
Kenéstechnika felsőfokon...

WWW.CIVISMETABOND.HU

infó: keletunderground@freemail.hu

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

Akkor küldjetek e-mail-t a következő témákban: 
együttes hírek / koncertek

zenekart/tagot keres
elad-vesz-cserél

Cégek, szervezők, klubok 
           jelentkezését is várjuk!

EGYÉB: 
humor-viccek
koncert sarok

zenekari hírek
adás-vétel-csere

INGYENES
rock/metalzenei kiadvány

Nyerj jegyeket az I. Full Of Anger Fesztiválra ! fellépők és információk a 6. oldalon!

JÁTÉK:  Nyerj pólót az ANGERSEED-től! 11           1.oldal

FESZTIVÁL INFÓK:   
Sziget - Azfeszt - MÉZFeszt

Full Of Anger - SZIN - Fezen
Kelet Underground

14. szám 2009. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER

INTERJÚK: 
 

ANGERSEED
GUTTED
HOPIKA
MYTRA 
ZUP

XIII. KELET UNDERGROUND 
FESZTIVÁL

2009. október 16.
Debrecen - Új Vigadó

Várható fellépők:

ISTEN HÁTA MÖGÖTT
PHAIDON - KÖZEL10 

HOPIKA - SHIMMY - .. .
info: www.ujvigado.hu

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

INGYENESINGYENES

1144

AJÁNLÓ: 

Shimmy átdolgozás zenekar

Közel 10 nagylemez
részletek a 9. oldalon !

ZENEKAROK FIGYELEM!!!
Kelet Underground 
Tehetségkutató
részletek a 2. oldalon !

XIII. Kelet Underground Fesztivál előzetes:  fellépők és információk a hátoldalon!



   
Köszöntő...

 

Sziasztok! 
  A nyár utolsó hónapja is tartogat 
még elég sok rendezvényt, pl.: Sziget, 
Azfeszt, MÉZ Feszt, Full Of Anger, 
SZIN, stb... Külön kiemelném a 
Kelet Underground Tehetségkutató 
versenyt, amire szeptembertől lehet 
majd jelentkezni. Addig is kellemes 
nyarat kívánunk! Találkozunk 
szeptember  közepén ... 
   A ROCK legyen Veletek!   :-) 
Üdv.: mysy

          Impresszum:
szerkesztő:  Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
 grafika:        Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
 borító:         Vályi Tibor
 interjú:   Papp “mysy “Mihály, Kun Attila
                  Tóth Péter “_totya”, Fandi
 játék:     Papp Mihály
 készült:     Debrecen – 2009. augusztus eleje
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14. szám - 2009. augusztus-szeptember - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket  az újsággal kapcsolatban:

keletunderground@freemail.hu

Honlapok, ahol még 
megjelenünk:  
www.ujvigado.hu

www.kronosmortus.hu
www.femforgacs.hu

www.szertelen.hu - www.iwiw.hu
www.fokk.hu  - www.rockness.eu

AJÁNLÓ: 
Shimmy  ... 9.oldal
Közel 10 ... 9. oldal

Kelet Underground 
Tehetségkutató ... 2. oldal

ROCK-NESS 
Hanglemezbolt 

ajánlata ... 6. oldal 
IN-COMP 

Számítástechnia
ajánlata ...10.oldal

EGYÉB:
koncert sarok ...... 2. oldal
zenekari hírek ..... 9. oldal
adás-vétel-keres.. 9. oldal
viccek ................. 10. oldal

MI VAN A PONTOK MÖGÖTT?: 
gyermekkorunk játéka :)

Ajánlások: 
- csak egyenes vonalat érdemes húzni két 
pont vagy pont-vonal közé
- egy pontból maximum két vonalat 
ajánlott húzni

Sorsoláson veszel részt, 
ha megválaszolod az 

újság e-mail címére azt, 
hogy:

“Melyik zenei stílusnak a 
nevét adja ki az ábra?”

Az előző játék 
megfejtése:
MACHINE 

HEAD
nyertes: Tóth Csaba

A következő szám tartalmából: 
- interjúk Kelet Underground fellépőkkel

- játékok, Kelet Underground Tehetségkutató infó
... és még sok más érdekesség

FESZTIVÁL INFÓK:
AZFESZT ... 2. oldal
MÉZ Feszt ... 3. oldal
FEZEN ... 4. oldal
FULL OF ANGER ... 6. oldal
SZIN ... 7. oldal
SZIGET ... 10. oldal

A nyeremény egy 
ANGERSEED póló !

HATÁRIDŐ: 
2009. szeptember 15. 

Sorsolás: másnap :)

INTERJÚ:

Hopika és ZUP: 
információ hegyek .... 3. oldal
Angerseed:
Angerseed és Full Of A. .... 5-6. oldal
Gutted: 
újraalakulás .... 7. oldal
Mytra: 
szoftveres effektek .... 8. oldal

ÚJ VIGADÓ
DEBRECEN   

infó: www.ujvigado.hu
Tervezett programok:

Szeptember 26. 
IX. Metallica-est: 

Vertigo, Scary Guyz

Október 16.
XIII. KELET 

UNDERGROUND FESZTIVÁL
Program a hátoldalon!

Október 17.
Egészséges Fejbőr

November 7.
Darkfall (AT), Neochrome

November  21.
TRIBUTE FESZTIVÁL

December 12.
Titkolt Ellenállás

December 19.
IX. Metal Karácsony: Kalapács

ÚJ VIGADÓ
DEBRECEN
ÚJ VIGADÓ
DEBRECEN
ÚJ VIGADÓ

  
infó: www.ujvigado.hu

Tervezett programok:Tervezett programok:
Szeptember 26. 
IX. Metallica-est: 

Vertigo, Scary Guyz

Október 16.
XIII. KELET 

UNDERGROUND FESZTIVÁL
Program a hátoldalon!

Október 17.
Egészséges Fejbőr

November 7.
Darkfall (AT), Neochrome

November  21.
TRIBUTE FESZTIVÁL

December 12.
Titkolt Ellenállás

December 19.
IX. Metal Karácsony: Kalapács

ÚJ VIGADÓ
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- Milyen változásokkal, újdonságokkal találkozhatnak 
majd ebben az évben az Azfesztre látogatók?
A visszajáró vendégeink bizonyára nagyot néznek majd 
érkezéskor, mert egy nagyszabású fürdőfejlesztési projekt 
miatt szinte teljesen átrendezett fesztiválterület fogadja őket.
- Az átalakítás miatt a strandolási lehetőség azért megmarad?
Továbbra is joggal használjuk a Thermal Rock’N’Roll jeligét 
a rendezvény neve mellett. Idén 2 medence áll majd a fes-
ztiválozók rendelkezésére, melyekből az egyik felújított, a 
másik viszont teljesen új élménymedence.
- Milyen kedvezményekkel, előnyökkel jár, ha valaki bér-
lettel rendelkezik?
Amellett, hogy bérlet vásárlásával érjük el a leggazdaságos-
abb formáját a fesztiválon való szórakozásnak, idén a bér-
lettulajdonosok 40 % kedvezményt kapnak az Azfeszt-tel 

