JÁTÉK: Nyerj CDket a pontjátékkal ! 1.oldal
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15. szám 2009. NOVEMBER-DECEMBER
INGYENES rock/metalzenei kiadvány

BŐVÍTETT KIADÁS
INTERJÚK:

PHAIDON
KÖZEL 10

részletek a 11 és 12. oldalon !

HIRDESS NÁLUNK...

Zenekarok és Hirdetők ﬁgyelem!
Szeretnétek INGYEN hirdetni ?

EGYÉB:

humor-viccek
koncert sarok
zenekari hírek
adás-vétel-csere

részletek a 13. és 14. oldalon !

Akkor küldjetek e-mail-t a következő témákban:

együttes hírek / koncertek
zenekart/tagot keres
elad-vesz-cserél

Cégek, szervezők, klubok
jelentkezését is várjuk!

infó: keletunderground@freemail.hu

AJÁNLÓ:

3 helyszín, 5 alkalom, 50 zenekar…

Közel 10 lemez
Hopika lemez
Hírek, koncertdátumok, Zenekari infók, Interjúk, Zenék:

WWW.KELETUNDERGROUND.HU

részletek a 13. oldalon !

ZENEKAROK FIGYELEM!!!

Kelet Underground honlap
részletek a www.keletunderground.hu oldalon !

XIII. Kelet Underground Fesztivál - 2009. november 28.
fellépők: PHAIDON - KÖZEL10 - HOPIKA - SHIMMY
Részletek a 11. oldaltól !

WOOKIE SOUND
Szolgáltatásaink:

Köszöntő...

15. szám - 2009. november-december - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket az újsággal kapcsolatban:

Sziasztok!

A jelszó: TEHETSÉGKUTATÓ
és FESZTIVÁL:) Jóformán csak
erről szól most az újság, és ezen
előkészületek miatt csúszott ez a
szám.

keletunderground@freemail.hu
AJÁNLÓ:

Jó olvasgatást és a vandonat új Kelet Underground
Tehetségkutató ... 2. oldal
Kelet Underground honlaphoz is
Hopika lemez ... 13.oldal
kellemes böngészést kívánok!
Közel 10 lemez...
BÚÉK , a ROCK legyen
Veletek! :-)
Üdv.: mysy

Honlapok, ahol még
megjelenünk:

13. oldal

ROCK-NESS
Hanglemezbolt
ajánlata ... 14. oldal
IN-COMP

www.ujvigado.hu
www.kronosmortus.hu
www.femforgacs.hu
www.szertelen.hu - www.iwiw.hu
www.fokk.hu - www.rockness.eu
Az előző játék megfejtése:

DEATH METAL

EGYÉB:

INTERJÚ:

koncert sarok ...... 13. oldal Phaidon:
15 éves jubileumhoz
.... 11. oldal
zenekari hírek ..... 13. oldal közeledve
adás-vétel-keres.. 13. oldal Közel 10:
viccek ................. 14. oldal a “kalandos-rock” .... 12. oldal
Impresszum:

Számítástechnia

A következő szám tartalmából:

interjúk a Kelet Underground Tehetségkutató
elődöntősökkel
... és még sok más érdekesség

szerkesztő: Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
graﬁka:
Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
borító (tehetségkutató logó):
Foreest
interjú:
Papp “mysy “Mihály
játék:
Papp “mysy “Mihály
készült: Debrecen – 2009. november elején

Zenebarátok ﬁgyelem!
Elődöntők belépők nélkül...

3 helyszín, 5 alkalom,
több mint 50 zenekar…

- A „Kelet Underground Tehetségkutató” rockzenei verseny
a zenekartoborzás után elérkezett az első megmérettetések
lebonyolításához. 2009. november 13-14., 20-21. és december
4-én a Rocksuli, a Parola és a Baki klub kávéház szervezésében,
három városban tartandó elődöntőkön (Berettyóújfalu,
Balmazújváros és Debrecen) több mint fél száz együttes
különböző rockzenei stílusokban mutatkozik be a közönség
és a zsűri előtt. A tét a döntőbe kerülés. Az elődöntők nyertesei a 2010 tavaszán tartandó debreceni ﬁnáléban további
lehetőséget kapnak és természetesen a nyeremények sem maradhatnak el, amik tovább segíthetik a tehetséges zenekarokat
a boldogulásban. Gyertek és nézzük együtt!

Információ a fellépőről és a helyszínekről:

www.keletunderground.hu

- 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
szeretnének kedvező áron!

A tehetségkutató fellépői a Kelet Underground Fesztivált ingyenesen látogathatják!

MI VAN A PONTOK MÖGÖTT?:

nyertes: Matkó Attila

gyermekkorunk játéka :)

Sorsoláson veszel részt, ha
megválaszolod az újság email címére azt, hogy:
“Melyik Kelet Underground Feszt fellépő
logóját adja ki az ábra?”
Akinek van más
kreatív ötlete a pontok
összekötésében, küldje el,
mert az is díjazzuk!
A nyeremény a megfejtésben található zenekar CDi!

HATÁRIDŐ:
2009. december 20.
Sorsolás: másnap :)

Kenéstechnika felsőfokon...
KELET UNDERGROUND - 1

WWW.METABOND.HU
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KELET UNDERGROUND TEHETSÉGKUTATÓ FELLÉPŐI:

