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JÁTÉK:  Nyerj Yellow Spots CDket! 

AJÁNLÓ:
 A II. Kelet 

Underground Tehet-
ségkutató elődöntők és 

fellépők bemutatása

WWW.BULLETBELT.HU
Teljesen egyedi 
minátjú pólók 
rendelhetők!

Információk:
info@bulletbelt.hu
06-70/423-56-95

Klubbulik és egyéb 
rendezvények hangosítása

   
* 16 sávos hangfelvétel 

* élőben, egyéb bulikon, próbatermekben
* igény szerinti utómunkálatok
* kép és hangfelvétel készítés:

a fellépés után megtekinthető, kiírható

Mindezek elérhető áron !
 

Sthurm Attila 
30/419-0862

sth.hang@gmail.com



Nyerd meg a YELLOW SPOTS CD-it!
Ha a következő kérdésekre helyesen válaszolsz és elküldöd az 

keletunderground@gmail.com e-mail címre, akkor 
részt veszel a sorsolásokon, ahol két szerencsés megnyeri a zenekar 1-1 

lemezét.
A kérdés: - Mi a zenekar mottója?

Engedd el a képzeleted és  böngészd át a 
banda honlapját! 

Eszement, szellemes beírásokat is várunk...

Elküldési határidők: 
2011. február 20. 23:59:59

Sorsolás másnap(osan)! :-)

A nyerteseket e-mail-ben értesítjük! Mindenkinek 
jó játékot kívánunk!

A válaszok megtalálhatóak a yellowspots.hu  
oldalakon!

   

Köszöntő...
Sziasztok! 
        Itt az új év és el is érkeztünk  a 
II. Kelet Underground   Tehetség-
kutató elődöntőihez. 50 zenekar 
mérkőzhet meg  egymással a 
verseny keretein belül. A lap első 
oldalain erről olvashattok rés-
zletesebben illetve a bandák bi-
ográfiáival lehet  megismerkedni  
jó néhány oldalon keresztül. 
    Természetesen  a játék sem 
maradhat el, a belezős rock’n’rollt 
játszó, hamarosan több keleti 
városban koncertező Yelow Spots 
CD-i kerülnek kisorsolára.
       Rendkívüli módom most az 
interjúk elmaradnak, de a lap 
utolsó hasábjain továbbra is  
koncert és zenekari tudnivalók, 
hirdetések, végül viccek várnak  
rátok.

Jó szórakozást és B.Ú.É.K. 
mindenkinek!

A ROCK legyen Veletek !   :-) 

                  üdv.:  Papp “mysy” Mihály

          Impresszum:
 szerkesztő: Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
 grafika:         Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
 interjú:                         Papp “mysy “Mihály
 játék:                   Közel10
 készült:  Debrecen/Budapest – 2011. január 

KELET UNDERGROUND - 1

20. szám - 2011. január/február - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket  az újsággal kapcsolatban:

keletunderground@gmail.com

AJÁNLÓ:
II. KELET UNDERGROUND Tehetségkutató infók  .......... 2. oldal
II. KELET UNDERG. Tehetségkutató elődöntősei  ... 3-10. oldal

EGYÉB:
játék ...................... 1. oldal
koncert sarok ........ 8. oldal
zenekari hírek ......... 8. oldal
zenekari apró .......... 9. oldal
lemezajánló  .......... 9. oldal
adás-vétel-csere ... 9. oldal
viccek ................... 10. oldal

A 2011. januári szám várható tartalma:  
 * Információk a Kelet Underground Tehetségkutató döntőseiről

* Kelet Underground Fesztivál előzetes
* Interjúk * Koncert és zenekar infók * Játék * Viccek *

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

WOOKIE   
SOUND
STUDIO

Szolgáltatásaink: 
   - profi hozzáállás
   - barátságos légkör
   - ingyenes szálláslehetőség
   - büfé - biliárd
   - gyakorlási lehetőség
   - erősítők, dobfelszerelés  
     ( Peavey 5150, Pearl Vision, Sabian, 
     Carlsbro basszus erősítő, AKG, Shure )
   - szükség esetén gitárokat biztosítunk

Érdeklődni: 
Zurbó Zoltán - 06/70-376-1233
Hegyes Gergő - 06/30-242-5282

e-mail: wookiesound@citromail.hu
Debrecen, Boldogfalva utca 3/b

Szeretettel várunk minden kedves 
zenekart, akik minőségi felvételt szeret-

nének kedvező áron!

STRATOVARIUS
ELYSIUM / 2CD + DVD
A finn Melodic Power Metalt játszó 
zenekar ezév elején jelentette meg 9 
számot tartalmazó korongját, ami közel 
1 órát ölel fel.

  

JUNKIES
ROCK N ROLLBÓL 15-ÖS  ( DVD 2010 )

- a zenekar 15 éves jubileumi koncertje, a 
Degeneráció lemezbemutató DVD-n
- a teljes koncert kihagyások nélkül,  8 
kamerás profi felvétel
- a Junkies összes fontos slágere egy DVD-n, 
vendégekkel

  14 - KELET UNDERGROUND 

IN-COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
 szaküzlet és szerviz
Debrecen, Hadházi út 9. 

(a Bem József utca felől érdemes jönni, a parkolás miatt) 
honlap: www.in-comp.hu  -   skype: in-comp

telefon/fax: (52) 319-458  -   mobil: 70/284-5079

Alkatrész kis és 
nagykereskedelem, országos 

házhozszállitással 
Számitógép szerviz Debrecen 

egész területén kiszállással vagy 
az üzletben

 

Internet, komplett
halózati megoldások,
biztonsági rendszerek 

Tintapatronok és tonerek töltése
Notebookok javítása

Sodexo internet utalvány 
elfogadása

Szolgáltatásaink:

Internetes lefedettségeink:  
Bayk András Kert * Biczo András Kert * Méhészkert
Kondoroskert * Vámospércsi Kert * Debrecen-Bánk

További információ: www.wnetwork.hu

(-: VICCEK  :-) 
Két rendőr beszélget:

- Igaz az, hogy a potencianövelő 
szereket gyorsan kell lenyelni? 

- kérdezi az egyik.
- Persze, mert különben megmer-

evedik a nyakad.
***

-Elnézést, maga itt a tánctanár?
-Lóf*szt, én az illemtanár vagyok!

***
A nyuszi bekopog a medvéékhez. A kismedve nyit ajtót.

- Kismaci, itthon van a papád?
- Nincs.

- Itthon van a mamád?
- Nincs.

- Kell egy pofon?

***
Mi az a két dolog a levegőben, amitől egy nő terhes lehet?

- A lábai.
***

A medve épp meg akarja verni a nyuszikát, amikor megje-
lenik egy fekete álruhás, fekete kalapos idegen álarcban, és 
egy karddal. Elkergeti a medvét, de mielőtt távozik, egy z 

betűt beleír egy fába a kardjával. Mire nyuszika:
- Köszönöm Zuperman.

***
- Jean, a WC-nek két ajtaja van?

- Nem, uram, csak egy.
- Akkor megint a szekrénybe szartam.

cím: Debrecen, Vár u. 10/C (alagsor)
telefon: 20/9505-438

STRATOVARIUS
WWW.ROCKNESS.EU

KERESD a ROCK-NESS-ben!

- S T O R E 

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Van egy jó vicced? Írd meg nekünk !
KELETUNDERGROUND@GMAIL.COM

WWW.ROCKNESS.EU



KELET UNDERGROUND - 3 WWW.KELET UNDERGROUND.HU

3/4 hét
punk-rock / Pócspetri
     A zenekar neve 3/4 hét, 2006 februárjában alakultunk, ekkora 
állt össze az első formáció 3 taggal, a szólógitáron és sörön Oroszi 
(Veszélyes) György, a dobokon Tamás Balázs, a basszusgitáron és a 
csajokon pedig Vass (Doki) József játszik. 2009 év végén csatlakozott 
hozzánk Magyar Tomika hogy egy kis színt is vigyen a zenekarba 
szóló gitáron.
Első demónk után 2008-ban elkészítettük első NAGY lemezünk 
Rossz felé haladok címmel. A nagy sikeren felbuzdulva (úgy sem 
szabadultok meg tőlünk) el kezdtünk dolgozni új lemezünkön, 
aminek a címe Minden ami vár!
www.myspace.com/haromnegyedhet
www.gportal.hu/haromnegyedhet

aranyGaluska 
van.sodó
néptérítő és keresztény rock-punk / 
Hajdúszoboszló
A zenekar régen alakult még középiskolai bandaként, akkor még Gold 
Gnocchy névre hallgatott. Lassan telt és múlt az idő és írtuk az újabb-
nál újabb és jobbnál jobb dalokat. Az idők folyamán elfogyasztottunk 
3-4 basszusgitárost, de a mag az változatlan: Tündér Béla Király - ének, 
FokHagyMa - gitár, Jan-chi - dob, és jelenlegi basszerünk pedig Maggi.
www.myspace.com/aranygaluska

August Heiferschovel
psychedelic, space, isntrumental / 
Kunhegyes - Túrkeve
      2004 őszén állt össze a kunhegyesi Fars zenekar, ami először 
feldolgozás számokkal, később pedig saját szerzeményekkel vonult 
a nagyérdemű elé. Pár év elteltével a zenekar stagnálni kezdett és 
végül Bubu (dob) és Gábor (gitár) kettőse maradt meg magként. 
2009 tavaszán csatlakozott hozzájuk Kócos (basszusgitár) egy al-
kalmi pincezenélés után, aki azelőtt számos bandában megfordult 
basszerként. Az első találkozás után rögtön kiderült, hogy hárman 
egy zenei utat járnak. Ezek után hónapok jammelése következett 
Budapesten először a föld alatt, majd a vágóhídon és jelenleg Kunh-
egyesen. Így prímán összeszokhatott a zenekar, továbbá elkészülhet-
tek első saját számaik is. Sajnos még nem rendelkezünk hanganyag-
gal, de néhány koncertfelvétel a youtube-on megtalálható.
augusthband@gmail.com

Álomkor
rock-metal / 
Tiszaújváros
      A zenekar végleges felállásban 2007-óta működik! Már év 
elejétől megkezdte a banda aktív tevékenységét. Június közepén 
már rögzítésre került első 8 számot tartalmazó albuma a Keserű 
íz. A töretlen lendület eredménye, hogy 2008 tavaszán a folyama-
tos fellépések mellet sikerül rögzíteni a második albumot, mely 

Halandó világ néven látott napvilágot! 2008 végére elkészült a har-
madik album is Mínusz címmel! 
www.mymusic.hu/alomkor