egy időben zajló 43. Nyírbátori Zenei Napok elnevezésű 
komolyzenei hangversenysorozat belépőiből. Infó: www.
nyirbatorizeneinapok.hu
- Mi a koncepciótok az évről évre bővülő külföldi fellépő 
palettával? Későbbiekben is az underground mezőnyt 
részesítitek előnyben vagy esetleg mainstream külföldi 
bandákban is gondolkodtok? 
Az Azfeszt sosem akart illetve akar százezres tömegek ren-
dezvénye lenni. Mainstream világsztárok szerepeltetése 
helyett, itt inkább bizonyos szubkultúrák nagy neveiről 
van szó, melyek nyilvánvalóan kevesebb embert szólítanak 
meg, viszont magyarországi fellépésük kuriózum számba 

megy.
- Milyen arányú 
volt a jelentkezés a 

mostani tehetségkutatóra? Melyik stílusban volt nagyobb 
jelentkezési arány?
Idén a színpadok átszervezése miatt csupán 20 zenekarnak 
tudunk lehetőséget adni a tehetségkutatóban. Nagyjából 
tízszeres volt a túljelentkezés, és abszolút vegyes a műfaji 
eloszlás. Sajnos nagyon sok jó zenekar is kimaradt idén, 
tehát szerintem elég erősre sikeredett a mezőny. Nagy 
verseny lesz.
                  Papp Mihály
információ és fesztivál térkép: 
www.azfeszt.hu
www.myspace.com/azfeszt
Jegyárak:
Bérlet: 
2009. augusztus 17.-ig  8.990 HUF
A helyszínen:  10.900 HUF

Napijegy:
2009. augusztus 17.-ig  3.300 HUF
A helyszínen:  4.500 HUF 

BAKI KLUB 
KÁVÉHÁZ 

Balmazújváros 
www.bakiklub.extra.hu

Szeptember 4.
Chrome RT., Szeg

Szeptember 11.
Superbutt, Aetrigan

Szeptember 18. vagy 25.
Yellow Spots

Képgaléria a 
honlapon!

KONCERT SAROK

strandolás megújult medencékkel
Veres Tamás programszervezőt kérdez-
tük a közelgő fesztivál érdekességeiről...

ZENEKAROK 
FIGYELEM !!!

TEHETSÉGKUTATÓ
indul 3 elődöntővel (Debrecen, 

Balmazújváros, Berettyóújfalu) és egy 
debreceni döntővel. 

Jelentkezés és további infó a 
szeptember elejétől induló

WWW.KELETUNDERGROUND.HU 
oldalon!

2. Necromantia 
Terror Fest

2009. szeptember 11., 19h
Nyíregyháza-Rockinn

Fellépők:
Toscrew, Necrotic, 

Nigromantia, Andartar, 
Carcharoth

belépő: 500FT
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- Pontosan egy éve beszélgettünk legutóbb. Mi történt azóta 
veletek? Merre koncerteztetek?
Az elmúlt egy év nagy része az új anyag befejezésével telt, de 
természetesen a fellépéseket sem hanyagoltuk el. A szokásos 
klubbkoncertek mentek az idei évben:  Nyírbátor, Nyíregy-
háza, Záhony, Berettyóújfalu, Szegi, stb.
- Hol koncerteztek még a közeljövőben?
Pont most jöttünk haza a zenekar működése óta először meg-
ejtett akusztikus koncertünkről, melyet Szegin játszottunk. 
Egy dalocska már fenn is van a Youtube-on, ha megengeded 
itt a link hozzá: (a link az interjú végén található! - a szerk.) A 
közeljövőben a miskolci Gyár Feszt-en, a Kasza Fesztiválon, 
az AZfeszten, a MÉZ Feszten, Mátészalkán a Fényes napokon 
lehet majd minket megnézni. Az őszi program még szervezés 
alatt van.
- Volt egy sajnálatos próbahelyi betörés is nálatok. Sik-
erült megkerülnie legalább néhány dolognak? Mennyire 
segítőkészek az emberek, ha pl. közösségi oldalakon segít-
séget kértek tőlük?
Hát igen...ez egy hatalmas törést jelentett a zenekar (és a 
velünk egy helyen próbáló 
U.C. ) számára. Akivel már 
történt hasonló dolog, az 
tudja, hogy milyen egy hang-
szert elveszteni… A sok utána-
járásnak, a még több hirdetésnek 
különböző portálokon köszönhetően azonban ránk mosoly-
gott a szerencse és az ellopott hangszerek, kiegészítők közel 
70%-a visszakerült hozzánk. Hosszú lenne részletesen leírni a 
hogyant-így maradjunk annyiban, hogy örülünk ennek is.
- Megjelent az új lemezetek is. Mesélj kicsit róla! Mit ér-
demes tudni a felvételről? 
Igen, jók az infók. Készen van az új anyag, mely elég sokáig 
készült (vagyis a tőlünk megszokott tempóban inkább) és egy 
„próba-lemeznek” szánjuk. 
- A szöveg, a zene és maga a komplett anyag mennyire válto-
zott a régebbi kiadványokhoz képest? 
A 8 év alatt először álltunk elő egy angol nyelvű anyaggal… 
a visszajelzések vegyesek természetesen: vannak, akiknek job-
ban bejön, vannak akik a már „megszokott” magyar nyelveze-
tet hiányolják. Egy dologban szinte mindenhol összhang van: 
jól sikerültek a dalok! Elmondhatjuk, hogy mostanra ért össze 
az a zene, amit közvetíteni szeretnénk az emberek felé.
- Milyen terveitek vannak a lemez megjelenése után? Kon-
certsorozat, klip, stb... ?
Koncertturné? Jó lenne, de egyelőre nem sok esélyt látok rá… 
meglátásom szerint sajnos a klubélet egy kissé haldoklik, a 
nagy bulikhoz pedig elengedhetetlen „nagy” zenekarokkal 
karöltve elmenni – ez pedig az esetek nagy részében össze-
egyeztethetetlen jelenleg… Klip-et mindenképp tervezünk 
– viszont ennek elő kell teremteni az anyagi hátterét. Amint 
a szükséges összeg megvan – belevágunk. Elméletileg a Liar’s 
diary című dalra forgatjuk majd a klip-et.
- Egy másik záhonyi zenekarról is ejtsünk pár szót, a Záho-
ny Unplugged Projectről (ZUP). Mekkora érdeklődés van 
a ZUP akusztikus feldolgozásaira? Melyek voltak a legem-
lékezetesebb fellépések eddig?