5oultrain

funky rock / Mátészalka
A zenekar 2006 -ban alakult. Előtte, szinte ugyan ebben a
felállásban már játszottunk együtt (Legal Kriminalz), csak a
Modern Metal stílust cseréltük le egy kiforrottabb, összetettebb
Funk-Rock, instrumentális zenére, funky-val megfűszerezve.
Időközben hozzánk csapódott dj. Broker, aki új színt vitt a
zenébe, valamint Sipos Gergő (énekes, magyarázós) aki felrakta
az “i” re a pontot. Ezzel a felállással sikerült eljutnunk több fesztiválra, és több helyre koncertezni.
Első koncertünk Budapesten volt a Szörcs Tehetségkutató
keretin belül, ahol szép helyezést értünk el. Ezután következtek a
helyi klubokban lévő fellépések. Tavasszal megrendezésre került
a Szalka Feszt (Mátészalka) helyi fesztivál, ahol sok jó környékbeli zenekarral játszottunk együtt. Majd ismét egy tehetségkutató következett Nyíregyházán a Choppers Live Klubban, ahol
sikerült megnyernünk az I. díjat, ami egy Hegyalja Fesztivál koncertet biztosított nekünk a Pepsi színpad deszkáin. Ezután meghívást kaptunk Azfeszt-re, szuper volt. Végül ismét következett
az “otthoniak” szórakoztatása több rendezvényen és klubban.
Nagy megtiszteltetés nekünk, hogy a Leosztás című magyar
játékfilmben szerepel az egyik szerzeményünk (Presage) mint
betétdal. 2008 végén csatlakozott hozzánk Athome (Guszti) a
régi, “új” ismerős, így téve még változatosabbá a zenénket.

www.5oultrain.hu
www.myspace.com/5oultrain

Aetrigan

aranyGaluska
van.sodó

alternatív rock country folk metal punk rock
/ Hajdúszoboszló
Két jóképű ﬁatalember (FokHagyMa + Tündér Béla Király) a
Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola udvarán megalapította a Gold Gnocchy nevű zenekart. Azért lett Gold Gnocchy
a neve, mert FokHagyMa azt mondta, hogy ő arra gondolt, legyen
Gold Gnocchy vagy Apple Pie. Tündér Béla a Gold Gnocchy-ra szavazott.
Hamarosan elkezdtek semmit sem csinálni.
Hipp-hopp eltelt két.
Csatlakozott Jan-chi, majd Bagoly is mert az mindenkinek jó volt.
Azóta többé-kevésbé ebben a felállásban ejtik bűvöletbe a publikumot koncertjeiken a semmivel össze nem téveszthető frenetikus -val
és igényes muzsikájukkal.
2003 környékén magyarosítottak Gold Gnocchyról, aranyGaluska van.sodóra.

www.myspace.com/aranygaluska

Arms of Distress
metalcore metal / Debrecen

Az Arms of Distress zenekar 2009 májusában alakult. A
két alapító (Báthori István és Mátyók Zoltán) korábban már
írt együtt dalokat, így azonnal a dalszerzésre fektethettük a
metal metalcore / Debrecen
hangsúlyt. A zenénk modern metálként írható le a legjob2008 óta AETRIGAN néven metal/concrete stílus. Különféle ban, de klasszikus metal elemek is megtalálhatóak benne.
érzelmek közvetítése, alapvetően metal megközelítés, erőteljes Dallamos, energikus, lüktető zene néhol metalcore-os
bólogatós riffek, fogós dallamok, az ország egyik legjobb énekese, gitárokkal, dallamos énekkel és ütős, “slágeres” refrénekkel.
Hamarosan indul a koncertezés, és hamarosan kiadunk egy
elszántság, magabiztos, energikus előadásmód!
Aki küld egy mailt és kéri a 3 számos Sanity EP-ket elküldjük neki... négy dalt tartalmazó promóciós anyagot, ez 2009 októbernovemberre várható.

aetrigan@gmail.com
www.myspace.com/aetrigan

www.bandland.hu/Band.aspx?ID=1507

black metal / Debrecen

Arsencura

Andartar

Kezdeti felállás: Földes Imre - ének, Bodnár S.Csaba - basszusgitár/vokál, Vatler Péter Ádám - gitár, Mohácsi Zsolt - dob .
2008 elejére tehetõ a megalakulás idõpontja.Idõközben kiszállt
Vatler Péter gitáros és Földes Imre énekes,helyüket Nagy Viktor
és Bodnár S. Csaba vették át.Rövid idõn belül csatlakozott Nagy
Sándor,gitáros,így teljessé vált a zenekar.Két névváltást követõen
a jelenlegi felállás fent olvasható.Ez a felállás 2008 szeptember óta
mûködik,innen számítható a zenekar igazi működése.Zenénket
tekintve gyorsabb tempójú black metalt játszunk dallamosabb
formában.A saját számok írása mellett több híres black metal
zenekartól dolgoztunk fel számokat,pl.:Immortal,Naglfar,Mardu
k,Satyricon.A zenekar idõközben koncertképessé vált,és minden
lehetõséget szívesen fogad!

andartarband@gmail.com
KELET UNDERGROUND - 3

hardcore / Hajdúszoboszló
A zenekar története még az ókorba nyúlik vissza, mikoris ifjonti hévvel vetettük magunkat a zenélés örömeibe. Átvészeltünk
jópár tagcserét, kényszerű szünetet, mígnem eljött az idő közel
5 éve mikor megtaláltuk a jelenlegi stabil felállásunkat.
A zenekar megjelentett korábban hangzóanyagokat, amelyeket minden kedves érdeklődő könnyen megtalálhat az internet segítségével. Pl. www.myspace.com/arsencura.
A zenekar eddigi legnagyobb sikerét az I. Hajdúszoboszlói
Amatör Rockzenei Találkozó és Versenyen elért I. helyezés jelentette.

www.arsencua.tvn.hu

Betonlégy

rock hard rock / Debrecen

az első demo anyag munkálatain fáradozik, amelynek megjelenési
ideje 2010 első felére várható.