Baby on the Woods 
garázs rock, punk rock / Kecskemét
      A zene alapját A Kapitány ósdi basszusgitárjának röfögése adja, 
ami a lányok szívének legsötétebb bugyrai felé tart, ott szabad a 
csók, a szex és lehetsz bárki, az estét úgysem úszod meg szárazon. 
A Baby on the Woods egy új formáció, akikről még nagyon sokat 
fogtok hallani, feltéve, ha el nem adják magukat, hogy 50 éves ko-
rukig heti háromszor Nikki Sixx nappalijában nyomják a rock n 
roll-t. Ez a garázs banda nagyon él a színpadon, a riffek mester-
ien vannak összerakva, ha ezek megérzik a füst szagát, nehéz őket 
lerángatni a színpadról. Mélyről jövő energia hatja át a bugyiszag-
gató punk rock-os garázs zenét. Röviden: Baby on the Woods! 
  A fiúk nem tökölnek feldolgozásokkal: Egy műhelyből igen hoss-
zas munka után átalakított és rózsaszínre pingált próbatermükben, 
a B.o.A. records(Garage studio)-ban folyamatosan készítik a hul-
lámzó minőségű demokat csak hogy senki ne unatkozzon.
www.myspace.com/babyonthewoods 

Betonlégy
hard rock / Debrecen
    A Betonlégy zenekar 2008 tavaszán alakult Debrecenben. 
Családi gondoktól megőszült mai napig fiatalos apukák úgy 
döntöttek,hogy felelevenítik egykori zenei álmaikat,és hétvégente 
nem pecázni,meccsre járni stb. fognak,hanem gitárokat ragadtak és 
elkezdődött a munka.Rock és metál,csak keményen. Szinte futós-
zalagon jöttek a számok egymás után önmaguk szórakoztatására.
     Egy szép napon(2008.10.22.) a balmazújvárosi Baki-ból jött 
egy telefon,hogy következő napon egy zenekar visszamondott fel-
lépése miatt,mennénk-e helyettük.Természetesen igen volt a válasz 
és nagy sikert értünk el bő félórás produkciónkkal. Innentől kezdve 
nem volt megállás,a koncerteket tekintve.Legjelentősebb koncert 
ez év nyarán a Zenemplén Fesztiválon(Hercegkút) volt több orszá-
gos hírű banda társaságában nyomtunk egy klassz bulit.
     elenleg a hideg téli napokon stúdiózással ütjük el 
időnket,szeretnénk első”lemezünket” rögzíteni.
www.myspace.com/betonlegy

Blades
rock  / Gyula
       Zenekarunk 2005 tavaszán alakult. A két alapító tag, Jokó és Valdi, egy 
korábbi munkakapcsolatot folytatva alapította meg a BLADES-et.
A zenekarból való kilépésük után e két tag keresni kezdte a basszus-
gitári, illetve a ritmusgitári posztok embereit. Kezdetben még billentyűs 
hangszerek is helyet kaptak, de ez a későbbiekben nem lett alkalmazva 
taghiány miatt.
     Az első sikeres toborzás eredménye Csiga volt. A basszusgitár mellett, 
kezdetben vokált, majd szólóéneket is bevállalt. Azóta is két szólóénekkel 
működik a zenekar. A ritmusgitár poszton többen is megfordultak, végül 
Feca érkezésével állandósult. Ekkor indult el a komoly munka, saját dalok 
készítésével, koncertezésekkel.

A II. KELET UNDERGROUND TEHETSÉGKUTATÓ ELŐDÖNTŐS FELLÉPŐI
részletesebb infók és zenék a bandákról: WWW.KELETUNDERGROUND.HU

KONCERT SAROK
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KONCERTEK / Debrecen

2011. február 11. - helyszín szervezés alatt!
*REMEMBERING THE STEEL (PANTERA 

TRIBUTE) A Nevermore gitáros Vörös 
Attilával és a teljes Vulgar Display Of Power 

lemez számaival
*SCARY GUYZ (METALLICA TRIBUTE) 
2Oéves jubilum alkalmából a METALLICA 

teljes fekete album számaival
*LEANDER

2011. április 8. Kaptár: Hungarica

2011. április 15. Unplugged: Junkies

2011. április 29. Unplugged,  18h
Zorall, Jackpot, Partyzan, Don Gatto 

ZENEKAROK FIGYELEM! Ha regisztráltok a Kelet Underground oldalán, feltölthetitek bandátok koncertinfóit, híreit ! 

További koncertdátumok és hírek a WWW.KELET UNDERGROUND.HU weboldalon!

Egyéb debreceni koncertek:
Bearfood

2011. január 21.
Bárka Music Pub, 21:00

Isten Háta Mögött, Apey, 
Sunny Leon

2011. január 21.
Unplugged Club, 20:00

This Is Bihar! Fesztivál
fellép: Antwar, Hands Off, Nois-
torm, Outrage, Téveszme, Hanoi

ZENEKARI HÍREK: YELLOW SPOTS keleti koncertek

„Dark Unity Tour 2011”
HEAVY NEW YEAR 

FESZTIVÁL
DEBRECEN, PERÉNYI 1. MUSIC 

CLUB, 2011. JANUÁR 31. (HÉTFŐ)

Fellépők:
UNDERDARK (Sophisticated 

Death Metal, PL)
ANGERSEED (Death Metal, HU)
CASTRUM (Death Metal, UKR)
CROWHILL TALES (Psych-
edelic Thrash/Death Metal, HU)

+ További fellépők
Kezdés: 18:00 

Jegyár elővételben: 600 HUF, 
a helyszínen 900 HUF

Jegyek elővételben a Rock-Ness 
Hanglemezboltban kaphatóak! 

Az első 50 elővételes jegyvásárló 
ajándék CD-t választhat!

További infó és jegyren-
delés: www.angerseed.hu, 

angerseed@gmail.com
A programváltoztatás jogát a 

szervezők fenntartják!

BÖTYÁR SÖRHABPARTY
Garaboncziás Borozó | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 9-11. | 
garabonciasborozo.hu
2011.01.22. szombat 20:30 | 800 Ft
20:40-21:10 Living Dead Army | myspace.com/theliving-
deadarmy
21:30-22:00 Nemulass | myspace.com/nemulass
22:20-22:50 Maradékgyár - Rati szülinap | myspace.com/
maradekgyar
23:20-00:10 Yellow Spots | yellowspots.hu
00:30-01:30 Skatch | myspace.com/skatchmusic
koncertek után selector Csempe /ska-reggae-punk’n’billy/

HORROR FARSANG
Rocktár | 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 35 | rocktar.hu
2011.02.04. péntek 20:00 | 1000 Ft, de közismert horror 
film szereplőnek öltözve csak 500 Ft
Yellow Spots
+ vendég fellépők

HORROR FARSANG
BAKI Klub | Balmazújváros, Batthány u. 26. | bakiklub.hu
2010.02.18. péntek
Yellow Spots
+ vendég fellépők

2011. január 28.
Unplugged Club, 19:00

Buggz Bunny
2011. január 28.

Újinkognitó, 21:00

Aetrigan, TheSharonTate, Over-
Promises, SlayOfSilence

2011. január 29.
Unplugged Club, 19:30

Skafunderz születésnapi koncert
vendég: Outrage
2011. február 18.

Unplugged Club, 20:00

Metal Farsang
fellép: Ossian, Dalriada, Rep-
lika, Chrome Rt., Angerseed, 

Szepultúra
2011. február 26.
Lovarda, 17:00

Aetrigan, Fish!, Hope To Believe, 
Insane, The Grenma

2011. március 4.
Unplugged Club

Kuttya, Humble Grumble
2011. március 12.

Perényi 1 Zenei Klub, 20:00

Amorf Lovagok
2011. március 19.

Perényi 1 Zenei Klub, 20:00

Graffiti Klub | 6600 Szentes, Csongrádi út. 8. 
2011.03.13. vasárnap | 800 Ft
21:00-21:40 Hit€ljugend | myspace.com/hitelju-
gend
22:00-22:40 Living Dead Army
23:00-00:00 Yellow Spots

B.A.Z.D.+
Borostyán Ifiház, nagyterem | Szolnok
2011.04.01. péntek 20:00 | 600 Ft
Fiktív | myspace.com/fiktivmusic
Beton
Yellow Spots
+ vendég fellépő

VIDD HAZA A KURVÁDAT! FESZT.
Lilla Unplugged | Debrecen, Hunyadi u. 10. | 
clubunplugged.hu
2011.04.02. szombat 20:00 | 800 Ft
Outrage
Voodoo Allen
Yellow Spots
+ vendég fellépő



KERESZTTŰZ: Szólógitárost és énekest keres
“Debreceni heavy metal zenekar szólógitárost és énekest keres! Saját 
számokat játszunk, néhány feldolgozással kiegészítve. Komoly hoz-
záállású, megbízható, az adott stílust kedvelő emberek jelentkezését 
várjuk. Énekes esetében énekhang, énektudás és kreativitás szükséges 
(énekcucc előny de nem feltétel). Szólógitáros esetében próba- és szín-
padképes megszólalást biztosító cucc megléte, illetve szólótudás is szük-
séges. Dalszerzési tapasztalat, kreativitás előny.” 
Infó: http://myspace.com/kereszttuz - http://kereszttuz.atw.hu; 
kereszttuz@gmail.com; +36-70/266-8345 (András)
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LEMEZAJÁNLÓ

Eladó: IBANEZ RG270 gitár
Tremoló-húrsatus, cápafogas bundozású és meg-
kímélt állapotú. Tokkal, kábellel, hevederrel eladó. 
Irányár: 95 ezer Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com

ADÁS-VÉTEL

Eladó: fülhallgató, kazettatok és pólók
Vadonatúj Nokia 6300 2,5mm fülhallgató, 
Chrysos Calva, Szóla Rádió és Poén (McMur-
der, PEZ, Anti Policia) pólók és 100db kazetta-
tok eladó. Irányár: 50 - 2000 Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

       Eladó: felsőláda és alsóláda párok
* felsőláda

- méretek: 42cm széles 105cm 
   magas 49cm mély,
- 15mm-es rétegeltlemezből készült,
- (állványra rakható) 2x12” 100W
  + 50W tweeter.
- Névleges teljesítmény: 250W
Ár: 50.000Ft/pár

* alsóláda
- méretek: 54cm széles 105 cm magas 
   76 cm mély,
- 22mm-es rétegeltlemezből készült,
- elől lábakkal, hátul kerekekkel, 
   hangszórók nélkül!
- 2x18” hangszóró megy bele.
Ár: 30.000 Ft/pár

Érdeklődni: Sthurm Attila, 30/419-0862 - sth.hang@gmail.com

Kislemez
Hatred                                                                                     
Solution
/ Debrecen
Az előző 
anyag érzelmes 
kisgyermeke után 
most egy dühödt, 
láncait tépő, 
őrült felnőttként 
jellemezhető a debreceni Hatred Solution 
zenekar június végén megjelent új kislemeze, 
a DEAR CECIL!

A TAVALYI ÉV EGYIK 
LEGKEMÉNYEBB KISLEMEZE!