Igen…  a másik bandám a ZUP… A mostani zenei életben 
azt kellett észrevennünk, hogy igenis igény jelentkezett egy 
szélesebb réteget kielégítő, szinte bármilyen helyre „betehető”, 
feldolgozásokat játszó zenekarra. Pont ezt próbáljuk kiaknázni 
a ZUP-pal, így olyan helyeken is játszhatunk, ahol mondjuk a 
Hopikával nem tudnánk. Már idén eddig is közel 20 fellépésünk 
volt, melyek között a PECSA, majdnem minden nagyobb fesz-
tivál és a siófoki MTV Ikon is szerepelt és valószínűsítem, hogy 
még legalább 10-15 fellépés várható még az idei évre is. Ehhez 
szükség van természetesen a folyamatos repertoár újításra, 
a széles spektrumú repertoár kialakításra és természetesen a 
zenekari tagok elhivatottságára. Természetesen teljesen más 
mindkét zenekarom: a Hopikával a „saját” érzéseinket köz-
vetítjük, míg a ZUP-pal a már mások által megírt dalokat 
próbáljuk a saját képünkre formálni…
- Végül beszéljünk kicsit Záhony gyöngyszeméről, a MÉZ 
Fesztiválról. A tavalyi időpontváltozás után ismét változott 
a dátum. Mi az oka ezeknek a változtatásoknak? 
Fogós kérdéssel jöttél elő… Egy kicsi és regionális rendezvényről 
van szó, amely sajnos minimál költségvetéssel rendelkezik. Az 
időpontot mindig alakítanunk kell a viszonylagos környékbeli 
nagyobb rendezvényekhez, valamint a motoros része miatt a 

motoros-találkozókhoz 
is. Emiatt volt szükség 

idén is az időpont vál-
toztatásra…lassan már 

nem lesz olyan időpontja 
a nyárnak, amikor ne 

próbáltuk volna megrendezni a rendezvényt.
- Milyen program várható és mennyiben lesz más mint 
az előzőek? Mit szeretnétek erre a rendezvényre célnak 
kitűzni?
Tavaly egy kicsit „elszálltunk” a zenei felhozatallal és kisebb 
hangsúlyt fektettünk a motoros oldalára – ami sajnos a „zárás-
nál” meg is mutatkozott. Az idei évben bővülnek a motoros 
programok és valamelyest csökken a zenei felhozatal. Ter-
mészetesen ez nem jelenti, hogy „szegényebb” lesz a felhozatal, 
csak egy kicsit visszább vettünk a tempóból. Ehhez hozzájárult 
ugye a gazdasági válság is, nehezebb szponzorokat találni, 
amellett, hogy minden csak drágult…Az idei évben a legfőbb 
célunk az életben maradás – nem szeretnénk veszni hagyni 
egy sokéves rendezvényt - és emellett legalább nullszaldósra 
kihozni a rendezvényt.                 Papp Mihály
További információk: 
www.hopika.hu - www.myspace.com/hopika
www.youtube.com/watch?v=CxJpP2fg910
www.zahonyunplugged.hu
www.myspace.com/zahonyunpluggedproject
www.mezfeszt.hu

Hopika / ZUP / MÉZ Feszt
információ hegyek

ZÁHONY
UNPLUGGED
PORJECT

Kovács Tamást, a ZUP és a Hopika énekesét faggattam, aki 
egyben a MÉZ Feszt egyik szervezője is...

Kapható a Hopika “Hidden Reserve” című új 
lemeze. Myspacen fenn van a full lemez meg-
lehet hallgatni és akit érdekel a honlapunkon 
emailban megtudja rendelni vagy a ROCK-
NESS Hanglemezboltban megveheti !
Hopika koncert: Kelet Underground Feszivál
2009. október 16. Debrecen – Új Vigadó

   4 - KELET UNDERGROUND 

- Kérem mutassa be röviden a rendezvényt!
Immár 12. alkalommal rendezzük meg a FEZEN Fesztivált. 
Először 1997ben, hét fellépővel 500 ember előtt I. Fehérvári 
Rockfesztivál néven, akkor még a volt Vidám-
park területén került megrendezésre.  2000ben 
választottuk új helyszínként  a Bregyó közt, akkor 
már négyezer ember, és 50 fellépő volt jelen. A Br-
egyó köz ideális helyszínnek bizonyult, leginkább 
infrastrukturális szempontból. Hiszen minden 
megvan: zárt terület, áram, víz. Közel van a belvároshoz, akár 
gyalog is jöhetnek az emberek. Azonban már 2008ban is lát-
hattuk, hogy kicsi volt a hely a közel 25 ezer látogató számára. 
A 2009es év minden szempontból újat hozott. Az eddigi 
külföldi fellépőkről semmiképpen sem szerettünk volna lem-
ondani, hiszen az visszalépés lett volna az eddig két évhez 
képest. Idén beléptünk a Delta Feszt Fesztiválszövetségbe, 
olyan másik fontos fesztiválokkal karöltve, mint a Hegyalja, 
vagy a SZIN. Így lehetőségünk nyílt rá, hogy több és színesebb 
programot állítsunk össze. Nem szabad kifelejtenünk  azt sem, 
hogy új helyszínen lesz idén a FEZEN. 
- Mennyire okozott gondot az új helyszín kiválasztása, és 
miben más a régihez képest?
Nem mondhatom, hogy egyszerű volt. De szerencsére egyre 
többen vannak Fehérváron, akik támogatják a fesztivált, és 
látnak benne fantáziát. Ilyen Jüllich Ádám is, a Jüllich Glass 
Holding igazgatója és tulajdonosa. Ő ajánlotta fel, hogy a tel-
ephelyén rendezzük meg a fesztivált. 
Miben más? Nagyobb, mint a Bregyó köz, közel 13.000 m2. 
4000 m2en sátrazhatnak a messzebről érkezett fesztiváloz-
ók. Viszont sok dolgunk is lesz a hellyel, hiszen ez egy üres 
terület, csak áram van kiépítve, ami szinte csak a büfék 
üzemeltetéséhez elegendő. A színpadok számára szükséges 
áramot aggregátorok segítségével biztosítjuk. Ezen kívül még 
vizet is kell biztosítani a látogatók, a fellépők és a személyzet 
számára.
- Honnan várják a legtöbb látogatót Fehérváron kívülről, 
úgy, hogy gyakorlatilag ez az a fesztivál, ami a legközelebb 
van a fővároshoz?
Igazából az ország egész területéről várjuk a látogatókat és 
többen jelezték, hogy külföldről érkeznek hozzánk, Erdélyből, 
Szlovákiából.  
- Hogyan választották ki a külföldi fellépőket?
A külföldi fellépők kiválasztása a legnehezebb. Több szem-

pontból is. A FEZEN az utolsó fesztivál 
a szezonban, ezért olyan előadót kell 
választanunk, aki a nyár folyamán nem 
lép fel semelyik másik fesztiválon sem 
Magyarországon. 
Az ősz eleje már nem igazán fesztivál-
szezon. Több fellépő is jelezte, hogy ő 
ilyenkor tölti a szabadságát, vagy már 

elkezdte a „rendes”, nem fesztiválos turnéját. A külföldi fellépők 
felkutatása és szerződtetése már február – március tájékán 
elkezdődik. Nagy hangsúly fektetünk az ún. nagyöregekre, akik 
igazából kultuszzenekarok, ezért biztosan számíthatunk tete-
mes mennyiségű látogatóra.
- Első Emelet fellép a FEZENen. Honnan jött az ötlet, a 
lehetőség?
Már régebb óta gondolkodunk rajta, hogy bár igazából a rock és 
az alternatív zene a szívünk csücske, nyitni kellene más műfajok 
felé is. Négy évvel ezelőtt már volt hiphop sátor a FEZENen, 
tavaly megpróbálkoztunk a techno-electro vonallal. Az Első 
Emelettel kapcsolatban pedig azt a hírt kaptuk, hogy ismét 
szeretnének visszatérni a köztudatba. Ekkor jutott eszünkbe, 