www.myspace.com/crowhilltales

Death Warrant

A Betonlégy zenekar 2008 tavaszán alakult Debrecenben.Csak saját
szerzeményeket játszunk,rock,blues és metál műfajban.
A formáció tagjai: Palincsák László-ének/gitár, Szolnoki Gyula-gitár,
Balázs Antal-basszusgitár, Jenei István-dobok.
death metal thrash metal / Balmazújváros
Ez év májusában rögzítettük első 6 számos demónkat. Már több fellépésünk volt,Debrecenben, Balmazújvárosban, Berettyóújfaluban és
2003. július: Balmazújvároson Kerekes Zoltán és Vágner László(dob)
Hajdúböszörményben is. Jövő év elején szeretnénk a többi szerzeményein- alapította a zenekart, mely többszörös név változáson ment keresztül az
ketisrögzíteniígyteljeslennearepertoár.ABetonlégyelnevezésonnanjött, idők során. A kezdeti nehézségekben a Karantén zenekar egészítette ki a
hogy a zene kemény (és reméljük időtálló), mint a beton, a szöveg pedig bandát és segítette a próbákon.
2004. január: Vágner László és Kerekes Zoltán kiváltak a csapatból
szemtelen, akár a piaci légy. Bármilyen szemét témára is rámászunk!
majd saját próbaterembe költöztek. Sokáig maradt, ez a felállás, majd
megszületett az elhatározás, a basszus gitáros pozíciót Szilágyi Balázs fogja
betölteni.
A 2003/2004 szilveszter: A zenekar megtalálta énekesét is Suba János
személyében.
2004. június: Pocsai János megjelent a banda történetében, majd
alternatív rock / Debrecen
néhányközöspróbautánkisegítődobosként,illetvemásoddoboskéntjeles
A zenekar 2008 szeptemberében alakult Debrecenben. A kezdetekben tagja lett a csapatnak, majd idővel elsőszámú dobosává vált annak. Vágner
egyáltalán nem hasonlítottunk egy “vérbeli bandára”, csak annyi volt hogy László különböző okokból kifolyólag ez idő tájt egyre kevesebb időt tudott
fordítani a zenekarra, mely végül a kiválásához is vezetett.
négy haver közösen jammel.
2005. július: A zenekar Balmazújvároson adja első koncertjét, majd
Aztán jött az óriási ihlet , a 28-as busz címmel, ami első számunk -a nem
kisebb-nagyobb, legfőképp pénzügyi nehézségek miatt kisebb szünet
sok közül:)- és aminek mind nagyon örültünk.
következett
a további koncertekig, amire a Monkey Cave zenekar jóAtélfolyamáncsatlakozotthozzánkSzotyiadoboséselkezdtünkpróbákra
voltából, az ő próbatermükben történt a felkészülés.
járni, polgári bandához illő módon.
2006. április: A zenekar meghozta döntését, miszerint két gitárral
Voltak nézeteltérések és egy tagcsere után kialakult a jelenlegi felállás.
folytatja tovább a zenélést. A választás Kun Sándorra esett, hasonló zenei
Még sajnos csak egy (unplugged) felvételünk van.
beállítottsága és elképzelései miatt.
2007.december: Kun Sándor átadta helyét jelenlegi gitárosunknak Szabados Krisztiánnak. Azóta ebben a felállásban játszunk, és lépünk fel.

www.myspace.com/betonlegy

Botanica

nfbg@citromail.hu

Burn In Shame
metal / Eger

Egri metal zenekar vagyunk, zenénk jellemzően gyors thrash-es és dallamos témákra épül, néhol szólókkal szinesítve. Bő egy éve koncertezünk,
ez idáig Egerben és néhány külső helyszínen (Salgótarján, Berettyóújfalu,
Füzesabony) sikerült fellépnünk több régóta működő bandával.
A zenekar a jelenlegi felállásban másfél éve létezik, 2008 nyarán fél éves
előkészület után felvettük első 3 számos EP-nket.

www.myspace.com/warrantmetal

Domhring

black metal / Debrecen

A Domhring nevet 2008 januárban vettük fel, előtte hárman (Messor, Fervens és Abaoth) a Gargara-ban zenéltünk 2006-2007-ig. 2007ben kiadtunk egy demot Aries Fragosussal Hellgoat címmel, amelyről
3 számot (Monolith, Pass of Darkness, Bloodthirsty Victims) Domhring néven is viszünk tovább.
2008 legelején találkoztunk Georgius-sal (aki többek között a kárpátaljai Castrum zenekarból lehet ismerős) és ő lett az énekes. Shandorh a RaventoR gitárosa kisegített minket basszusgitár poszton, amíg
nem találtunk megfelelő basszusgitárost, ezúton is köszönjük neki.
2008. szeptemberében teljes lett a felállás Shaman érkezésével.
A Hungarian Tribute To Burzum feldolgozás albumon helyet kaptunk
Fra Tarnet című számmal, amely 2008. májusban jelent meg.
thrash metal death metal pszichedelikus a Stemmen
2008. júniusában elkészítettük a The Vicar Of Satan című demot,
amelynek a keverését Cornelius az ungvári Castrumból végezte. A
rock / Kisvárda
szövegek Listius (Liszti) László, egy hírhedt XVII. századi pederaszta
A zenekar gyökerei 2003 őszére nyúlnak vissza, amikor is a gróf, (egyben költő) életéről szólnak...
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, All-In) vált
tulajdonképpen zenekarrá, majd 2006 elején a basszusgitáros Gróza
Ferenccel (ex-Moon of Soul, 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 metalcore hardcore nu metal / Körösladány
nyarán Ő is távozott, így a zenekar dobosa azóta Gazdag Gergő. 2007
A zenekar 2006ban alakult. Kezdetben feldolgozás volt a jellemző,
őszén a basszusgitáros Fekete Zoltán (ex-Sanity, ex-Rock and Road)
mostmár viszont teljesen csak saját számokra építkezünk. A zenekart
váltotta Gróza Ferencet.
A zenekar a felállás stabilizálódását követően, az évek alatt megírt a kemény metalcoreos riffek, őrült színpadi mozgás, hörgések, és dalsaját számokkal koncertezésbe kezdett, melynek során sokat fejlődött lamos énektémák jellemzik, amit két énekessel valósítunk meg. Nemés egyre ütőképesebbé és energikusabbá vált a színpadon. Talán ennek régiben elkészült a második Epnkkről egy nóta, amit a www.myspace.
eredménye, hogy a 2009-es BackstageLive tehetségkutatón Azfeszt com/dreadfulpeace oldalon érhettek el. Nemsokára még 4számmal
bővül a tracklista.
különdíjas lett.
A zenekar a további számok írása és az aktív koncertezés mellett