NE HAGYD KI!
Az EP meghallgatható a banda myspace oldalán 
és megrendelhető tőlük levélben, ill.  beszerethető a 

debreceni Rock-Ness Hanglemezboltban!
További információ:  

www.myspace.com/hatredsolution  -  ww.rockness.eu
hatredsolution@gmail.com

ZENEKARI APRÓ

HIRDESS NÁLUNK...
Zenekarok és Hirdetők figyelem!
Szeretnétek INGYEN hirdetni ?

Akkor regisztráljatok a honlapon és a 
fórumban már is írhattok a következő 

témákban: 
>>> Zenekar tagot / zenekart / 

próbahelyet keres <<<
>>>Hangszert és kiegészítőket 

     ad-vesz-cserél <<<
Aki a fanzine-ben szeretne megjelenést 

az e-mailben jelezze kérését...
keletunderground@gmail.com

MAEOTIS: Szintetizátorost keres
“Debreceni folk/pagan metal zenekar keres szintist. Saját számokon 
túl játszunk még: Ensiferum, Amon Amarth, Moonsorrow stb. 
Adott koncertlehetőségek és demo felvétel is folyamatban. Fontos: 
saját cucc, komoly hozzáállás.” 
Infó: maeotismetal@gmail.com, (20) 321-7380

ABIOCORE: Basszusgitárost keres
“Az Abiocore zenekar tagságában ismételten változás történt: Pető 
Zsolti - a zenekar basszusgitárosa - nem tudja folytatni a közös zenélést, 
magánéleti elfoglaltságai miatt. A zenekar köszöni neki eddig munkáját 
és sok sikert kíván az új terveihez, azok megvalósításához.
  Az zenekar szeretnél minél hamarabb betölteni a megüresedett posztot, 
ezért várja azon felszereléssel rendelkező basszusgitárosok jelentkezését, 
akik szeretnének az együttesben játszani. További információt az Abio-
core tagjai nyújtanak.
Infó: www.abiocore.hu - www.myspace.com/abiocore
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Információ az elődöntős fellépőkről és a helyszínekről:  

WWW.KELETUNDERGROUND.HU

Elődöntők a láthatáron! 5 helyszín, 5 alkalom, 50 zenekar…
A  II. „Kelet Underground Tehetségkutató” rockzenei verseny ismételten sikeres zenekartoborzás után elérkezett 
az elődöntős megmérettetések lebonyolításához. A közönség most is ingyen élvezheti a koncerteket, és a tavalyihoz 
képest több elődöntős helyszínen mutatkozhatnak be a zenekarok. A tavalyi debreceni és balmazújvárosi helyszínek 
mellett Mátészalkán, Karcagon és Szolnokon is lépnek fel zenekarok 2011. január és februárban. A fél száz együttes 
különböző rockzenei stílusokban mutatkozik majd be a közönség és a zsűri előtt. A tét a tavaszi döntőbe jutás. Az 
elődöntők nyertesei a debreceni fináléban további lehetőséget kapnak és természetesen a nyeremények sem ma-
radhatnak el, amik tovább segíthetik a tehetséges zenekarokat a boldogulásban. Ráadásul a közönség most már az 
elődöntőknek is aktív részese lehet… Hogy pontosan ez mit is jelent? Gyertek el és megtudjátok!;-)

Te oTt lESzeL?! BelÉPő nIncS!                   
A koncertek minden helyszínen 17 órakor kezdődnek és mindenhol ingyenes a belépés!

Kiemelt 
támogatók:

További 
együttműködő 

partnerek  és tá-
mogatók jelentkezését 

várjuk !
KELETUNDERGROUND @ GMAIL .COM
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Isten Háta Mögött 
lemezbemuató 

koncert

AJÁNLÓ>KONCERT>DEBRECEN>

2011.01.21. 
Debrecen - Unplugged

20.00 kapunyitás
20.30-21:00 Sunny Leon

21.15-21:45 Apey And 
The Pea

22.00 Isten Háta Mögött
belépő: 1000 HUF

A KEZDÉSI IDŐPONTOK 
PONTOSAK, TESSÉK 

KOMOLYAN VENNI ŐKET!
Nem tudja senki, hogy a 2011-es év valójában az Isten 
Háta Mögötté lesz-e, ahogy 
jelenleg kb. mindenki várja, 
de az biztos, hogy beindult 
náluk az idény, nem is akárhogy: 
Ű címmel megjelent a negyedik 
lemezük, szinte már természetes-
nek mondható kritikai elismerés-
sel. Sokan számítottak arra, hogy a 
zenekar továbbmegy a 2008-as Kényelmetlen lemez 
által kitaposott matekrockos úton, de mivel  mindig 
is arról voltak híresek, hogy sutba dobnak minden 
elvárt gondolatiságot, és mennek a saját, leginkább 
elveszettnek nevezhető fejük után, tulajdonképpen 
egyáltalán nem meglepő, hogy jelenleg a Közkút című 

új, leginkább tánczenének hívható daluk meg napi 
négyszer az MR2-n. Ennek 
ellenére biztosak vagyunk 

abban, hogy ettől még egy 
igazán komoly és kemény es-

tének nézünk elébe, az új lemez 
bemutatása mellett felcsendülnek 

régi slágerek is, a közönség beme-
legítését pedig a helyi Sunny Leonra 

bízták, ami tökéletes választás így, kifelémenet a 
télből.                                 

 www.istenhatamogott.uw.hu 
www.myspace.com/istenhatamogott

Zenekarok 
figyelem!

Megkezdődött a jelentkezés!
Aki szeretne fellépni egy sok látogatót vonzó, 
kitűnő technikával,  színpaddal és hangosítás-
sal, profi háttérrel rendelkező három napos  
INGYENES rendezvényen az ne habozzon 
és töltse le jelentkezési lapunkat, azt pedig a 
megfelelő adatokkal kitöltve küldje el e-mail 
címünkre.

Jelentkezési lap letölthető: 
www.szarfeszt.hu
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       Ennek eredményeképpen 2008-ban elkészült az első demónk, Ere-
imben… címmel. Ezután számos koncerten és tehetségkutató versenyen 
vettünk részt, többek között a 2008-ban, Békéscsabán megrendezett 
Magna Cum Laude Karácsonyon, előzenekarként.  A 2009-es MAMF te-
hetségkutató versenyen, egy másik zenekarral együtt, első helyezést értünk 
el, amelynek díja stúdióidő volt. Ennek hatására kezdtünk bele egy kom-
plett nagylemez készítésébe. Mindeközben persze számos rendezvényen 
felléptünk, ismét meghívást kapva a 2009-es, gyulai Magna Cum Laude 
Karácsonyra is. 2010 decemberében szerzői kiadásban jelenik meg első 
lemezünk „2010” címmel, mely 10 nótát tartalmaz.
www.myspace.com/bladeshungary

Breakdown
hard rock, rock&roll / Debrecen
      2008-ban alakultunk, az első próba után egy hónappal lenyomtuk 
az első koncertünket is. Azóta is próbálunk a lehetőségekhez mérten ját-
szani különböző klubokban és más rendezvényeken Debrecenben, Bu-
dapesten, Nyíregyházán és kisebb városokban. Készül a honlapunk és a 
myspace oldal is dinamikusan fejlődik. Három számos demófelvételünk 
januárban készül el.
www.myspace.com\breakdownhu 

CET
poszthardcore, alternatív metal / 
Békéscsaba
    Az úgy volt, hogy 2009 nyarán a The Eyes néven működő négy 
végzős középsulis közül egy nem ért rá, ráért viszont az egyikük 
bátyja (Ádám), aki korábban a Mayday Inc.-ben és a Hazai Ter-
mékben tépte a húrokat, lejátszott velük pár próbát meg egy kon-
certet, és elkezdett működni a dolog, neki is álltunk saját számokat 
írni. Elég különböző emberek vagyunk, és különböző dolgokat is 
hallgatunk. Sanyi például magyart, angolt, és Staindet, Ádám angolt, 
latint és Converge-öt, Laci pszichológiát és Foo Fighterst, Áron meg 
vadgazdamérnök lesz, ellenben már most hatalmas King Crimson 
és Superbutt rajongó (egyszerre). Ahogy ebből is látszik, próbáljuk 
rajtatartani az ujjainkat a metál, a hardcore és az alternatív irányza-
tok pulzusán egyaránt, és tanulni, amit csak lehet, mind a klassziku-
saiktól, mind az újabb képviselőiktől. Mindemellett a zenénk vezér-
fonala mégiscsak a kortárs hardcore és a modern metál, azért ha 
skatulyát kellene választani, az a poszthardcore vagy az alternatív 
metál lenne. Megkerülhetetlen hatásunk még a kortárs magyar 
amatőr/underground színtér jó hangulata, a zenekarok közti baráti 
kapcsolat, aminek sok szép példáját láttuk korábban közönségként 
és zenészekként is: a továbbiakban inkább zenészekként szeretnénk 
ezt átélni és tovább erősíteni.
www.youtube.com/user/rungadam

Crowhill Tales
Pszichedelikus, atmoszférikus thrash-death 
metal / Kisvárda
     A zenekar gyökerei 2003 őszére nyúlnak vissza, amikor is a 
gitáros Hegedűs Norbert és a szintén gitáros Losonczi Péter közös 
örömzenélgetésbe kezdett. A formáció 2005 nyarától a dobos Pongó 
Tamással (ex-Moon of Soul, ex-Radar, ex-Taxi, ex-All-In) vált tulaj-
donképpen zenekarrá, majd 2006 elején a basszusgitáros Gróza Fer-
enccel (ex-Moon of Soul, ex-Quiet Passenger) és az énekes Balogh 
Tiborral (ex-Spiritual) bővült. Ezzel majd egy időben Pongó Tamás 
helyét Gróza Attila (ex-Blackened, ex-Flash Back) vette át, de 2007 
nyarán Ő is távozott, így a zenekar dobosa azóta Gazdag Gergő. 
2007 őszén a basszusgitáros Fekete Zoltán (ex-Sanity, ex-Rock and 
Road) váltotta Gróza Ferencet.