hogy miért ne próbálnánk meg egy pop 
napot a FEZENen, aminek a fő produk-
ciója az Első Emelet lesz. Megkérdeztük 
őket, igent mondtak. 
A fesztivál három napos, ezért a többi 
kettő napon is tematikus műsorral fogunk 

jelentkezni. Az egyik egy reggae – ska nap, a másik pedig egy 
hiphop nap. Így talán minden látogatónak a kedvére tudunk 
tenni.
- Tekintve a magyar fellépőket, a felhozatal közel azonos 
a többi könnyűzenei fesztivállal. Mi az ami még is Önök 
szerint kiemeli ezt a rendezvényt a többi közül?
Magyarországon nagyon nehéz olyan magyar fellépőt találni, 
aki egyik másik fesztiválon sem lép fel. A Tankcsapda-Quim-
by-Kispál kombót biztosan nem lehet elhagyni, hiszen ez a 
három zenekar vonzza a legtöbb látogatót. Nálunk talán az 
imént említett Első Emelet az a zenekar, akik semelyik másik 
fesztiválon nem lépnek fel. Ha valami kiemel, az az időpont. 
Az utolsó fesztivál az évben. Szeptemberben már mindenki a 
munkával/iskolával foglalkozik, de azért újra felhúzzák a fesz-
tiválgúnyájukat, hogy még a tél előtt kiszórakozzák magukat a 
FEZEN Fesztiválon. 
- Terveznek-e kapcsolódó programokat, kedvezményeket az 
odalátogatók részére?
Kapcsolódó programok évrő-évre vannak a fesztiválon. Az áru-
sok mellett a civil szervezetek jelenléte is számottevő. Lelkisegély 
– szolgálat, mentálhigiéniás szolgáltatás, stb. Kedvezményként 
lehet említeni, hogy sátrazás nálunk teljesen ingyenes. A belépő 
mellé sátrazós karszalagot kapnak a campingezők. 8 éves korig 
ingyenesen látogatható a rendezvény, természetesen szülői felü-
gyelettel. 14 éves korig pedig kedvezményes, 1900 Ft-os napij-
egyet tudunk biztosítani, természetesen ezt is szülői felügyelet-
tel. Fogyatékkal élő látogatóinknak pedig ingyenes belépési 
lehetőséget ajánlunk.

            Fandi

További információk: www.fezen.hu

Az év utolsó 
fesztiválja

Az Első Emelettel jelentkezik az év utolsó 
szabadtéri fesztiválja. Erről és egyéb 
érdekességekről érdeklődtem Oroszi 
Pannitól...
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Nyerj 2db belépőjegyet a fesztiválra !
Ha a következő kérdésre helyesen válaszolsz és beküldöd az info@ujvigado.hu e-mail címre, 
akkor részt veszel a sorsoláson, s 2 szerencsés ingyen mehet az augusztus 29-ei debreceni koncertre.

A kérdések:   
- Írj egy zenekart, aki nem tudott eljönni végül a Full Of Anger Fesztre!

- Az Angerseed myspace oldalán melyik két számot lehet meghallgatni?
A válaszok megtalálhatóak a www.angerseed.hu és a www.myspace.com/angerseedband oldalakon!

Elküldési határidő: 2009. augusztus 26. (szerda)
A nyerteseket e-mail-ben értesítjük! Mindenkinek jó játékot kívánunk!

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

Új termékek a honlapon !!
Tovább bővült honlapunk termékválasztéka, és még nincs vége!

AKCIÓS CDk & DVDk: 
WWW.ROCKNESS.EU

KERESD a ROCK-NESS-ben!

Mányák Péterrel, az Angerseed zenekar 
frontemberével és a Full Of Anger Fesztivál 
szervezőjével beszélgettem az elmúlt év vál-
tozásairól...
- A tavalyi interjú óta elég sok változás történt a zenekari felállásban. Mik 
voltak ezek és milyen okból?
Nos, ez egy nagyon összetett kérdés, órákon keresztül lehetne erről beszélni, 
de megpróbálom összefoglalni a lényeget. Aki már valaha is csinált komo-
lyan, teljes erőbedobással zenekart Magyarországon, az tudja, hogy men-
nyire nehéz minden 
szempontból megfelelő 
embereket találni. Főleg 
ha az a banda az undergroundban tevékenykedik, ahol köztudottan minden 
hatványozottan nehezebb. A legtöbb banda az elején nagyon sok tagcserén 
esik át, és általában csak akkor lépnek színre, amikor már nagyjából megsz-
ilárdul a felállás. A mi helyzetünk kicsit más, mivel nagyon régóta zenélek az 
undergroundban, s ez természetesen jelent némi extra figyelmet. Ezáltal az 
első perctől kezdve tudott sok ember a bandáról, s így soknak tűnhettek a 
tagcserék, amik normál esetben még a háttérben zajlanak. Másik oldala a do-
lognak, hogy talán túlzottan megbíztam mindenkiben, ezáltal előre ittam a 
medve bőrére… Eszembe sem jutott, hogy olyan emberek, akik a semmiből 
bukkantak fel, nem ismerik a zenei alázat, a kemény munka, a kollektív tudat 
fogalmát, s elképesztően rövid idő alatt képesek teljesen kivetkőzni maguk-
ból. Sokan engem tartanak a tagcserék okának, de ezek a dolgok mindig 
a szóban forgó személyek zenei vagy emberi alkalmatlanságának voltak 
köszönhetőek. A valóság az, hogy nagyon sokáig tudok/tudunk tűrni, de 
láttam/láttunk már olyat, hogy az túlment minden határon. Én mindig is a 
zenekar érdekeit tartom szem előtt, s ha valaki ennek nem tud megfelelni, az 
mehet! Kötélidegzet és iszonyatos fanatizmus szükséges, hogy ennyi tagcsere 
se törje meg az embert, de a cél az, hogy mindig jobb legyen a banda. Most 
már valószínűleg csak annyit fog változni a felállás, hogy bővülünk még egy 
gitárossal.
- Mikorra várható az első Angerseed hanganyag? Ha jól emlékszem, ak-
kor a tavalyi The Chromized Land Fesztre terveztétek.
Igen, a fent említett okok miatt hiúsult meg ez is, valamint az is, hogy a Fesz-
tiválon sem tudtunk végül fellépni. Két héttel az első lekötött bulik előtt meg-
váltunk akkori dobosunktól, s ugrottak a tervek. Addig nem is fogunk demót 
készíteni, amíg nem ezer százalékos a felállás. És mivel ugyebár oly’ rengeteg 
ember vásárol CD-ket itthon, főleg magyar bandáktól, rohannunk sem kell 
igazából sehova. Viszont a honlapunkon és a myspace oldalunkon vannak 
fent koncertfelvételek, melyek egy komoly mobilstúdióval lettek felvéve. 
Ezen felül az augusztusi bulira készülünk egy kétszámos promóciós CD-vel 
is, mely egyfajta demó előzetesként is felfogható lesz. 
- Az elmúlt időszakot nézve elég sok koncerten vagytok már túl. Merre 
jártatok és mit tapasztaltatok mind a közönség, mind a szervezők 
részéről?
Szerencsére elég sok bulit sikerült összehozni és lejátszani, annak ellenére, 
hogy még viszonylag ismeretlen név vagyunk és nincsen demónk sem. Az 