www.myspace.com/burninshame

Crowhill Tales

www.myspace.com/domhring

Dreadful Peace

www.myspace.com/dreadfulpeace
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Feelings

az első dalok, s ezzel körvonalazódni kezdett a zenei irányvonal, ami agyas,
elszállós, de emellett meglehetősen nyers, szigorú valami lett, és azóta is
folyamatosan alakul. A csapat 2007 tavaszán túlesett első koncertjein.
punk n’ roll / Debrecen
2007 végén gitárfronton történt erősödés: Koós “Joci” József érkezett,
aki fiatal kora ellenére igen technikás dolgokat vitt bele a zenébe, emellett
Mi egy debreceni Rock-Punk banda vagyunk! Szívesen játszunk feszesebbé, harapósabbá tette a csapat megszólalását. Felléptek többször
különböző Sörözőkben, Szórakozóhelyeken, Motoros és egyéb Túrkevén, emellett Balmazújvároson és Törökszentmiklóson is tiszteletüket
Rendezvényeken! Többségében saját számokat játszunk, a feldolgo- tették.
zásokat meg saját stílusban!
2008 tavaszán Kócos sajnos kilépett, ezután szűk egy év szünet következett,
a tagság ezalatt máshol élte ki a zenészhajlamokat.
2009-ben aztán érkezett Vincze Robi az After Rainből kisegíteni, újraindítva a csapatot, majd nyáron érkezett Szemes Attila állandó vastaghúrosnak, s ezzel ismét teljes a felállás. Rövid és hosszútávú tervek: végre csinálni
egy demót, valamint koncertezni orrvérzésig.

www.feelings.mlap.hu

Forgiveness Denied
metalcore / Szeged

A zenekar 2008 májusában alakult és Júliusra már a világ
legígéretesebb bandáikén tartottak számon minket. Novemberre egy 3
számos demo anyagot készítettünk el, mely bizonyítja, hogy nemcsak a
hangszerekkel való már-már hihetetlenül tökéletes bánásmód, hanem
az egyéni ötletek áradata is jellemez minket. A világ minden táján megfordultunk már, Szegedtől Mezőtúron át egész a magyar fővárosig,
Budapestig, aholis egy nagyszabású és fenomenális koncertet adtunk,
mintegy 7 embernek (ebből 3 fizető). 2009 nyarát a koncertezések helyett az újabb számok írásának szenteltük és terveink közt szerepel egy 5
számos EP elkészítése a közeljövőben, mellyel az év végére világhírnévre
akarunk szert tenni. 2010 pedig a továbblépés éve lehet...

www.myspace.com/forgivenessdenied

Gikszer

punk rock ska / Berettyóújfalu
2004 őszén egy baráti társaságból verbuválódott a banda (ahogy az lenni szokott :o) ). Október 17-én tartottuk meg az első
próbát, ezt tekintjük a megalakulás napjának. Többfajta zenei
téren mozogtunk, és mozgunk most is, amit próbálunk belevinni
a muzsikánkba (azért nem mindent :o) ). Ska-punk lenne a helyes
jelző a stílusunkra (legalábbis szerintünk), de mondhatnánk azt
is, hogy vidám tánczene. A kutyabőröket Zolika üti nagy hévvel és
sebességgel. A négyhúrost Joe-T pengeti, a tizenkét húrt, megosztva Csacsa és egy kis gitároscsere után (mindent köszönünk Buli)
Gergő szaggatja. És a rezet aki fújja: Imike. Az első koncertünk
2004. december 10-én volt és azóta megállíthatatlanul törünk előre
:o). Az első demonk szerzői kiadásban jelent meg Szerintünk címmel 2006-ban. 2007-ben az I. Hajdúszoboszlói Amatőr Rockzenei
Találkozón és Versenyen harmadik helyezést sikerült elérnünk.
2008-ban a sok gyakorlás meghozta gyümölcsét. A II. Hajdúszoboszlói Amatőr Rockzenei Találkozón és Versenyen elsők lettünk.
2008-ban elkészült négy számos demonk Könnyen jött címmel.

www.myspace.com/gikszer

Go4it

doom metal grunge alternatív rock / Túrkeve
A Go4it zenekar gyökerei valahol a pattintott kőkorszak környékén
keresendők, amikoris három túrkevei fiatalember, Nagy Sándor (dob),
Takács “Kócos” Roland (basszus) és Tóth “Lanyó” László (gitár) először
zenélgetni próbáltak.
Az évek teltek-múltak, a srácok megtanulták kezelni a hangszereiket,
majd 2006 nyarán elhatározták, hogy ideje vokális fronton egy kis
fejlődésnek, konkrétan kellene egy énekes, meg esetleg még egy gitáros,
és a klasszikus apróhirdetős módszerhez folyamodtak, aminek az eredménye Borza János érkezése lett, aki azóta is igyekszik mindkét poszton
helytállni.
Nem sokkal ezután Lanyó távozott, így a csapat hosszú ideig trió
formában működött. Próbálkoztak különféle feldolgozásokkal (Kyuss,
Black Sabbath, Queens Of The Stone Age, Tool), valamint megszülettek
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Ízelítő: www.youtube.com/watch?v=C-gD84vsA5Q

go4it.fw.hu

Grund

punk rock / Debrecen
Ez a debreceni PunkRock zenekar 2006ban alakult 3 taggal.. elég
hamar fellépett egy 3. gitáros hiánya és ennek kiküszöbölésére megpróbálkoztunk egy-két gitárossal de azt az embert akit kerestünk, csak
nem rég találtuk meg és az első albumot már vele rögzítettük 2009
nyarán. A felállás tehát úgy alakult, hogy a Urbán Bence dobol Tornai
Dávid a basszusgitárnál Rácsai Mátyás szólógitározik Tornai Bence
pedig énekes és ritmusgitáros lett. A zenekar csak saját szerzeményeket
ad elő legtöbbször a debreceni közönségnek de számos alkalommal lépett már fel más városokban is...