    A zenekar a felállás stabilizálódását követően, az évek alatt meg-
írt saját számokkal koncertezésbe kezdett, melynek során sokat 
fejlődött és egyre ütőképesebbé és energikusabbá vált a színpadon. 
Talán ennek eredménye, hogy a 2009-es BackstageLive tehetség-
kutatón Azfeszt különdíjas, a Kelet Underground tehetségkutatón 
pedig Kelet Underground különdíjas lett.
     A zenekar a további dalok írása és az aktív koncertezés mellett az 
első EP anyag munkálatain fáradozik, amelynek megjelenési ideje 
2011 első felére várható.
www.myspace.com/crowhilltales

deviANT
metal, hardcore / Füzesgyarmat
    A zenekar története a 2009-es év végén, egészen pontosan De-
cemberében kezdődött, de  ezt megelőzendő sem voltak a jelenlegi 
tagok ismeretlenek egymás számára, ugyanis még a kezdetek kez-
detén Pozojevich Miki, aki a dobos pozícióját tölti be, együtt tan-
ult zenélni Incze Laci gitárossal. Ám az idő során mindketten más 
irányba indultak el zeneileg. Miki a Körösladányi Helldog csapa-
tában gitározott (ahol nem mellesleg az énekes szerepét Jónás Jenő, 
a csapat mostani hangja töltötte be) majd ennek megszűnésével, 
a Helldog mondhatni utódzenekarában, a Bloom együttesben 
folytatta zenei pályafutását. Eközben Incze Laci néhány erőtlen 
próbálkozástól eltekintve otthon fejlesztette tudását, és írta a témáit. 
Jóval a Bloom megszűnése után találkoztak újra, és mint ahogy 
ez lenni szokott, merült fel a zenekar alakítás gondolata. Igen ám, 
de ez ezen a vidéken, zenésztársak híján, nem könnyű feladat. Így 
esett, hogy Miki gitárról, dobra váltott, Laci gitározott, és bevették 
harmadik tagnak Pozojevich Mátét, aki amellett, hogy „régebbi” 
basszusgitáros-múltját elevenítette fel újból, Miki öccse is egybenJ  
    Úgy kezdték, mint mindenki más. Nagy elődök örökzöldjeit 
dolgozták fel, illetve adták elő, míg nem rájöttek, hogy értelmesebb 
dolog saját számok írásával kísérletezni. Közben a garázsból, a helyi 
művház színpadára tették át próbahelyüket, és egyre intenzívebben 
gyakoroltak. Talán a már eddig is rengeteg belefektetett munkának 
köszönhető, hogy kezdték komolyabban venni a zenélést, a zenecs-
inálást. Alig pár hónap alatt, és teljesen a nulláról indulva, számtalan 
feldolgozással, és ami a legfontosabb, négy komplett, kidolgozott 
saját számmal büszkélkedhettek.  
     Ekkortájt érezték, hogy eljött az idő bemutatni a tudásukat 
másoknak is, és nemsokára létrejött az ekkor már deviANT 
néven futó csapat első koncertje, ahol, mint vendégénekes seg-
ítette őket a sok éves zenészmúlttal rendelkező Jónás Jenő, aki a 
szintén Füzesgyarmati !SÚLY! zenekar megszűnése után, úgy-
mond munka nélkül maradt. Olyannyira sikeresen zajlott le ez az 
előadás, hogy Jenő innentől a vendég énekesi titulust a frontember 
megnevezésre cserélte, és komplett számokká varázsolta a zenei 
alapokat. Időközben a csapat rendes zenekarrá kovácsolódott, és 
pár környékbeli koncert után nekiláttak elkészíteni bemutatkozó 
hanghordozójukat, melyet a Kecskeméti Origo Stúdióban rögzítet-
tek, és a szegedi illetőségű Vári Gábor (Dystopia) kever. Várható 
megjelenése, November közepe, vége. Eközben a zenekar ben-
evezett fennállásának első megmérettetésére, a Békési Zenekarok 
Találkozója, és Versenye elnevezésű tehetségkutatóra, ahol mind-
enki de leginkább saját maguk  legnagyobb meglepetésére az alábbi 
eredmény született: 
 2. helyezett: Deviant (Füzesgyarmat): 
- A Darvasi Unity 2-2 koncert lehetőséget biztosít a Deviant és a 
Dreadful Peace zenekaroknak 
- A Rádió17 Rock’N Ride műsorában a Deviant és az Atonalic 
zenekar mutatkozhat be. 
- Az első 3 helyezett bemutatkozási lehetőséget kap az országos 
Rock – Metal Őrület valamelyik állomásán a Héjja Produkció zás-
zlaja alatt. 
- 15 ezer forintos vásárlási utalvány

Itt tartunk most, de a történet még csak most kezdődött, és ezekben 
a pillanatokban is íródik… 

www.deviantmusic.hu

Zenekarok  figyelem!
Megkezdődött a jelentkezés!
A 2011-es AGROCK Fesztiválra a 
zenekari jelentkezés elindult!
Jelentkezési határidő: 
2011. április 30.

Jelentkezés:
www.agrockfeszt.eliveport.com
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   1996-ban Az énekes elköltözött Budapestre, így a működés sem 
volt folytatható. 12 év szünet következett. 2008-ban aztán az énekes, 
- az életében bekövetkezett változások miatt – úgy döntött, hogy 
megpróbálja újraéleszteni a régi nótákat Ehhez csatlakoztak a kiváló 
barátok, akikkel további új dalok születtek. A tagok: Kistóka Szabol-
cs, Wéber Gyula, Tóth János, Kazimír Gábor. Most már kizárólag, 
- pár József Attila megzenésítés mellett - csak saját dalokat játszunk.
   2009 tavaszán, házi stúdiónkban, elkészítettük első albumunkat, 
amelyen 13 dal hallható. 2009 nyarán, elkészült két klip amely a 
YouTube-on látható:   - Húsz éves vagyok   - Gyermekké tettél. A 
klipek Fogas János munkái, aki önzetlenül társadalmi munkában 
vállalta, hogy ezzel is támogatja a zenekart.  Köszönet érte!
    Szeretnénk minél többet játszani élőben, de az ismertséghez vezető 
út amint tudjuk, igen rögös.
m.zelei@citromail.hu

Szelephézag
gumicsizmás rakendról (punk) /
 Berettyóújfalu
      A formáció 2006 telén alakult a jól bevált trió felállásban. Azóta 
átesett egy dobos váltáson, valamint kibővült még egy gitárral. Fő 
irányelvei az őszinteség, szókimondás, és némi humor. Egyszerű 
mondanivaló, egyszerű formában, egyszerű emberektől, egyszerű 
embereknek. Jelenlegi felállás: Serdült Tibor- ének, gitár, szövegírás; 
Balázsi Tamás- basszusgitár; Rácz Kristóf- gitár; Rácz János- dob. 2 
db slágergyanús házi felvétellel rendelkezik: Tapossunk a lecsóba! 
ill. ÓtvaROCK. A koncertek kivétel nélkül jókedvet és vidámságot 
idéznek elő az ott megjelentek többségében. Konzervatívoknak és 
gyerekeknek nem ajánlott!
www.myspace.com/szelephezag

Testify
metalcore/ Hajdúszoboszló
      A zenekar 2009.Április.25-én alakult meg egy 4 tagú formációban, 
Csilek Ati, és Szandai Ádám alapításával. 2009 nyarán csatlako-
zott hozzájuk Pasch Ernő, gitáros. Többszöri énekes cserén esett 
át az együttes, de 2010 júniusa óta a zenekar a mai formációban 
tevékenykedik, Kovács Tamással a mikrofonoknál. Vele első kon-
certünk 2010 októberében volt.
      A zenekar egyelőre az eddigi számok összerakásán munkálkodik 
és majd januárban tervezik, hogy felvesznek egy pár számos demót.
testifybandhu@gmail.com

The Borgia
etnobeat / Kunhegyes 
      Egy kántor, egy hitoktató, egy filozófus, egy pókeres, és egy srác a 
kántor első házasságából: hobbiból zenélnek. Ezért bárki közönsége 
előtt szívesen lépnek fel, az Apostol együttestől, a Lordon, a Fiestán, 
Caramelen, Somló Tamáson és D. Nagy Lajoson át, Zoltán Erikáig. 
Kezdetben csak magyarul, újabban angolul is énekelnek - ha lehet, 
több szólamban.
   Leginkább a Nagykunság szívében, Kunhegyesen kísérleteznek 
a hangszerekkel egy lakatlan ház nyitott ablakai mellett. De az is 
előfordul, hogy felkerekednek, és különféle helyszíneken egysz-
erre csak összepakolják a magukkal vitt szereléseket, és felveszik az 
ünneplő ruhájukat.
Így kerülnek az emeleti próbateremből a szénaboglyás traktor 
platójára, a sarki kiskocsmába, a templomba, ilyen-olyan falunapokra, 
fesztiválra; a művelődési házakba, kisebb rádiók műsorába, az Abád-
szalóki Nyár nagyszínpadára vagy éppen az M1-be. Előfordul, hogy 
koncertjeiken kórusok vagy éppen néptáncosok működnek közre.

      Közben néha sikerül befejezni egy-egy új nóta írását, és ilyenkor azt 
stúdióban is rögzítik, hogy mielőbb fel tudják tölteni a „család” honlap-
jára. Egy ideje szeretnék már ezt az egészet abbahagyni. De nem tudják.
www.theborgia.hu

Tranzyt
rock / Szolnok
       Sziasztok, mi vagyunk a Tranzyt zenekar Szolnokról. 2010 tavaszán 
alakultunk. Négyes formációban zenélünk, ahol Pogány Gábor (Po-
cok) dobol, Varga Bálint basszusgitározik és vokálozik, Harangozó 
Kristóf szólógitározik és Csiker Zsolt pedig énekel.
   Mindannyian szeretjük a Rock zenét és próbálunk letisztult, könnyen 
emészthető, mondanivalóval rendelkező dalokat írni. A kedvenceink 
közül persze vannak feldolgozások, de törekszünk többségében saját 
számokat írni.
   A számainkban néha felbukkannak az élet nagy problémái, tapasz-
talatainkra hagyatkozva szeretnénk elmondani mi rossz és miért. 
Illetve, mik a jó dolgok ebben a nagyvilágban. A számaink általában 
úgy születnek, hogy a zenei alapok megírása után leülünk s a volt, il-
letve újonnan kitalált szövegekből mazsolázva egy számot írunk. 
Természetesen mindenki egyenjogú, így mindenki ötletét belecsem-
pésszük a megfelelő helyre. A feldolgozások terén is eléggé összhangba 
kerültünk, mivel ha valakinek tetszik egy szám azt a próbákon ma-
gunkhoz formáljuk és úgy játsszuk koncertjeinken.
   Idén ősszel vettük fel a 3 saját számot, teljes mértékben otthoni (pró-
batermi)  körülmények között, illetve októberben klipet is forgattunk az 
egyik dalhoz. Az új szerzeményeket folyamatosan szeretnénk rögzíteni.
www.tranzit.5mp.eu