elmúlt másfél évtized alatt mindenhol kiépültek a kapcsolataim, s ez által 
sok helyre tudtunk és tudunk is menni. Meglepően jól sültek el eddig a 
bulik, a repertoárunk ismeretlensége ellenére a helyek nagyobb részén jól 
levették a zenénket, s voltak komolyabb beindulások is. Pozitív reakciók 
érkeztek vissza többségében, a szervezők részéről is, szóval eddig minden 
rendben. De nem ülünk a babérjainkon, sokat kell még fejlődnünk, ebben 
a sok koncert csak segíthet, s az ismertségnek is jót tesz.
- A szervezésed alatt álló The Chromized Land Fesztivál névváltozáson 
esett át, és Full Of Anger Fesztivál lett az új neve. Miért is történt és 
milyen változásokat hozott még ez a döntés?
Akárcsak annak idején 1997-ben a Neochrome zenekar ötlete a névvel 
együtt, úgy ez a Fesztivál is az én fejemben fogant meg az elnevezéssel 
együtt 2002-ben, amikor a mai Neochrome elindult. A Fesztivál mind-
enkori megszervezése és lebonyolítása is az én személyemhez fűződött 
mindig is. Ezért természetesen idomult ahhoz a zenekarhoz, amiben 
akkor benne voltam. Úgy érzem, nagy hibát vétettem azzal, hogy a Neo-
chrome nevet nem védettem le magamnak, egyrészt az első mondatban 

említett okok miatt, másrészt 
azért, mert akkor a Fesztivál 
is mehetett volna tovább a 

régi nevén. De a kilépésem után szerettem volna elkerülni a félreértéseket, 
szerettem volna tisztázni, hogy ez az én bulim (valamint a tavalyi év óta a 
szervezőtársamé is), ezért az új név az új bandára utal értelemszerűen. Ezt 
már tavaly meg kellett volna lépni, de idén már szükségszerű volt. Nagy 
változásokat nem hozott a Fesztivál műfaji felhozatalának tekintetében, 
talán csak annyit, hogy a Death Metal műfaj erőteljesen előtérbe került, 
nem véletlenül, persze Black bandák is lesznek természetesen. Azt, hogy 
idén egy napos lesz a Fesztivál, nem a névváltoztatás hozta magával…   
- A rendezvény szokás szerint augusztus végén lesz látható, azonban - 
mint említetted - egy naposra zsugorodott. Mi ennek az oka? Milyen 
érdekességek lesznek ennek ellenére, és mely bandákat emelnéd ki?
Igen, sajnos idén egy naposra kellett összehúzni a dolgot, bár már le volt 
szervezve a két nap. Nagyon sok banda jött volna/jönne szívesen, de jó pár 
húzónév visszafújta a bulit. És miután a Gutted, akiket a két napos buli 
egyik főprodukciójának szántunk volna, szintén visszafújta, jobbnak lát-
tuk, ha egy napra rendezzük a fellépőket. Így 6 banda helyett 8 lesz aznap 
(augusztus 29.), anyagilag is jobban megéri a koncertlátogatóknak, s egy 
igazán húzós, változatos programot lehet majd látni a belépő áráért. A két 
napos bulik második napja általában jóval visszafogottabb, mint az első 
nap, de így egy igazán tömény party alakulhat ki jobbnál-jobb bandákkal. 
De persze a minden téren tapasztalható válság is közrejátszott ebben, hiszen 
köztudottan nem ez a világ legjövedelmezőbb befektetése, és szponzorok 
nélkül komoly anyagi kockázat rejlik egy ilyen horderejű buliban. A főbb 
érdekességek között felsorolhatnám az összes bandát, hiszen mindenki 
ezerrel készül a bulira, de említésképpen: a Malediction, ha információim 
nem tévesek, először játszik Debrecenben fennállásának 13-14 éve alatt; 
a Gholgoth egy, a szemtanúk szerint elképesztően tehetséges új dobossal 
érkezik; a CasketGarden lemezbemutatót tart; a holland székhelyű, de 
magyar-amerikai tagokkal felálló Sectioned pedig egyenesen Hollandiából 
és Amerikából érkezik egy brutális Death Metal bulit előadni, mellesleg 
szintén lemezbemutató címszó alatt... Szóval lesz látnivaló bőven és persze 
a többi banda is készül meglepetésekkel bizonyosan. 
- Június közepén volt az I. Full Of Anger Fesztivál WARM-UP Party. 
Honnan jött az ötlet a szervezéséhez? Milyen fogadtatást tapasztalta-
tok?
Mint már szintén említettem, nem a zenekarok hiánya miatt szűkült le az 

Angerseed és Full Of Anger

idei buli. Akár 3-4 napos Fesztivál is lehetne, ha a jelentkező bandák számát 
nézzük csak. De sajnos nem elég köztük az ismert húzónév. Mivel szívem 
szerint mindenkit meghívnék, így kitaláltam egy bemelegítő buli tervét, mely 
persze egyben jó reklám is volt az augusztusi bulinak. A Warm-Up ötlet jól sült 
el, egy igazi klub buli hangulatú őrület jött ki belőle, szerintem mindenki jól 
érezte magát, fellépők, közönség egyaránt. Ezért ősszel a tervek szerint várható 
egy After Party is, ahol az augusztusi buliból kiesett bandákat hívnám meg.
- Visszatérve az Angerseedhez. Milyen bulik és egyéb tervek várhatóak 
ebben az évben, amit mindenképp kiemelnél?
Az augusztusi fellépés után szeptemberben egy kicsit csöndben leszünk, 
egyrészt a már leírt második gitáros bevétele miatt, másrészt meg azért, mert az 
ősz eleje mindenkinek sűrű lesz minden szempontból. De október közepétől-
végétől újra belendülünk, és ismét jó pár bulin fogunk zúzni, többek között 
november 7.-én a Kék Yukban az V. Stygian Shadows Fesztiválon, sok jó 
magyar és talán külföldi underground banda társaságában. Koncertfronton 
elég komoly terveink is vannak már, de azok inkább 2010 tavaszára lesznek 
érvényesek, jövőre a külföldi bulikra és egyéb külföldi lehetőségekre is nagyon 
rá fogunk koncentrálni. Remélhetőleg elkészül az a demó is év végére – jövő év 
elejére, aztán meg nem ártana egy profi klip is. Addig viszont nézzétek meg a 
honlapunkon, vagy a youtube-on az első, általunk készített koncertfelvételekből 
összeállított klipünket! És persze találkozunk a koncerteken!! 

    Papp Mihály
Zenekar és fesztivál infó:
www.angerseed.hu
www.myspace.com/angerseedband

Jegyek kaphatók a Full Of Anger Fesztiválra!