logennn@gmail.com

Hatred Solution

hardcore dzsessz metal / Debrecen
A Hatred Solution 2003. év végén alakult a Last In Line és az Inside Core
zenekar tagjaiból. Stílusunkat leginkább a durva, dinamikus hardcore ill.
metalcore jellemzi.
Első koncertünk Debrecenben, a Replika feszten volt, majd ezeket
követte több shock, metal, illetve underground fesztivál.
A kezdetek óta szinte az egész banda lecserélődött.
Egyedül Fényes Roland gitáros maradt meg az alapító tagok közül.
A zenekar januárban rögzítette első EP-jét a Bakery stúdióban.
Myspace oldalunkon meg is hallgathatjátok a teljes anyagot:

www.myspace.com/hatredsolution

HopeToBelieve

hardcore punk metal / Berettyóújfalu
A zenekar 2007 júliusában alakult meg Berettyóújfaluban helyi volt
és jelenleg is működő zenekarok tagjaiból (Pluto, Gikszer, Abiocore).
A kezdeti év az összeszokással és a számok írásával telt. Egy év után
éreztük magunkat készen arra, hogy felvegyék bemutatkozó EP-nket.
Ez az anyag 4 számot tartalmaz, amelyeket házilag rögzítettünk 2008
augusztusában.
2008 októberére megvolt az első bemutatkozó koncert is, azóta a
lassan egy év alatt mögöttünk van 20 koncert. Többek közt tavasszal az
Insane és a Pigs Might Fly zenekarokkal.
2009 februárjában felvettük az egyik új számunkat (Dogma) myspace
promóció és studio keresés céljából. Majd májusban különváltak útjaink
addigi gitárosunkkal, azóta is keressük utódját. Jelenleg éppen készítjük
a következő EP-nket, mely körülbelül 2009 októberében lesz kész. A zenei része a PMA stúdióban fog készülni, míg az énekproducer Csongor
Bálint lesz.

www.myspace.com/hopetobelieve

Idea Implant
metalcore / Debrecen

A zenekart általános iskolai barátok alapították és lassan 2 éve
müködik. A tagok még nagyon fiatalok, 17 év az átlagéletkor. A stilust
tekintve post-hardcoret játszik a banda metalcore-os és progressive elemekkel. Eddig 3 demot rögzített a zenekar és a legutobbi EP a “The Echoes of Tomorrow” (amit Gyulán a No Silence Studioban, Simon István
segítségével vettek fel) myspace-en meghallgatható. Több tehetségkutatón is indult az Idea Implant. Az Emergenza tehetségkutatón a debreceni döntő harmadik helyezetje lett és egészen a budapesti elődöntökig
jutott el. Több sikeres klub koncerten és fesziválon vannak túl és remélik
ezeknek a száma közelejövőben csak növekedni fog.

www.myspace.com/ideaimplant

Jericho

hard rock / Debrecen

az elismerő kritikákban és a sűrűsödő interjúkban/fellépésekben is megmutatkozott.
2006 tavaszán Peti kórházba került egy vírusos megbetegedéssel, ez idő
tájt kissé le is álltak a dolgok, de szerencsére minden rendbe jött, és nyárra
napvilágot látott a harmadik, 3 számot tartalmazó CD, Egy új világ felé
címmel, és ez volt az eddigi legjobban sikerült lemez minden téren. Ez az év
különösen nagy meglepetésektől mentes, de koncertekben és új számokban mindenképp gazdagnak tekinthető volt.
A 2007-es év már sokkal lendületesebben indult talán az összes eddiginél.
Februárban a Kárpátia vendégeként teltházas sportcsarnoknak játszott
a zenekar, Karantén Fan Klub alakult, elkészült a Promo 2007 szintén 3
vadiúj számmal, és megszületett az első külföldi felkérés is Zentára, a Nyári
Játékokra, ahol többek közt az Alvin és a mókusok, Gangxta Zolee és a Kartel, a Kárpátia, és a Depresszió is fellépett. :) Ebben az évben több nagyon jó
koncert is volt még, többek között a P. Mobillal és a Replikával közösen is.
2008 egy elég nehéz év volt a zenekar számára... Különböző családi okok
miatt kevesebb fellépést tudtak vállalni az eddigieknél, Laci egy balesetben
kishíján elveszítette a fél ujját, és még több hátráltató esemény is történt.
Mégis ezek ellenére voltak illetve lesznek nagyon jó koncertek, pl. a Lord
vagy a Subscribe társaságában, voltak sikerek tehetségkutatón, készültek
interjúk és elkezdődtek az eddigi legkomolyabb és igényesebb hanganyag
munkálatai, amin 2 új és 2 régi dal lesz hallható, várhatóan egy komlplett
nagylemezt megelőzve...
2009 júniusában 5. helyezést értek el az A38-as hajón megrendezett
Emergenza Tehetségkutató Közép-európai döntőjében, 210 induló
zenekarból.
A Karantén a totális nulláról indult, és bármiféle hátszél nélkül sikerült
elérni valamit. Valamit, amire a legtöbben azt mondták sose fog sikerülni
nagy pénzek és jó kapcsolatok nélkül. Ez a történet mégis már 5 éve tart,
töretlen lendülettel, egyre meredekebben felfelé. Talán mégiscsak érdemes
azálmoknakélni,talánlehetmégzenélninemkényszerből,hanemszívből,
nem a producereknek, hanem akiknek igazából kellene, a közönségnek...