Uprising
grunge-funky / Debrecen
       Az Uprising zenekar 2009 augusztusa óta van hármas felállásban.Mint 
minden zenekar a kezdetekben mi is átestünk azon a korszakon mikor 
erősítőket meg mindenféle dolgot kellett kölcsönkérnünk,de miután lett 
egy különbejáratú próbatermünk ahova akkor mentünk le amikor nem 
szégyelltünk,komolyan vettük a zenélést.Akkor megpróbáltunk minden 
stílusban alkotni valamit. ezek után tisztázódott le a stílusunk.Végül a 
Balázs által szeretett Grunge zenénél maradtunk amit itt-ott Dani egészít 
ki egy kis Funky-val ami kicsit megfűszerezi a zenét.Főleg a Foo Fight-
ers és a Red Hot Chili Peppers 1999 utáni vonalán próbálunk haladni.
Célunk az volt,hogy megpróbáljunk valami eredetit alkotni,és szívvel 
lélekkel odaadni magunkat a zenének.Az eddigi visszajelzések alapján jó 
irányba haladunk,habár még bőven van mit javítaunk. Zoli és persze mi 
is lapátolunk az eredményekért.
Rövid történetünk remélhetőleg nemfog itt végetérni.
d_ronto@freemail.hu

Worning
hard rock punk n’ roll / Debrecen 
     2004. decemberében vonultunk először stúdióba, ahol rögzítésre került 
első demónk, mely “...teremtés...” címre hallgat és 6 számot+1 intrót tar-
talmaz. 2004. április 24-én volt szerencsénk az Akela előzenekaraként 
fellépni a Vidámparkban, valamint részt venni a Jim Beam tehetségku-
tatón, ahol középdöntőbe kerültünk. 2005. novemberében úgy gondol-
tuk, hogy ismét egy stúdiómunkára érett, 3 számos (szintén) demó an-
yagot örökítünk meg “szentségtörés” címmel. 2006. áprilisában nyertünk 
30 óra stúdióidőt a szentesi Bootleg Music tehetségkutatón. Melyet ha 
minden igaz 2006. októberében veszünk igénybe. 2007-ben Where is.... 
címmel E.P.-nk jelent meg természetesen szerzői kiadásban.  Ez évben 12 
állomásos turnéra indultunk a REPLIKA zkr-al. Azóta is működik a zkr, 
készülnek az új nóták......
www.myspace.com/worning

 KELET UNDERGROUND - 5 WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Disorder Of Silence
dallamos metalcore / Szeged
      A zenekar tagcserék után 2009 tavaszán nyerte el mai formáját. 
Stílusunkat leginkább a metalcore műfajhoz hasonlítanánk.A 
szövegeink angol nyelven íródtak, és mára már csak saját dalokat 
játszunk. Célunk, hogy minél több emberhez eljuttassuk a zenén-
ket, éppen ezért minél többet próbálunk koncertezni, és elkészíteni 
első hanganyagunkat. A nyáron több klub koncertet bonyolítot-
tunk le, illetve egy Tehetségkutatón is részt vettünk, ahol a Replika 
zenekar szerint a 4. legjobbnak bizonyultunk. Olyan bandák előtt 
játszottunk már, mint a Last Hope, illetve a Hitman. Folyamatos 
koncertezés mellett, elsődleges cél maradt a bemutatkozó lemez 
elkészítése.
www.myspace.com/disorderofsilence

D-nasty
rock / Debrecen 
   A zenekar 2009. áprilisában alakult meg három fővel és saját 
számokkal. Augusztusban úgy döntöttünk, hogy kellene egy ne-
gyedik tag, egy szólógitáros, hogy színesítse a zenénket. Röpke pár na-
pon belül négyen lettünk és a próbák során rájöttünk, hogy nem sok 
van már hátra, hogy megmutassuk “magunkat”. Közel 20 fellépésünk 
volt, nyolc hónap alatt.
       2010. júliusában újra a “régi” felállásban maradtunk, a gitárosunk 
kilépett, de ez arra volt jó, hogy egy másik irányba induljunk el a 
zenekarral, zenei alapok, effektek kíséretében. 2010. december 12-től 
újra négyen lettünk egy gitárossal bővűltünk ismét. 
www.d-nasty.hu

Echonald
rock, modern metal / Szerencs
     A zenekar 2006-ban alakult Szerencsen. Számos tag csere után az 
első koncert képes felállás 2008 nyarára alakult ki trió felállásban. 
Még ezen a nyáron részt vettünk egy helyi megmérettetésen, ahol 
Varga Miklós előadó művész elnöklésével első helyezést értünk el. 
Ezt követően számos tehetségkutatón megfordultunk nagyobb 
sikerekkel. 2009 januárjában két gitáros csatlakozott a zenekarhoz. 
Ez újabb tehetségkutatókat szült, amik szintén sikeresnek bizony-
ultak. Ilyen például a 2009-es Rockszanazug tehetségkutató, vala-
mint a 2010-es Éter Fesztivál, ahol szintén elsők lettünk. A 2010-es 
Emergenza Fesztiválon a Közép európai döntőig jutottunk, ami az 
A38 hajón volt megrendezve. A 2009-es év végén elkészült az első 
profi EP-nk, ami a Sötét angyal nevet viseli. 2010-ben újabb tag 
csere történt. 2010 decemberében leforgattuk első videoklipünket, 
ami 2011 januárjában lesz megtekinthető. 
www.echonald.hu
www.myspace.com/echonaldmusic

Én és a Többiek
hard rock / Nyíregyháza
      2009. június 30-a megalakulásunk hivatalos napja. A névválasztás 
teljesen józan állapotban történt. Annyit kell tudni rólunk, hogy egy rock 
zenekar vagyunk, és 4 “zenész” alkotja bandát. Szoboszlay Pali-ének, 
gitár, Szilágyi Tomi-szólógitár, Dudás Zoltán-bassgitár és Sípos Dávid-
dobok.
   Mikor elkezdtük, 5-en voltunk, Pethő Laci énekes azonban távo-
zott. Aztán történt még egy változás a zenekar életében, Seres “Qvasz” 
Tomi kilépett a zenekarból, helyére egy nagyszerű zenész, Dudás Zoli 
került. Játszunk dalokat ismertebb zenekaroktól, mint pl.: Edda Művek, 
Tankcsapda, Beatrice, Nirvana. És persze a saját dalaink elkészítésén is 
serénykedünk. A 2010-es év sok koncertet, és rajongókat hozott szá-

munkra. Tudjuk, hogy sokat kell fejlődni, és sok gyakorlást, koncertezési 
lehetőséget várunk a 2011-es évtől…

enesatobbiek00@freemail.hu

Fact and Fiction
progresszív rock, metal / Nyíregyháza 
       A Fact & Fiction 1999 decemberében, Nyíregyházán alakult pro-
gresszív rock/metál zenekar. Az elsődleges alapító tagok Finna Csaba 
és Alexa László gitárosok, akik a kezdetektől fogva töretlen lelkesedéssel 
hajtják tovább és tovább az együttes szekerét. A szokásos Metallica és 
Megadeth vonalon induló zenei alapok az alapítást követő évben hamar 
átfordultak egyéni dallamokba, közelítve a Pink Floyd hatást.
    2000-ben csatlakozott a duetthez Jung Tibor basszer és Adorján-Kiss 
Zoltán dobos, segítségükkel az addig megírt számok végre valóra válhat-
tak. Ekkor fejlődött ki egy egésszé a The Image című szám, ugyanakkor 
rövidesen sikerült is a csapatnak stúdióba vonulni. A Mandula ‘Jocc’ 
József és Tóth Andris által elkövetett stúdiózás következményeként 2000 
év őszén látott napvilágot az első demó ‘New Moon’ címmel, mely an-
yag 4 számot tartalmaz és instrumentális. Tóth Andris bár nem volt a 
zenekar tényleges része, de a felvételhez ő adta az elektronikus kíséretet 
és szólótémákat.
    2007 év tavaszára már elegendő szám gyűlt össze, melyből a zenekar 
hosszasan, megfontoltan válogatott és újabb felvételbe bocsátkozott. 
A második hangzóanyag nem nevezhető demónak, mert annál talán 
igényesebb és összeszedettebb lett, azonban még mindig megmaradt 
szerzői kiadási formában. A „kislemezre” - melynek a címe ‘Procession 
of Occurrences’ - az előző demóhoz hasonlóan négy szám került fel. Bár 
10-15 felvehető dallal rendelkeztek már, azonban a címadó dal hosszabb 
terjedelműre sikerült, ezért döntött a zenekar a négyes mellett.
    A 2007-es esztendő végére nagy változás következett be a zenekar 
életében: Adorján-Kiss Zoltán dobos az ország másik felében vál-
lalt munkát, így a Fact & Fiction új dobos keresésébe kezdett. A válasz-
tás az ex-Autumn Twilight dobosra, Boros Józsefre esett, mivel Finna 
Csaba korábban együtt játszott vele, jól ismerte technikai tudását, zenei 
érdeklődését, stílusát. Az új dobos jelentős arculatváltozást hozott a Fact 
& Fiction-nek.
www.factandfiction.hu
www.myspace.com/factandfictionband

Furycide
metal / Nyíregyháza 
       A zenekar 2009 februárjában alakult meg Nyíregyházán 
Sörös András énekes és Kovács Árpád gitáros által.Több tag is 
megfordult a zenekarban,majd 2010 szeptemberében állt össze 
a végleges felállás,így a zenekar további tagjai Pristyák Zoltán 
basszusgitáros és Boldizsár Áron dobos.A sok feldolgozás el-
hagyása után a zenekar új kezdettel,névvel és saját számokból 
álló repertoárral indult el a siker hosszú és göröngyös útján.
kovacs_arpad1990@freemail.hu
http://www.youtube.com/watch?v=Z5XY8YPwfoQ

Grund 
progressive- poppunk-rock / Debrecen
      2006-ban kezdett a zenekar három taggal majd 2009 nyarán egy 
gitárossal bővült. A jelenlegi felállás tehát Urbán Bence(dob) Rácsai 
Mátyás(gitár, vokál) Tornai Dávid(basszus, vokál) Tornai Bence(gitár, 
ének). A zenekar stílusára a progressive- poppunk-rock a legpon-
tosabb kifejezés. 2007 tavaszán egy 4 számos EP készült Nincs lehe-
tetlen címmel és most készül a nagy lemez (Vissza a játszótérre).
Tavaly decemberben pedig elkészült az egy számos karácsonyi lemez 
Karácsony igazi meséje címmel. 
http://www.youtube.com/watch?v=uKkw0NyTijs
grundzenekar@gmail.com
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Hanoi
hardcore-punk / Debrecen
       2010 januárjában alakultunk egy már meglévő zenekarból, egy 
tag- és névcsere eredményeként. Így lettünk Hanoi. A banda felál-
lása azóta is változatlan: Petya - gitár/ének, Kóti - gitár/vokál, Szasza 
- basszusgitár/vokál, Oli - dob. A tél vége és a tavasz koncertekben 
gazdag volt. Nyáron láttuk elérkezettnek az időt, hogy rögzítsük 
bemutatkozó EP-nket, mely a Néma falak, üres fejek címet kapta 
és hét számot tartalmaz. Célunk, hogy felélesszük és összefogjuk a 
haldokló debreceni punk/hardcore színteret, valamint, hogy minél 
több helyre eljussunk zenélni. Support Underground!
www.myspace.com/hanoihc