Női póló ajánlat:
AC/DC, Bathory, Children of Bo-
dom, Cradle of Filth, Depresszió, 
Marilyn Manson, Metallica, Night-
wish, Nirvana, Ramones, Ska, 
Slipknot, stb.         2500 FT/db

Könyvajánlat:
* Sírontúli melódiák: 
              2990 FT
* Kispál és a borz daloskönyv:    
              1690 FT
* A gitár:                7990 FT
* Master of puppets - 
   A Metallica sztori:  790 FT

* Rock a vasfüggöny mögött:    
               2500 FT
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Hajnal Sándor, a Gutted frontembere 
mesélt nekem a basszusgitáros hiányról 
valamint a zenekar körüli pörgésről…
- Menjünk kicsit vissza az időben. 2007 nyarán bejelentettétek, 
hogy feloszlik a zenekar! Amennyire jól tudom ennek fő oka a 
közted és a dobos, Kovács Zsolt közti ellentét volt!? Mi is történt 
pontosan? A többiek mit szóltak mindehhez?
- Az első lépés nem a zenekar feloszlása volt, hanem az, hogy a Zsolti 
közölte, hogy nem hajlandó tovább dolgozni velem. Különböző 
okokból kifolyólag, ebbe most nem akarok belemenni, mert hosszú 
és sok. Emberi és zenei dolgok egyaránt.  Erre az akkori felállás többi 
tagja úgy döntött, hogy őket így ez a dolog nem érdekli és kiszálltak 
a zenekarból. Így lett a dologból feloszlás. Nem tartott sokáig, mert 
ugyanabban az évben október körül már próbáltunk is újra, persze 
csak mi hárman (Zsolti, Dróti, jómagam), akik most is alkotják a 
zenekart.
 - Tavaly év végén, a visszatérés jeleként rögzítettetek egy 3 számos 
promó CD-t kiadókeresés céljából. Mikor és minek a hatására 
döntöttetek a folytatás mellett? 
- A promó cd tavaly novemberben lett rögzítve. Az első példányok 
valamikor évvégén lettek postázva. Egyszerűen nem tudtuk élni a 
Gutted nélkül. Hiányzott a mészárlás.
 - Újra 2 gitáros felállásban gondolkodtok majd? Sikerült esetleg 
már megtalálni a megfelelő embert/embereket a hiányzó posztra? 
Mennyire nehéz a keresés Székesfehérvár környékén?
- Jelenleg nincs 
basszusgitáro-
sunk. Várjuk 
a jelentkezőket. Nem lesz még egy gitáros, ha meg lesz az ember a 
basszusgitáros posztra, akkor teljes lesz a felállás. Szerintem ebben 
a stílusba nem csak Fehérváron nehéz megtalálni a megfelelő em-
bereket.  Magyarországon a death metal színtér siralmas.
 - Sok Death/Grind fanatikus örömére egy amerikai kiadó (MWA 
Rec.) jóvoltából újra megjelenik az első két lemezetek! Mit kell 
erről a kiadványról tudni? Ti kerestétek ezt a lehetőséget, vagy 
titeket talált meg ezzel az ajánlattal az amerikai cég?
- Első körbe ők kerestek meg minket a hármas lemez ügyében, ők 
akarták kiadni. Aztán, ahogy haladtak előre a tárgyalások a Soul Flesh 
Collector sokkal jobb ajánlattal állt elő, mint az MWA. Mivel nagyon 
régóta beszerezhetetlen mindkét lemez, ezért úgy gondoltam, hogy 
megbeszélem az Oroszokkal, hogy a hármas lemez előtt adják ki az 
első két lemezt, de ez őket nem érdekelte, így megkerestem az MWA-
t ez ügyben, őket pedig egyből rákattantak a dologra. A két cd egy 
cd-n fog megjelenni és pluszban lesz hozzá egy DVD is. A második 
lemez átment egy minimál maszterizáláson, így egy kicsivel „szeb-
ben” szól. A DVD-n lesz egy koncert, amit a Holland Drachten Death 
Feszten nyomtunk 2006-ban, ezt az ottani Gutted fanok vették fel és 

vágták össze. Az-
tán lesz rajt egy 
dokumentum 
jellegű videó is, 
ami a 2005-ös 
Európai turnén 
lett rögzítve, 
ez egy 45 perces anyag, és ehhez jön még egy kép galéria is 
ugyanerről a turnéról. Eddig úgy van, hogy digi pack-os lesz és 
lesz benne egy Gutted poszter is. Itthon mi fogjuk terjeszteni, 
tehát csak a zenekartól lehet majd megrendelni kb. 1200 FT-os 
áron. Megjelenés valamikor ősszel. Előrendeléseket veszek fel a 
gutted@freemail.hu email címen. Akit érdekel a dolog írjon, mert 
limitálva lesz a dolog.
- Mit kell tudnunk a megjelenő új anyagról?
- A kiadó tervei szerint a megjelenés december, de lehet, hogy 

ennél előbb meglesz 
a lemez. Sok minden 
nem változott a stílus-

ban. A zene kicsit kiforrottabb lett. Átlagban 5 perc körüli nótákat 
írtunk, ez azt jelenti, hogy a lemez simán lesz 40 perces vagy még 
hosszabb. Az énekhang változott, sokkal tisztább lett. A szövegek 
is nagy változásokon estek át, persze nem a szépen virágzó kert 
témakör irányába, de nem is a gore témakör felé. Sokkal inkább 
egy sötétebb, gonoszabb világot írnak le, semmi belezés meg gore.
- Úgy volt, hogy az első visszatérő bulitokat Debrecenben 
adjátok a Full Of Anger Fesztiválon, de ezt visszamondani 
kényszerültetek. Szerinted leghamarabb mikor találkozhatunk 
veletek a színpadon?
- Igen, sajnos vissza kellett mondani a Full of Anger Fesztivált, a 
fent említett basszusgitáros hiány miatt. Nagyon sajnáljuk a dolgot 
és ezúton szeretnék elnézést kérni mindenkitől, aki miattunk 
is lejött volna, reméljük, hamarosan bepótoljuk a dolgot. Hogy 
mikor? Idén biztos nem. Szerintem jövőre lesz egy-két kon-
certünk, ebbe Debrecen is benne lesz.

   Kun Attila
www.gutted.fw.hu
www.myspace.com/guttedhorde

újraalakulás és új kiadványok

WWW.SZIN.ORG

2009. augusztusz 26 - 29.
Újszegedi partfürdő
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(-: VICCEK  :-) 
Hídugrás
- Mi az: Öreg em-
berek ugrálnak le 
a hídról, lábukon 
gumikötéllel?
- Bácsijumping.

Fagyi
- Anyu, vegyél nekem fagyit!!!
- Aranyom, azért mert lefekszem az 
apáddal, még nem kell anyunak
szólítanod!
- Akkor hogy szólítsalak???
- Normálisan, mondd, hogy Józsi!