A zenekar 1998-ban alakult, azóta folyamatosan működik,
néhány kényszerű tagcserével kísérve. A jelenlegi felállás 2009
júniusában alakult ki.
A zenekar 1999-óta folyamatos mozgásban van, mindenhol fellép,
ahol lehetőség adódik rá. Az első demo felvétel 2001-ben készült el,
és jó visszhangja volt mind a szaksajtó, mind a közönség részéről. A
következő demo felvételére 2003-ban került sor. Ez nem került terjesztésre, kizárólag promóciós célokat szolgált. Érdekessége, hogy 3 óra
alatt, élőben került felvételre.
A zenekar repertoárjában a saját szerzemények mellett számos
magyar és külföldi feldolgozás szerepel, így például Kinks, Black Sabbath, Dinamit, P. Mobil és P. Box dalok is. Referenciaként említhetőek
azon zenekarok, akikkel az együttesnek működése során alkalma
volt előzenekarként együtt játszani, közülük néhánnyal többször is: P.
Box, Lord, Kalapács Band, Tunyogi Rock Band, Blues Company, stb.
Fennállásának kezdete óta a zenekarnak számos motorostalálkozóra
is sikerült eljutnia, és jó kapcsolatot kiépítenie a rendezőséggel, me- folk metal / Debrecen
lynek köszönhetően azóta többnek állandó vendége is. Ezek közül a
A Maeotis egy debreceni folk metal zenekar, mely azzal a céllal
jelentősebbek: Abádszalóki Motorosok Egyesülete, Ábrányi Lovagok, alakult, hogy a zenén keresztül mutassa be őseink éltét és történetét.
Devils MC Debrecen, Ghost’s MC, Speed Riders, Condors Of The A zenénk alapját az északi folk/pagan/viking metal irányzat képezi
Road, és a Gas Killers találkozói.
(Ensiferum, Finntroll, Moonsorrow stb.), amely nálunk kiegészül egyfajta magyaros hangzással és saját stílusunk elemeivel. A hagyományos
metal hangszereken túl, népi hangszerekkel (furulya, hegedű, doromb)
igyekszünk megteremteni az ősi magyar hangulatot.
A zenekar egyik jellegzetességét képezik a magyar nyelvű szövegek,
melyek az ősi hun-magyar történelem és mitológia világát idézik.
Célunk az egyéni hangzás és stílus kialakítása valamint az, hogy (legalább hazai viszonylatban) valami újat és eredetit hozzunk létre a mai
rock / Balmazújváros
világ telített zenei piacán.
A Karantén zenekar ötlete már 2002-ben megfogant, de 2003 januárjában kezdődtek meg az első próbák Balmazújvároson. A hivatalos megalakulás pedig 2003. május 12-ére tehető, ekkor volt ugyanis a banda első
fellépése egy Gimnáziumi ballagón, kapásból közel 1000 ember előtt... Ez
a dátum tekinthető tehát a Karantén születésnapjának. :)
A folytatás sem volt unalmas, ebben az évben már több fellépés is
következett, és nagy lendülettel készültek a saját számok is, aminek ered- progresszív rock dzsessz / Debrecen
ményeképpen 2004 januárjában 2 nap alatt elkészült a zenekar debütáló,
A Morze 2007 elején alakult a kellemes társaság és egy jól sikerült
7 saját számot tartalmazó demo CD-je, Kérdezném... címmel. A lemez kis jam session következtében. Stílusunkat kezdettől fogva nem tudjuk
meglehetősen rossz minősége ellenére meglepően jó fogadtatásra talált.
meghatározni - ezért ráhúztuk a progressive jazz&roll jelzőt - ami nyil2004 nyarának végén a sűrűsödő fellépések és kisebb-nagyobb sikerek el- ván a tagok különböző ízlésének köszönhető, így koncertjeinken a jazz
lenére a banda akkori gitárosa, Gál Laci bejelentette, hogy személyes okok standard-ektől kezdve a rákenrólon át a legelvetemültebb instrumentális
miatt felhagy a zenéléssel és ősszel kilépett a zenekarból. Helyére Dobi dolgokig mindenféle nóta felcsendül. Készülőben van első hanganyaBálint került, így alakult ki a Karantén végleges felállása: Turi Péter - Ének, gunk, amelyen elsősorban a jazz műfajába történő kalandozgatásaink
Basszus, Dobi Bálint - Szólógitár, Vokál, Vigh László - Dobok, Szövegek. hallhatóak. Quartettünk jelenleg csak trió formában zenélget, ugyanis
2005 februárjában elkészült a második demo, ami a banda akkori álla- kedves énekesünk külföldön folytatja tanulmányait.
potára utalva az Új erővel címet kapta. Ezen a CD-n 3 újra rögzített és 2
új dal kapott helyet, és bár még minőségileg mindig voltak hiányosságai
az anyagnak, mégis sokkal kiforrottabb és jobb lett az előzőnél. Ez a tény

www.karantenmusic.uw.hu
www.myspace.com/karanten

Maeotis

jerichozene.atw.hu

Karantén

www.myspace.com/maeotismetal

Morze

szikh2006@gmail.com
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My Fears From
the Silence

metalcore death metal / Miskolc
2008 elején alakult a zenekar. Az elején énekes hiányban
voltunk.2008 nyarán segitett ki minket a sky above heroes énekese
Marci, az első demonkon ő énekel.Uttána csatlakozott hozzánk Dani
aki pár hónapig volt a zenekar tagja.2009 szeptemberbe jött Márko a
zenekarba, és azóta szól a metál!! A myspace-en megtaláltok.