Head-Shot
rock, metal/ Berekfürdő
      A banda 2006-ban alakult. Ekkor még három tagból álltunk Kohári 
Zoltán (gitár), Vadai Tamás (basszusgitár) és Ferenczi Imre (dob). Kez-
deti próbálkozások után több átalakuláson is átestünk. Így játszottuk le 
első koncertjeinket ,miután Kohári Gábor (ének) 2009 tavaszán belé-
pett a zenekarunkba. Több sikeres koncert után nagy lehetőség állt a 
zenekarunk előtt. 2010 júliusában meghívást kaptunk Lengyelország-
ba, egy testvérvárosi találkozóra, ahol sikeres koncertet tudhattunk 
magunk mögött. A nyár további koncerteket és sikerélményt hozott. 
2010 nyár végén újabb taggal bővült a bandánk, Hamari János (gitár) 
személyében. Így teljessé vált a zenekar. Repertoárunkban kezdettől 
fogva szerepeltek a saját számok, jelenleg 8 végleges dalt játszunk. 
www.head-shot.tar.hu

HopeToBelieve
punk-metal / Berettyóújfalu
     A zenekar 2007 júliusában alakult Berettyóújfaluban helyi volt 
és jelenleg is működő zenekarok tagjaiból (Pluto, Gikszer, Abio-
core). A kezdeti év az összeszokással és a számok írásával telt. Első 
koncertünk 2008 októberében volt, melyre elkészítettük 4 számos 
bemutatkozó EP-nket. 2009 februárjában felvettük a Dogma című 
számunkat(PMA Studio) myspace promóció és studio keresés 
céljából. Majd májusban különváltak útjaink addigi gitárosunktól. 
Fél év keresgélés után megtaláltuk utódját, aki 1 év közös zenélés után 
kilépett a zenekarból. 2010. december 24.-én elkészültünk 2. EP-vel, 
melynek címe Hetedik napon és ingyen letölthető, terjeszthető: 
<http://www.mediafire.com/?wa0s2x76qpv531c> . Az EP a debreceni 
PMA Studio közreműködésével készült, énekproducer: Csongor 
Bálint. Terveink 2011-re a minél több koncert mellett: elkészíteni 
első videóklipünket, valamint kiadni a szintén első albumunkat.
www.myspace.com/hopetobelieve

Idea Implant
post-hardcore, metalcore, mathcore/ 
Debrecen 
      Az Idea Implant-et 2007 végén Debrecenben alapította négy jó 
barát (Berényi Vince, Nagy Gábor, Pozsár András, Szabó Erik) 
akik mindenáron együtt szerettek volna zenélni. Azóta játszottunk 
Magyarország számos klubjában és fesztiválján és három EP áll 
mögöttünk, ami jól mutatja, hogy változott zenei ízlésünk. Jelenleg a 
post-hardcore, metalcore és a mathcore keverékét kíséreljük meg a 
színpadra vinni. A legújabb felvételünk a “New Equilibrium” otthon 
és Simon István No Silence Studio-jában készült 2010 őszén. 2010 
decemberében csatlakozott hozzánk Mester Mór barátunk, aki az 
elektronikus zenéért felel.
www.myspace.com/ideaimplant

In A Blaze
Replikás Ektomorfos Sepulturás ... :-) / 
Törökszentmiklós
       A zenekart 2004-ben alapítottuk a Mord nevű zenekarból akkor 
kivált Szilágyi Szabolcs és Erdőfi László. Egy ideig kb fél évig csak 
ketten próbáltunk, gitárost kerestünk.Majd rátaláltunk Ormándi 
Csabára akiben mind gitárost mind a barátot megleltük.Elejében 
főleg feldolgozásokkal próbálkoztunk majd születtek a saját számok 
is szépen sorjában.
   Az In A Blaze számokból egy párat rögzítettünk is 2008-ban egy 
ismerősünknél Sándorfi Viktornál.Miután Ormándi Csaba beszált 
folyamatosan kerestünk egy másik gitárost is nem nagy sikerrel, idővel 
rájöttünk , hogy úgy jó az egész ahogy van. Eddig egy tehetségkutatón 
vettünk részt Gyömrőn,27 zenekarból 10.-ek lettünk.
www.inablaze.5mp.eu

Jacked Out
dallamos metal / Debrecen
       A zenekar 2008 augusztusában alakult meg Jam Pack néven (Pali - 
Dávid - Happy), nem sokkal később csatlakozott hozzájuk Ádám, akiv-
el az első demot is elkészítették (Valahonnan - Valahova). Ádám rövid 
ideig volt zenekari tag, Renátó decemberi érkezésénél már nem volt az 
együttesben. 2009 februárjában találták meg új énekesüket Tibit, egyút-
tal a zenekar nevét is megváltoztatták, így született meg a Jacked Out.
     Áprilisban felvették az első Jacked Out demot Revans munkacím-
mel, majd ezt követően Happy is távozott a zenekarból. Három hónapig 
Győri Ricsi segítette ki őket, amíg megtalálják az állandó bassgitárost. 
Júliusban lépett be a képbe Laci, majd felvették a második demot Csak 
egy vagy címmel. Ezzel a felvétellel sikeresen bejutottak a BZF tehetség-
kutatóra, de Tibi is távozni kényszerült a zenekarból, így sajnos nem 
tudtak részt venni a rendezvényen. Kicsit szünetelt a zenekar, kilátásta-
lannak tűnt a Jacked Out további sorsa, de az utolsó pillanatban sok meg-
hallgatás után jelentkezett Attila a zenekar énekesi posztjára, majd 2010 
februárjában csatlakozott a zenekarhoz. 2 héttel Attila csatlakozása után 
újabb demo született, ezúttal csak egy dal, a Bleeding Stars. Márciusban 
indultak a SZOBRock tehetségkutatón ahol dobogós helyezést értek el, 
innentől több siker is elkönyvelhetett a zenekar. Áprilisban a Rocksuli 
20. születésnapján, majd májusban Nagyváradon nagy közönség előtt 
adtak sikeres koncerteket.
       Augusztus végén Laci is távozott a zenekarból, az ő helyére jött vissza 
Happy szeptember közepén. Az ősz folyamán elkészült 5 új felvétel, amit 
egy EP formájában karácsony után meg is jelentet a zenekar. 2011-ben 
biztosan sokszor találkoztok majd a Jacked Out névvel.
www.jackedout.hu 

Kolibri
puding rock / Nyíregyháza 
       A zenekar 2009-ben alakult. A zenét, amit játszunk puding rocknak 
neveztük el. 2010 februárjától koncertezünk, 3 tehetségkutatón vettünk 
részt ebben az évben: a Mustárház tehetségkutatóján elsők, a Backstage 
live-on második, a roxiget tehetségkutatóján szintén 2. helyezést értünk 
el.2010 nyarán 200db-ban sokszorosították Pofon című, öt dalt tartal-
mazó kislemezünket, melyeket koncerteken osztogatunk szívesen.
2011-ben új formációban mutatkozunk :
Erdész Márton - Ének, gitár
Keszler Ádám - Gitár
Mihalovics Dávid - Basszusgitár
Kalapos Péter – Dob

www.mymusic.hu/kolibri
www.bandland.hu/kolibri
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Sinful Passions
instrumentális metal / Karcag 
    A zenekar „hivatalosan” 2006 februárjábanalakult -  egy ifjúsági 
találkozóra dobtunk össze pár számot - 4 hegedűsel és egy gitáros-
sal. A Karcagi Regionális Fesztiválon való fellépés ideális alkalomnak 
mutatkozott a formáció bemutatkozására.
  Az első próba után megmutatkozott, hogy úgy lesz teljes a kép, ha 
hívunk egy basszusgitárost és egy dobost is. Az ötlet életképesnek bi-
zonyult, úgy döntöttünk együtt maradunk, s ha van igény rá, így szí-
nesítjük Karcag és környéke – amúgy sem szürke – zenei palettáját.
A kezdeti idők az útkereséssel, a klasszikus zenei oktatás és a rockze-
nei látásmód összehangolásával teltek.  
   Ha műfajba kell sorolnunk magunkat, akkor instrumentá-
lis metál zenét játszunk, de a klasszikus zenei motívumok és a 
hegedűszólamok miatt a lágyabb zenéket kedvelő közönségtől is 
igen pozitív visszajelzéseket kapunk. Kezdetben inkább feldolgozá-
sok szerepeltek a műsorban (Apocalyptica, Metallica, Nightwish és 
Stratovarious számok instrumentális átiratai), de elsődleges cél volt és 
maradt is, hogy a program gerincét saját szerzemények adják.
  Bár a zenekar személyi összetétele folyamatosan változott, a  
formáció már az elején is eléggé egyedi ötlenek tűnt, amit a tagok 
ilyen heterogén zenei érdeklődési köre csak még tovább színez.
  2007. decemberében készíthettük el a demó anyagunkat egy 
a Gyöngyösi tehetségkutatón elért különdíjként Budapesten, a 
Merkaba stúdióban Mátyás Attila segítségével, ami a Szárnyakon 
címet kapta, és 4 saját számot tartalmaz. (Alázat nélkül, Hazudtak, 
A nap, Szárnyakon). Az anyag weblapunkon (www.sinful-passions.
hu) a letöltések menűben elérhető. Azóta a hangszereket egy egész 
hanggal lejjebb hangoltuuk, a szólamokat bővítettük, így eljött egy új 
anyag rögzítésének az ideje, ami megmutatja a legújabb felállásunk-
ban rejlő erőt. Jelenleg is dolgozunk rajtaa, reméljük, minél hama-
rabb a közönség kezébe kerül.
  Terveikben szerepel zenénk minél szélesebb körben való bemutatá-
sa. Erre remek lehetőséget adnak a saját szervezésű bulik, a motoros 
találkozó meghívások, de nyitottak vagyunk bármely zenekarral 
történő kapcsolatfelvételre, közös koncertek szervezésére is. 

www.sinful-passions.hu

SinnerS
thrash / Eger
   A zenekar alapításának ötlete a gitáros Laci (Szabó László Csaba) 
fejéből pattant ki, miután kivált a Mental Damage zenekarból . Stílus 
iránynak a Thrash Metal volt kijelölve. Hosszas keresgélés után rátalált 
Sempire(Semperger Dávid),a zenekar dobosára az iskolai énekkar-
ban. Közös megbeszélés után 2008.December 27. én neki is láttak a 
próbáknak. Rögtön januárban megtalálták a zenekar énekesét Pistit 
(Bus István). Pár hónapos keresgélés után egy véletlen szerencsés 
találkozásnak köszönhetően ráleltek Pusira (Puskás Máté),a zenekar 
basszerosára .Ezután neki láttak egy Demo készítésnek, ami 2010 Fe-
bruárjára készült el, és négy számot foglal magába (Cirkusz és kenyér 
DEMO). Ezúton is szeretne a zenekar az E-SOUND STUDIO-nak 
köszönetet mondani a segítségükért. Azóta már több koncertjük is volt, 
főként Egerben, de 2010 nyarán két tehetségkutatón is megmutatták 
megukat a közönségnek. Júliusban a Rockmaratonon a Local Heroes 
tehetségkutatón, ahol sajnos épp lemaradtak a napi győztes címeről. A 
verpeléti I. Bor-Rock tehetségkutatón, viszont első különdíjasok lettek, 
így lehetőséget kaptak fellépni a 2011-es Bor-Rock Fesztiválon. Azóta 
is lelkesen dolgoznak az új számokon, és a közeli terveikban szerepel 
újabb számok felvétele.