- Kérlek, mutasd be röviden a zenekart!
1996-ban alakultunk meg egy öt tagú death metal csapatként. Stíluson belül a 
dallamosabb vonalon kezdtünk el tevékenykedni. Nótáinkat megfűszereztük 
egy csipetnyi komplexitással, így alakítva ki a sajátos hangulatvilágunkat. Elég 
sok tagcserén és egy több éves szüneten átesve alakult ki a mai felállás: Zabari 
László-dob, Lovas Roland-basszusgitár, Dévényi Gábor-gitár, programok, 
Hocza Róbert-gitár, programok. Műfajilag az instrumentális zene irányába 
mozdultunk el, az élő hangszereket szoftveres effektekkel, dallamokkal 
kiegészítve. Ha a körülmények engedik, koncerten kivetítést is alkalmazunk. 
A múlt évben Gábor magánéleti okokból kifolyólag nem tudott a zenekarban 
aktívan részt venni, ezért felkértünk egy miskolci fiatal és nagyon tehetséges 
gitárost, Bodor Mátét, hogy segítsen ki minket koncerteken. Ezt a feladatot 
elvállalta és maradéktalanul teljesítette egész évben. Ezért mindig is hálásak 
leszünk neki.
- Különdíjasok voltatok egy 
tehetségkutatón. Mesélj erről 
kérlek!
A 90-es években Kazincbarcika 
az ország egyik legaktívabb pontja 
volt a rockzenei életben. Minden évben megrendezésre került egy amatőr 
tehetségkutató, amire az ország távolabbi pontjairól is sokan jelentkeztek. A 
debütálásunk is ezen a rendezvényen történt meg, majd később egy különdíj-
jal is gazdagabbak lettünk a Metal Hammer jóvoltából, ami nagy előrelépés 
volt számunkra.
- Eddig hány hanganyagot készítettetek? Mit érdemes róluk tudni?
Az első komolyabb hangfelvételünk 2000-ben került rögzítésre a miskolci 
Park stúdióban “Meaningless Heavenly Being” címen, ami a Backwood Pro-
ductions gondozásában jelent meg. Ez az anyag még a korai stílusunk jegyeit 
hordozza magán.
2007 év elején készült el az első instrumentális anyagunk “Ecotone” címmel, 
amely címadó dalához videoklipp is készült házi megoldással. De ennek el-
lenére a Viva televízió Megawatt című műsorában is helyett kapott egy interjú 
keretében. Majd ezt követte 2009 januárjában a “Sagittarius”. Ezek a felvételek 
otthoni körülmények között történtek nagyrészt anyagi okokból, valamint 
szerzői kiadásban jelentek meg. Az utolsó két anyag letölthető a honlapunkról.
- Hogy fogadták szakmai és rajongói köröben?
Az “Ecotone” volt az első anyag, amely szélesebb körben is ismertebb lett. 
Köszönhető ez az internet elterjedésének.

A 2008-as Azfeszt 3. helyezettjének 
gitárosát, Hocza Róbertet kérdeztük a 
zenekar tevékenységeiről...

Kiváló kritikákat kaptunk, mind 
az elektronikus, mind a nyo-
mtatott sajtóban, bár kicsit ide-
genkedve fogadták először a zene 
instrumentális jellegét. A Myspace 
oldalunk jóvoltából a világ többi 
táján is sikerült rajongókat talál-
nunk. Rengeteg pozitív vissza-
jelzést kaptunk számos országból. 
Mivel nem követjük az aktuális 
trendeket, rajongótáborunk is 

parányi, viszont annál lelkesebb. Hallgatóink között ugyanúgy megtalálható 
a tízenéves, mint a 40-50 év közöttiek is. Talán az instrumentális zene javára 
írható, hogy szélesebb rétegben is befogadhatóbb, mint sok más stílus, vis-
zont komoly hátulütője, hogy ennél a műfajnál nem működik a “sültgalamb 
a szájba röppen” effektus. Itt behatóbb és többszöri meghallgatás szükséges a 
kívánt hatás eléréséhez. :)
- Merre és milyen rendezvényeken játszottatok eddig?
Az elmúlt két évben elég sok helyen megfordultunk már. A fővárosban több-
ször is, valamint Szolnokon, Karcagon, Salgótarjánban, Kiskunfélegyházán, 
stb. Azt hiszem elmondhatom, hogy mindenhol kedvező fogadtatásban volt 
részünk. Sok új rajongót szereztünk ezekkel a fellépésekkel és esetenként újabb 
koncertlehetőségekhez jutottunk. Különösen kedves számunkra két fesztivál. 

Az egyik Felvidéken, Nagycsalomján a 
Metal Forever, amelyen érzésem szerint 

osztatlan sikert arattunk, valamint az 
Arlón minden évben megrendezésre 
kerülő Tóparti Rockparty, ahol hasonló 

élményben volt részünk. A 2008-as évben 
több tehetségkutatón is indultunk és elég jó eredményekkel végeztünk: Azfeszt 
tehetségkutatón harmadik, Éter fesztiválon első, Gyár-Sztár tehetségkutatón 
harmadik és a Metalchamp-en hetedikek lettünk. Az idén sajnos nem voltunk 
elhalmozva bulikkal, de a mai kilátástalanságban szerintem ezzel nem vagy-
unk egyedül.
- Milyen terveitek vannak a közel jövőre nézve?
Folyamatban van a második videoklipünk forgatása, amely a “Coperni-
cus” című nótánkra fog készülni. Pólógyártásban is gondolkozunk a 
közeljövőben. Szeretnénk keresni egy lelkiismeretes menedzsert is a továb-
bhaladás céljából. Lassan nekikezdünk az új nóták megírásának. Szeretnénk 
egy nagyobb lélegzetvételű lemezt készíteni komoly stúdióban. Nem mintha 
ettől várnánk a nagy áttörést, hiszen jó pár példát láttunk már ennek a tévhit-
nek a cáfolatára, hanem inkább a saját igényeink kielégítésére szolgálna. 
Röviden szólva legyen otthon a polcon egy kiváló minőségű hangzóanyag. 
Végezetül természetesen, mint minden más zenekar, szeretnénk minnél 
több helyre eljutni koncertezni.
                Papp Mihály
www.mytra.hu

élő hangszerek szoftveres
effektekkel, kivetítéssel

Kirándulás
A székely elmegy a hegyekbe 
kirándulni a fiával. Rájuk 
esteledik és megszállnak egy 
erdészházban. Éjszaka felébred a 
székely és azt kérdi a fiától:
- Mit csinálsz fiam?
- Maszturbálok apám.
- Na, és hogy haladsz, fiam?
- Még nem sokra haladtam 
apám.
- Na, akkor most már próbálkozz 
a sajátoddal! 

Repülő
Férfi a repülőgépen a stewardessnek:
- Hölgyem, fel vagyok háborodva! 
Rendszeresen Önökkel repülök, 
de sosem mehetek akkor a wc-re 
amikor akarok, soha nem látom a 
filmet, és mindig ablak mellett kell 
ülnöm!
- Ne szórakozzon már kapitány úr, 
hanem kezdje meg a felszállást!

Ének
- Mit csinál a terminátor éneklés előtt?
- ???
- Megköszörüli a torkát.
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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

Szolgáltatásaink:

Új lefedettséggel nőtt az inter-
netszolgáltatásunk területe:

Bayk Andras Kert - Biczo András Kert - Fancsika - Kondoros - Vámospércsi Kert

 -Talán az egyik legfontosabb kérdéssel kezdeném. Az idei Sziget 
fesztiválon nem lesz a már megszokott Hammer World színpad. 
Sokan úgy magyarázzák a dolgot, hogy a fesztivál kizárja a 
keményebb rock zenéket. Mi a valós magyarázata a dolognak?
Az a jó az idei Szigetben, hogy lépten nyomon „belebotlik” az em-
ber különböző rockkoncertekbe, hogy mást ne mondjak, mindjárt 
a mínusz egyedik napon a Tankcsapda szülinapi bulijába, ami a 
banda eddigi legnagyobb durranása lesz úgy látványban mint 

hangzásban. Aztán persze lesz rock sátor is, idén MTV Headbang-
ers Ball Rock Színpadra keresztelve, ahol - egyebek mellett – Expa-
triate, Satyricon, Turbonegro hozza a színvonalat. És beszélhetünk 
a nagyszínpadról is. Itt lép majd fel a Faith No More, vagy a Pla-
cebo, vagy a The Offspring, és persze több más rock banda is. És 
aki az A38-Wan2 felé jár, az kaphat például White Lies-t.
- Gondolom a terület is változik. Mik a főbb változások?
Néhány színpadot összevontunk, főleg olyan műfaji helyszíneket, 
melyek kinálatában átfedés volt. Aztán voltak olyan helyszíneink, 
amik az évek során elfáradtak, kisebb helyszíneken élnek tovább. 
És a tchnika jobb kihasználtsága miatt van olyan helyszín, ahol 
bővítettük a programokat. Mindent összevetve idén reményeink 

szerint a terület is kicsit szellősebb, jobban átjárható lesz. 
- Sajnos az ekkora rendezvények vonzzák a bűnözőket is. Milyen 
tanácsokkal tudná ellátni a kicsit rutintalanabb fesztiválozókat?
Érdekes módon a nagy tömeg ellenére ez nem annyira 
jellemző. Ide nem balhézni jönnek az emberek, hanem, 
azért hogy jól érezzék magukat. Ennek ellenére kisebb lopá-
sok előfordultak már. Ezért van például ingyenes csomag, 
értékmegőrző és például jeladót is lehet bérelni a Szigeten, 
amit ha belerakunk a csomagunkba, jelez a kijáratnál, ha il-
letéktelen vinné el.
- Az idei Sziget fesztivál -1. napja komoly debreceni kötődéssel 
bír. A Tankcsapda ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. 
Egyértelmű dolog volt, hogy a Szigeten legyen a nagy „ünnep”, 
vagy „praktikus”?
Hol is lehetne a legnagyobb hazai rock együttesnek a szülinapi 
bulija, ha nem a legnagyobb fesztiválon.
- A válság érintette közvetlenül a programot, vagy az olyan 
dolog, hogy akár kisebb haszon, „neaggyisten” nagyobb 
mínusz mellett is tartani kell a megszokott színvonalat?
A válság arra szorított minket, amit már amúgy is korábban 
meg akartunk tenni, így például az egyes műfaji túlkínálat 
megszüntetését a programpontok összevonásával illetve a 
technikai infrastruktúra jobb kihasználását.
- A nem Budapestiek igénybe vehetnek kedvezményeket az utazásra?
A MÁV 50%-os menettérti díjkedvezményt ad a Szigetre utazóknak.

- Előzetes becslések alapján, látható már, hogy milyen arány-
ban jönnek a vendégek külföldről? Általában mely országok-
ból fognak érkezni előző évek tapasztalata alapján?
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az elővételes hetijegyek 
70%-a megy el külföldön, viszont a napijegyesek nagyrésze 
itthon kel el. Tavaly cca 40-45 ezer külföldi volt a fesztiválon. 
Közülük a hollandok nagyon megszerették a Szigetet, illetve a 
franciák, németek, olaszok jönnek még nagyobb számban.

      _totya
fesztivál infó:
www.sziget.hu/fesztival

Átrendezett helyszín, utazás féláron

SZIGET 2009 – az év legjobb hete
2009. AUGUSZTUS 12-17., ÓBUDAI-SZIGET

Vető Viktória sajtófőnökkel beszélgettem az 
idei Sziget érdekességeiről... 

Jön... JÖn... JÖN... Hamarosan!!!

SHIMMY
akusztikus átdolgozások

KoRn, Chrysos Calva, Faith No 
More, Ugly Kid Joe, stb...

Ezenkivül lesz még: 
ingyen kolbász, zsíroskenyér...

... ha hoztok :-)
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ZENEKARI  HÍREK

DYING WISH:  énekes kerestetik
A zenekar éneket keres!!!!! 
Érdeklődni: 06-20/391-3824 Ács Sándor

DOOM Metal zenekar énekest keres!
Debreceni doom metal banda keresi férfi énekesét. Lassú, vontatott, 
hangulat- és szövegorientált, súlyos muzsikát játszunk tiszta, mag-
yar énekkel és egy kicsi hörgéssel. Nem profizmust kérünk, hanem 
lelkesedést és sört :).  Érd.: femvodka@freemail.hu

Eladó: ASHDOWN
basszus erősítő 
Debrecen környékén 4x12-es 400W 
hangláda és egy 300W, kétcsatornás fej 
együtt eladó. Megkímélt állapotú, alig 
használt. Irányár: 120 ezer Ft. 
Érd.: 06-20/ 4974074

Eladó: IBANEZ RG270 gitár
Tremoló-húrsatus, cápafogas bundozású és 
megkímélt állapotú. Tokkal, kábellel, hevederrel 
eladó. Irányár: 95 ezer Ft.
Érd.: mysy@freemail.hu

ZENEKARTAGOT  KERES

Kereszttűz: dobost és énekest keresünk!
18-28 év körüli, megbízható, komoly hozzáállású emberek 
jelentkezését várjuk. Dobosnál szükséges: saját próbaképes cucc, 
duplázó. Énekesnél szükséges: jó énekhang, énekcucc előny. Próba-
termünk van, saját dalok vannak, készülnek, de közben feldolgozá-
sokat is játszunk. Irány: Omen, Kalapács, Pokolgép, Moby Dick, stb. 
További info, elérhetőség: 
http://kereszttuz.atw.hu vagy 70-266-8345

MORTEM: gitárost keresünk
A zenekar cuccal és tudással rendelkező gitárost keres! 
Komoly hozzáállás is feltétel!
jelentkezni: info.mortem@gmail.com 

Keep It Dark a keresi új szólógitárosát!
Csak két feltételnek kell megfelelned ha tag akarsz lenni: 
- legyen saját cuccod, amin nem árt ha tudsz játszani is egy kicsit :-)
- legyél elhivatott és vedd komolyan a zenélést,
ha ezek megvannak, akkor jelentkezz máris, nehogy más töltse be a helyed! 
Érdeklődni: 06-30/591-0987 gabi,  06-20/574-3366 zsolti
keepitdark@gmail.com,  www.myspace.com/keepitdarkmusic

ADÁS-VÉTEL
Eladó: kazettatokok és pólók
Chrysos Calva, Szóla Rádió és Poén (McMur-
der, PEZ, Anti Policia) pólók és 100db kazet-
tatok eladó. Irányár: 50 - 1500 Ft.
Érd.: mysy@freemail.hu

Arms of Distress: Basszusgitárost keres
Cuccal rendelkező basszerost keresünk. Zenekari tapasztalat nem 
feltétel, de a technikai felkészültség igen. A fő csapásirány a mod-
ern / metalcore keveredése tradicionálisabb metal elemekkel és 
fogós dallamokkal, jó refrénekkel.
Érdeklődni: deadness@noobseries.com vagy 30/644-85-87

Lemezajánló:

 

Érd.: www.spearmusic.uw.hu  - spearmusic@freemail.hu

Megjelent a 
KÖZEL10: “Befejezetlen”

című nagylemeze !
A honlapon belehallgathattok a lemezbe, 

illetve megrendelhetitek a  
kozel10@vipmail.hu e-mail címen, 
600 Ft + postaköltség áron, ill. a debreceni 

ROCK-NESS-ben kapható.