myspace.com/myfearsthesilence

Nigromantia

játszottunk, melyek között volt pl. Anathema, vagy HIM. Gyuri több
mint 1 évig volt a zenekar tagja. Ezután énekes keresés vette kezdetét. Míg az énekesi poszt üres volt, addig saját számok gyártásába
fogtunk. Több próbálkozás után 2007 őszén Vén Dániel töltötte be az
üres pozíciót. Amint Dani is csatlakozott, a sajátok ﬁnomítása és egy
keményebb repertoár összeállítása következett.
Eddig 3 saját nóta készült el és pár új előadó is került a repertoárba
(pl. In Flames, Machine Head, Amorphis, As I Lay Dying, Pantera).
Első demónk 2009 januárjában készült el 3 saját nótával és egy introval. Ezzel a zenekar az első nagy mérföldkőhöz érkezett! A feljlődés
azonban nem álhat meg, további szerzemények gőzerővel készülnek!

www.myspace.com/passagewaymusic

Portré

alternatív rock / Debrecen

metal / Nyíregyháza

Mi egy natív zenekar vagyunk Debrecenből. 2003-ban alakultunk.
2006-ban és 2007-ben közönségdíjasok lettünk a balatoni Utcafesztiválon.
Ebben az évben(2009), pedig elnyertük a 3. legjobb zenekar
A zenekar 2008 nyarán alakult. A Nigromantia zenekar megalapítása 2008 tavaszán Iváncsik “Anonymus” Attila (ének) és Nagy címét Szanazugon zsűri döntése alapján.
“Grishûrz” Dávid (billentyű) fejéből pattanat ki.Csatlakozott hozzánk Gáva “Baalberith” József dobos. Elképzeleseink Atmoszférikus
Black Metal volt. A zenekarhoz csatlakozott Dead Man (Papp Roland) a sin:overﬂow-ból.
Hosszas keresgélés után november végén megtaláltuk basszerosunkat Gaál Krisztián (Warﬁre) személyében.A zenekar tervei
között szerepel egy demo lemez elkészítése,és a lehetõ legtöbb koncert felkérés teljesítése. 2009 év közepén csatlakozott a zenekarhoz heavy metal / Nógrádsipek
Kiss Péter (Nuclear Winter).
A Primary Stroke zenekar 2003-ban alakult azzal céllal, hogy sajátosan rájuk jellemző zenét alkot és játszik. Ennek tanúbizonyságát
teszi számtalan koncert, sikeres tehetségkutatók (III.szerencsi
rockpárbaj - 2.hely; ÉTER fesztivál - 1.hely), valamint egy 5 számos
hanganyag. A zenekar aktívan tevékenykedik és folytatja a megkezdett zenei utat amit természetesen a fejlődni akarásés a szórakozás
jegyében tesz.

www.portre.atw.hu
portrezenekar.mlap.hu

Primary Stroke

www.myspace.com/nigromantiaband

Over Promises

metal death metal thrash metal / Gyula

Mi az Over Promises banda vagyunk, a békés megyei Gyularól.
A zenekar kezdete 2007 novemberére vezethető vissza, amikor a
három haver, Steﬁ (dob) és a Czeglédi/Maris gitárduó elkezdtek
jammelgetni. Mindannyiunknak voltak már bandáink, de szerettünk volna egy sokkal komplexebb, kompromisszummentes
metál zenélt csinálni saját szórakoztatásunkra. Azonban mikor
már egyre jobban élveztük, több kész számunk volt már és egyre
több mindenkinek tetszett, amit csinálunk, eldöntöttük, hogy komolyabbra vesszük a ﬁgurát. Így csatlakozott először hozzánk a
ritmus szekcióért felelős Menyhért Csaba, alias Csiga cimboránk
2008 júniusában, majd 2008 szeptemberében az énekesünk Kovács “Kokó” Róbert. 2009 tavaszán jelent meg az első négy számos
EP-nk, amit a gyulai No Silence Studio-ban vettünk fel. Legfőkébb
a death és metalcore stílusért rajongunk, ami érezhető is dalainkban, de szeretnék egyedi stílusjegyekkel megspékelve kitűnni a mai
magyar szintéren.
Igyekszünk minél több helyen koncertezni és minél több emberrel megismertetni zenénket. Az EP-t a www.myspace.com/overpromises oldalunkon meghallgathatjátok.

www.myspce.com/primarystroke

Quattro-X

rock grunge metal / Szeged

Néhány év szenvedés után, a Quattro-X 2006. december 12-én
tartotta első próbáját Szegeden, a helyi zenekarok szentélyében, amit
mindenki csak úgy hív: Ikarus.
Fél évvel később, az eredeti ötfős legénységből már csak három
tag maradt, ennek köszönhetően a banda megfogyatkozott egy
hathúrossal, és nem mellesleg új torok után is nézni kellett. A problémát sikerült házon belül lerendezni, így lett Robi az énekes, mindenki megelégedésére.
Az elkövetkezendő hónapokban a zenekar töretlenül próbált, és
gyakorolt “egy nagyobb jó” érdekében. A Quattro-X első nyilvános
zajongása 2008. február 28-án következett be Szegeden, a Fészek
Klubban. Ezt számtalan koncert követte, nyáron pedig a banda
kitört szeretett városából, és a szentesi IH Gödör fesztivál tehetségkutatójáról hazavitte a különdíjat.
Néhány jól, és kevésbé jól sikerült fellépés után a Quattro-X ősszel
visszavonulót fújt, de a tagok egyáltalán nem unatkoztak, hiszen az
első kislemez felvétele zajlott Vári Gábor segítségével. A közös munka
gyümölcse később “A valóság útján EP” címet kapta.
metal / Kalocsa
2009. március 1-én mindenki meghallgathatta, és megszerethette
A zenekar 2006 nyarán alakult, a következő felállással: Mercs ezt a négy számos felvételt, majd tavasszal mozgalmas időszak
György – ének, Magony Viktor – gitár, Villányi Tibor – gitár, Sulyok következett. A zenekar nagyon sok városba és faluba eljutott, a
Zoltán – bass, Székely Zoltán – dob. Akkoriban feldolgozásokat lemezkritikák pedig mind pozitívak voltak, még a nyomtatott sajtó is