www.sinners.atw.hu
www.myspace.com/sinnersthrash

Skanking Street
ska, reggae, punk / Kisújszállás
     A zenekar 2006 őszén 5 fővel alakult. A zene, amit célként kitűztünk 
magunknak, a ska és a reggae különféle válfajai voltak. Sajnos nem 
rendelkeztünk fúvósokkal, ami eléggé megnehezítette célunk elérését, 
de ezek nélkül is elkezdtük a számokat csinálni.
   Időközben csatlakozott a zenekarhoz egy kongás, ami már sokkal 
színesebbé tette a hangzást, de a fúvós szekció még mindig nagyon 
hiányzott. Ezt az egyik gitárosunk elégelte meg, aki szaxofont raga-
dott és alig egy év leforgása alatt nagy elszántsággal egész jó szintre 
művelte szaxofontudását. Az ő kíséretével megszülettek az új számok, 
amik így még színesebbek lettek. Később kiegészült a fúvósszekció 
harsonával és trombitával is. Habár az évek során szinte folyamatosan 
voltak tagcserék, a hangszeres felállás nem változott, annyi kivétellel, 
hogy konga sajnos már nincs benne.
    Jelenleg hét tagból áll a zenekar. Csak saját számokat játszunk. Idén 
tavasszal kiadtunk egy 9 számos szerzői kiadású lemezt, ami az eddigi 
munkásságunk egy részét tükrözi.
  2010. második fele nem csak új tagokat és hangszereket hozott a 
zenekar életébe, hanem egyfajta stílusbeli kiegészülést is, hiszen az 
új számaink ska és reggae dallamait a punk/punk-rock hangzás-
világ hozzáadása fűszerezi meg. Reméljük, hamarosan ezeknek a 
számoknak is kézzel fogható nyoma lesz egy CD formájában.
www.myspace.com/skankingstreet

Stage Door
rock, blues, hard rock / Debrecen
      2008. szeptember 21-én alakultunk egy baráti társaságból. Mindannyian 
próbálkoztunk már előtte is valami zenélgetésfélével, és úgy döntöttünk, 
hogy csináljuk ezt együtt, kicsit komolyabban. Eleinte feldolgozásokat 
csináltunk, 1-2 saját szám is megszületett, a célunk egy koncertképes rep-
ertoár elkészítése volt. 2009 nyarának elején került sor az első tagcserére, 
melynek során Piros-Pozdora Bálintot Kis János váltotta szólógitár poszton. 
2009. november 06-án volt az első koncertünk, melynek helyett a debreceni 
T-Boy söröző adott, és nagyon jól éreztük magunkat, a közönség pedig 
mégjobban! Azután koncertezgettünk, próbáltunk szorgalmasan, majd 
jött a második tagcsere, ahol Vincze Norbert helyébe Egervári Roland lé-
pett basszusgitár poszton. 2 hónappal később pedig megszületett a mostani 
felállásunk, ugyanis Kis János helyére Szép Gábor érkezett az ex-Magyarock 
zenekar szólógitárosa. Mindeközben megjelent a 4 számot tartalmazó de-
monk, melyet interneten is közzétettünk, azóta pedig gőzerővel készülünk 
a tehetségkutatókra és a tavaszi felvételekre.
http://www.facebook.com/pages/Stage-Door/116201451750708

Sunny Leon
grunge rock / Debrecen 
       A zenekar 2005 márciusában alakult: Oroszi Tibor (Rossi, Necrop-
sia), Huszti László(Carbon Cage), Hargita Gábor (Én és a Magnum, 
Necropsia, Replika), Ujj Roland (Én és a Magnum). Ebben a felállásban 
rögzítettek két lemezt (“I.” ill. “Eladhatatlan”), majd a zenekar legénysége 
Rolira és Gabira apadt. 2008 márciusától csatlakozott egy időre hozzájuk 
Árva Péter (ex Lights Go Out), aki kisegítette őket egy pár koncerten és a 
lemezfelvételnél. A 3. lemez (“III.’) a “Szeg” HOME STUDIO-ban készült 
2009 elején. A 2009 év őszén érkezett a zenekarba Fábry András (Kuttya 
zenekar), azóta újra koncertképes a csapat, és készülnek az új számok is.
www.myspace.com/sunnyleonrock

Szabadesés
rock / Gyöngyös
       Az alapítók Tóth János: (bőgő) , Kistóka Szabolcs. (ének gitár) , és 
Türjei Zoltán, aki a dobokat fegyelmezte nagy lendülettel. Leginkább 
saját dalokat játszottak, de belefért egy-két feldolgozás is.
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Paraforme
indie, alter pop-rock / Nyíregyháza
     2007-ben alakult a zenekar Nyíregyházán. Kezdetben egyszerűbb 
punk zene volt a meghatározó irányzat, mostanra azonban a brit 
irányzatok hatnak a zenekarra. Sok helyen megfordultunk már, 
többek közt a Hegyalja fesztiválon, Nyíregyházán is mindne 
lehetőséget kihasználunk a koncertezésre, igyekszünk nyitni más 
városokba mostmár. 4- en vagyunk a zenekarban, dob, basszus, 
2 gitár felállásban. Rendelkezünk demo felvételekkel, most pedig 
készülőben van az EP. 
www.myspace.com/paraforme

Pinceklub
alternatív- rock / Eger
   Egy egri kollégium szobájában robbant ki az ötlet, öt elvetemült kol-
légista eszéből, hogy csináljunk egy zenekart! A zenekart 2010 február-
jában debütált a kollégium alatti Pinceklubban az egri kollégisták előtt. 
  A társaság tagjai nagyon különböző zenei világgal rendelkeznek, 
a hörgős metáltól a lágy Skáig sok mindent hallgatunk és ez kihat a 
saját zenénkre is. A stílus irányzat, amit képviselünk nagyon nehezen 
értelmezhető: Alter-Progresszív-Rock-Metall-Ská irányzatokban le-
hetne leginkább kifejezni. 
   2010 nyarán felvettük az első demo CD-t, öt teljesen saját számmal. 
Sok fellépésünk volt a kollégiumi és városi rendezvényeken, így tud-
tunk ismerkedni a közönséggel és persze más zenekarokkal is.  2010 
októberében segítségére lehetünk a szervezőknek a Napozz holddal 
a KISPÁL film elkészítésében.  2010 novemberében második immár 
tejes EP lemezünket készítettük el kilenc saját számmal és néhány is-
mert feldolgozással illetve átdolgozással. 
   És nincs megállás! Folyamatosan dolgozunk az újabb számainkon,és 
frissítgetjük egymás zenei ízlését.  A Hat lelkes zenekedvelő fiatal mot-
tója: a zene szabadság és a szabadság csak a zene!
www.myspace.com/pinceklubmusic

Reason Ones
progressive Rock / Hajdúszoboszló
       A végleges formációt tekintve a zenekar 2007-ben alakult Hip-
pes néven Hajdúszoboszlón. Az együttes trió felállásban a névhez 
hűen a beat-,és hippi korszak legnagyobb képviselőitől, és azok 
követőitől játszott feldolgozásokat (JIMI HENDRIX,Fleetwood 
Mac,Jeff Healey...) Időközben saját zenei ötletek,szövegek 
születtek,amelyek új alapokra helyezték a banda további 
ténykedését. Ezáltal kezdetét vette az alkotó munka, és az eddig 
interpretációkból álló repertoar saját szerzeményekkel bővültek. 
A banda három tagjának zenei ízlés világának széles skálájának 
ötvözetének erdménye,hogy 2008-ban már egy koncertnyi saját 
zenei anyagot tudhatott magáénak a Hippies. Ebben az évben 
nyáron lett rögzítve 7 szám. A demo elkészülése sem hagyott 
alább a dalírás. Egyre összetettebb szerkezetű, több műfaj stílus-
jegyeit hordozó, alapvetően keményebb nóták láttak napvilágot. 
A mai napig trió formációban játszó zenekar nevet változtatott. 
2010-ben Reason Ones lett az új név. 2010 nyarán a zenekar fel-
vette második demo-ját, amit a www.myspace.com/reasonones 
oldalon meg lehet hallgatni. 
 Terveink között szerepel a legújabb szerzeményeink 
felvétele,illetve szeretnénk részt venni az országos nyári 
fesztiválokon,az élő zenét preferáló klubbokban fellépni, és a 
dalokat minél szélesebb körben megismertetni,eljuttatni és 
örömet okozni a nagyérdeműnek. 
www.myspace.com/reasonones

Red Alert
rock / Hajdúszoboszló 
      A Red Alert együttes 2001-ben alakult Nádudvaron, azonban 
2009-ben átköltöztünk Hajdúszoboszlóra ami azóta is változatlan! 
Joó Imre dobok, Jenei Péter gitárok, Sinai Viktor szólógitár, Petrusz 
László basszus + ének.
    Koncertjeink Hajdú-Bihar megye számos településein zajlottak! 
Ekkor még feldolgozások hangoztak el punk és rock stílusban! 
Később kezdődtek a saját szerzemények előadása! Sinai Viktor 
(szólógitár) 2004-ben kivált a zenekarból! Őt váltotta Pál László! 
Innentől kezdve szinte teljesen saját szerzeményekkel koncertezett 
az együttes. A két gitáros felváltva szólózott és ritmusozott! A stílus 
ekkor még a punk&roll volt magyar szövegekkel!
    2008 augusztusában kivált Joó Imre (dobok). Sok próbálkozás volt 
dobosok terén.2010 nyár elején sikerült végleges dobost bevenni a 
zenekarba Kocsis Csaba személyében! Az ő játék stílusa megvál-
toztatta az addig játszott zenénket! Ezzel párhuzamosan kivált Pál 
László (Gitárok).
    A jelenlegi felállás: Kocsis Csaba dobok, Jenei Péter Gitárok, 
Petrusz László basszus + ének A stílus Hard Rock,továbbra is mag-
yarul feldolgozás mentesen! Hanganyag sajnos még nincs az új felál-
lással!
www.redalert.blog.hu

Roar
thrash metal/ Túrkeve - Kisújszállás
     A zenekar 2009 augusztusában alakult az egykori Spleen és a 
Killing Fields nevű bandák túrkevei és kisújszállási tagjaiból. Mind-
két korábbi zenekar a thrash stílus körül mozgott, ezért egyértelmű 
volt, hogy ebben az irányban kell tovább folytatni. A névválasztás 
már nem volt ennyire könnyű. Mindenkinek volt elképzelése, de 
egyik sem aratott osztatlan sikert. Így végül sorsolással döntöttünk 
a Roar név mellett. Ami más volt a korábbi elképzelésekhez képest, 
hogy kevés feldolgozást, főképp saját számokat szerettünk volna ját-
szani. Ezt a célt eddig elég jól sikerült megvalósítani, melynek ered-
ményeképp 2010 július végére elkészültünk egy hét saját számot 
tartalmazó demo anyaggal, melynek az Álarc címet adtuk.
   Azóta 3 új saját nótát hoztunk össze, amelyeket még nem rögzítet-
tünk, de koncerteken már hallhatóak.
   Az októberi Metal Hammer magazin DEMOnstráció rovatában 
szenteltek nekünk egy kis helyet, amely kritika a honlapunk hírek 
oldalán olvasható.
www.myspace.com/roarmetal

Sárrét Rock Band
dallamos hard rock / Sárrétudvari
       Az S.R.B. elődzenekara 2004-ben alakult The Storm néven, az 
akkori felállásból már csak az alapító-basszusgitáros Hajdú Balázs 
tagja a zenekarnak. 2007-től működünk S.R.B. néven, ettől kezdve 
elsősorban saját dalokat játszunk. Repertoárunkban megtalálható 
néhány népdalfeldolgozás is. A jelenlegi felállás 2009-ben alakult ki: 
Décsei László (billentyűk, ének), Hajdu Balázs (basszusgitár), Jakab 
Imre (gitár, ének), Nemes Nándor (dobok), Papp Norbert (ének, 
gitár). Az elmúlt években több tehetségkutatón is szerepeltünk, 
ezeken különdíjasok lettünk (pl.: SzobRock Tehetségkutató, 2010, 
Hajdúszoboszló).
www.sarretrockband.atw.hu

Kuttya
fúziós folk rock / Debrecen
      Zenekarunk, a Kuttya 2006 legvégén alakult Ifj. Bölcskei Gusz-
táv gitárosból, Fábry András György basszusgitárosból, Kónya 
Levente József gitáros-énekesből, valamint Sándor Balázs dobos-
ból, és ebben a felállásban játszik mind a mai napig. Igyekszünk 
tartani magunkat ahhoz az alapvető elhatározásunkhoz, hogy a 
zenénket semmiféle stílus nem határozhatja meg, legfeljebb alakít-
hat rajta. Ha mégis meg kellene határoznunk a zenekar stílusát, ak-
kor azt kellene írnunk, hogy annak gyökerei egyfelől a XX. század 
második felének gitárrockjába, másfelől a Kárpát-medence nép-
zenéjébe nyúlna.
www.myspace.com/kuttya

K-Zaj
alternatív rap / Debrecen 
   2007 környékén alakultunk (Debrecenben), bár akkor még nem K-
Zaj volt a nevünk és csak kéttagú volt a „zenekar” (Urbán Bence – gitár, 
billentyűk és minden más; Milotai Gergő-rap). Egyszerű időtöltésből, 
unalomölés gyanánt kezdtük el próbálgatni, hogy mit tudunk ki-
hozni mindabból, amink van. Asztali mikrofonnal vettük fel az első 
számokat, amik ezért közel sem voltak jó minőségűek. Innen jött 
később a nevünk is: „Kábelzaj”, amit aztán K-Zajra rövidítettünk, amo-
lyan játék céljából, hogy a „K” betűhöz mindenki maga társíthasson 
jelentést! Akkor még középiskolás éveinket róttuk, így kapóra jöttek 
az iskolai rendezvények, ahol meg tudtuk mutatni, hogy a színpadon 
is megálljuk a helyünket. Segítségünkre van/volt ex-osztályfőnökünk 
Dr. Bódis Zoltán (basszusgitár).
    2008 tavaszán felléptünk Budapesten a Fringe fesztiválon, ahol 
eladtuk első kezdetleges CD-inket. Nem sokkal ezek után csatlako-
zott hozzánk Terjék Diána (hegedű), akivel elnyertük az igazi „K-Zaj 
hangzást”.
 2009-ben a Goethe Intézetben (szintén Budapest) volt fellépésünk, 
ahol Deseő Balázs (akinél többek között Sub Bass Monster is rögzíti 
dalait) felajánlotta, hogy három számot ingyen felvehetünk nála. Így 
készülhetett el a stúdió minőségű demó CD-nk. Még ebben az évben 
felléptünk a Sziget Fesztiválon az Octopus sátorban (Goethe Intézet 
jóvoltából), Bacsó Fruzsina (zongora) közreműködésével.
   Szintén ebben az évben vált a zenekar tagjává Török Emese (dob) aki 
segített kicsit felpörgetni addigi számainkat és aki, azóta nélkülözhe-
tetlen részévé vált a csapatnak. 
   2010 elején pedig megtaláltuk az állandó basszusgitárosunkat is Seres 
Balázs személyében, aki a legfiatalabb tagja a bandának és aki ötleteivel 
szintén csak emelte a színvonalat. Ő tette teljessé a K-Zajt
  A közelmúltban a Debreceni fellépéseken kívül: Hajdúszoboszlón, 
Pécsett és Nagyváradon volt koncertünk. Döntősei lettünk a Debre-
ceni Ifjúsági Fesztiválnak. A jövőben pedig szeretnénk az országban 
ismertebbé tenni a K-Zaj nevet, minél többet fellépni, és elkészíteni egy 
teljes lemezt! 

www.myspace.com/kzajzene

Laca és a Róka-fé
rock, alternatív, pop / Karcag
    2007 augusztusában alakultunk klasszikus Modern Talking felál-
lásban. Mindketten hosszú kihagyás után vetettük bele magunkat 
újra a muzsikálás gyönyöreibe. Jelenleg is csak ketten alkotjuk a 
zenekart. Fazekas Róbert basszusgitár és Nagyfejeő László ének, 
gitár, elektronika.
A dob és a billentyű témákat CD lejátszóval oldjuk meg a próbákon 
és a koncerteken is azzal fogjuk. Az eddigi koncerteket igaz élő do-
bbal nyomtuk, de mivel a dobos nem volt helybeli nem tudta vál-
lalni az átjárást a próbákra és nehéz jó dobot találni.
2010-ben készült el házilag a hét nótát tartalmazó anyagunk.
www.lacaesarokafee.zajlik.hu

Mirodam
rock / Rákóczifalva
      A zenekar 2007 őszén alakult egy testvérpár és egy barát 
alapításával. Néhány tagcserét követően 2010 februárjában 
alakult ki a zenekar jelenlegi felállása. Ez év őszén jelent a 
zenekar első demofelvétele rockzenei stílusban.
www.mirodam.atw.hu

Morningkill
hardcore, metalcore, deathcore / Miskolc 
   A Morningkill egy miskolci hardcore/metalcore/deathcore banda. 
2008. óta kezdtük komolyabban gondolni a zenélést – előtte is voltak 
szárnypróbálgatások, de innentől számítjuk a banda létezését. 
A zenekar ötlete Mosonyi Zoltán és Faludi Tamás fejéből pattant ki, 
később csatlakozott hozzájuk Stomp Balázs basszusgitáron, majd 2 év 
után, 2010. nyarán kilépett Ilonka Gábor gitáros és helyette Tóth Gergő 
jött – azóta is ez a felállás él.
   2009. év végén el kezdtük készíteni az első demo cd-nket egy házi 
stúdió keretein belül. Az anyag 3 számot tartalmaz, 2010. nyarára – az 
utómunkálatokkal együtt – kész is lett.
  2010. szeptemberében részt vettünk a Kazincbarcikán megrendezett 
Rock Párbaj nevű tehetségkutató rendezvényen, melyen 3. helyezést 
értünk el – fellépési lehetőséget, vásárlási utalványt, valamint felvételi 
lehetőséget nyertünk – így sikerült felvennünk még egy számot.

www.myspace.com/morningkillband 
www.facebook.com/morningkill

Noise storm
matekos noise metal / Hajdúszoboszló 
      A zenekar 2010. márciusában alakult, de nem tétlenkedtünk sokáig, 
három hét alatt felkészültünk a hajdúszoboszlói Szob Rock tehetség-
kutatóra, ahol a zsűri döbbenetét váltottuk ki. Azóta folyamatosak a 
próbák, több koncerten is túl vagyunk. Az összeszokás nem volt nehéz, 
mivel mind a négyen ismertük egymást, a zenei ízlésünk nagyjából fedi 
egymást, a céljaink is közösek: minél több helyre elmenni, megmutatni 
azt, hogy mi hogyan értelmezzük a zenei lehetőségeket. Sajnos hangzóan-
yagunk még nincs, de tervezzük, hogy 2011 év elején belekezdünk az első 
demónk felvételébe.
www.myspace.com/noistormband

Pangea 
thrash-heavy metal / Karcag
   A pangea zenekar 2010 elején alakult. Januárban még csak két 
gitáros volt, Böszi laci, és Tóth Gergő, majd harmadik tagként Taki 
csapódott hozzájuk az énekesi posztra, aki hallgatva a még nyers 
számokat, megírta rájuk a dalszövegeket.
  Nemsoká jött a negyedik játékosként Papp Böbi a szinti, a dobok 
mögé pedig Fazekas Ica került. A banda azonban még nem volt teljes, 
ugyanis hiányzott a basszer, de ez a probléma is megoldódott. Ica 
javaslatára megérkezett Szabó Marika, a hatodik.
    Tanakodtak a zenekar elnevezését illetően, a végén nyert a Pangea, 
mivel a dalszövegek témája nagy része természeti elemekhez, jelen-
ségekhez kapcsolódik. Az első koncertre július végén került sor, majd 
következett pár hónap szünet ilyen téren. Ez alatt történtek változá-
sok a banda összetételét illetően. Tóth Gergő úgy döntött, nem akar 
tovább a Pangeában játszani, ezért a ritmus gitárosi hely üresen ma-
radt, de csak egy rövid időre, mert nem sokkal Gergő kilépése után 
megjelent Vincze Zoli, és az óta is tépi a húrokat. A harmadik koncert 
előtt Papp Böbi is követte Gergőt, így jelenleg öten vannak. A zenekar 
jelen pillanatban 12-13 saját szerzeménnyel büszkélkedik, aminek 
rögzítését a közeljövőben tervezi a zenekar. A stílus tekintetében a 
zene a heavy és a trash metalhoz közeledik.
http://www.youtube.com/watch?v=QfYCJMBEtTw&feature=related