www.myspace.com/overpromises

Passageway
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felﬁgyelt a csapatra. A zenekar meglepetésére a Rockinform Magazin
áprilisi számában kritika is jelent meg a lemezről, ráadásul a korong
elnyerte a szerző tetszését. A későbbiek folyamán rádióban is hallható
volt a Quattro-X.
Nyáron még jobban felpörögtek az események: a csapat fesztiválról fesztiválra vándorolt. Többek között lehetőséget kaptak a Rockmaraton és a Fishing on Orfű fesztiválokon is. Július közepén sajnos
Robinak és Baggionak új basszusgitárost kellett keresniük, de üröm
az örömben, hogy a váltás gyorsan megtörtént, és a következő héten
már két koncertet is adtak Félix közreműködésével.
A zenekar tagjai jelenleg új dalokat írnak, az alkotói folyamat
végéhez közeledve pedig ősszel várhatóan zajonganak majd egy keveset kicsiny országunk minden szegletében. A tervek szerint télen újra
stúdióba vonulnak, és, ha minden jól megy, 2010 tavaszának végén
már lemezen is megjelennek az új Quattro-X dalok.

www.myspace.com/quattroxmusic

Rebezlee

punk rock hardcore / Debrecen

a kezdetek óta a saját számokra helyezi a hangsúlyt. Zenénk a 60-as,
70-es évek rockzenéjéből táplálkozik, de megjelennek benne modern
rockzenei elemek is.

www.recmusic.hu
www.myspace.com/recmusica

Retronome

blues rock / Debrecen
A zenekar 2006 őszén alakult és a bluesrock stílusirányzatot
képviseljük. Elsősorban feldolgozásokat játszunk a 70-es 80-as évek
magyar bluesrock zenészeitől, de ezek mellet folyamatosan íródnak saját számaink is amiket a koncertjeinken be szoktuk építeni a
műsorunkba, illetve egy két külföldi feldolgozást is játszunk.
Hobo blues band, Deák Bill Gyula, Beatrice, P.box számok mellet
fő iránymutatója a zenénknek a Radics Béla féle Tűzkerék és Taurus
xt zenekarok számai. A hivatalos Radics Béla emléktársaság is jegyzi
a zenekarunk nevét besorolván neves előadók közé akik tovább
viszik a magyar Jimi Hendrix munkásságát.
A zenekar tagjai: Réti Tibor (ének), Abuczki Norbert (szólógitár),
Dobó Norbert (gitár, ének), Hartyányi Péter (basszusgitár, vokál),
Burzán János (herfli, vokál),Kovács Géza (dobok).
A banda ﬁatal kora ellenére elég sok fellépésen van túl, számtalan
motoros találkozókon és fesztiválon játszottunk már és ezeken kívül
különböző zenés szórakozóhelyen és jótékonysági koncerten vettünk részt, többnyire Hajdú Bihar megyében, de voltak már távolabbi koncertjeink is pl.: Nagyvárad (Románia). Továbbá olyan neves
előadókkal léptünk közösen színpadra, mint: Tátrai Tibor és a Magyar atom vagy az Ossián a Blues Company, Benzin, Prosectura.

A zenekar alapítás gondolata a két Peti fejében fogant meg elsőként
2005 őszén. Egy év múlva a kezdeti kavarodások után kialakult az elso
hivatalos felállás, valamint az addig névtelen zenekar a REBEZLEE nevet kapta. (Kóti Péter-gitár/ének, Szabó Péter-gitár/ének, Szabó Balázsbasszusgitár, Kovács Levente-dob).
Kezdtek a dolgok jól alakulni, a zenekar színre lépett, amit aztán több koncert is követett. A dolgok odáig fajultak, hogy a banda
rögzítette első demóját 2007 júliusában. Ezt követően beindult a
szekér. Azonban tél elején jött a nagy pofon: Balázs egy év közös
munka után kiszállt. Az ismét csonka csapat gyorsan megoldást
talált, ugyanis pár hét múlva egy jó haver, Hetey Szabolcs elvállata a
basszeros szerepét. Az új felállás egy koncertgazdag tavaszt hagyva
maga mögött ismét úgy döntött, hogy megmutatja a világnak mit
is csináltak az elmúlt egy évben. Így 2008 júniusában, az előzőnél
színvonalsabb hanganyag felvételére került sor.
Az év hátralévo része koncertezéssel telt el, majd 2009 januárjában rock punk rock alternatív rock / Szeged
a zenekar rögzítette első EP-jét (A futószalagról címmel). A banda
A zenekart 2008 októberében alapította meg Zsólyomi Fruzsi, Ferfejlődésével párhuzamosan érzékelhető a zenei stílusuk változása is. dinandy Ákos, Haraszti Ádám és Fejes Dániel. Eleinte a szokványos
A kezdeti gyors punk elemek mellé ma már egyre több breakdown-os ének, 2 gitár, basszus és dob felállásban kezdtük el, majd sajnos elég
téma illetve keményebb ének is párosul.
sok tagcsere után már csak 1 gitárral folytattuk a munkát. 2009
márciusában rögzítettük első demo felvételünket a gyulai No Silence Stúdióban. A hangmérnöki munkákat Simon István végezte.
Szintén 2009-ben volt az első koncertünk a szegedi Garaboncziás
borozóban a The Pﬂ zenekar társaságában.

www.retronome.hu

Say It Loud

www.myspace.com/rebezlee

Rec

rock blues / Debrecen
A zenekar 2007 júniusában alakult Debrecenben. A tagokat a
hasonló zenei stílus sodorta össze, a zenekar-alapítás gondolata
ezután magától értetődött. Számos igen jó hangulatú koncertet
magunk mögött tudva 2008. áprilisában elkészítettük első, 5 számos demófelvételünket, melyről két számot a kisebb helyi rádiók is
műsorukra tűztek.
A sikeres hangfelvétel után a zenekar késznek érezte magát, hogy
részt vegyen a hazai könnyűzenei tehetségkutató versenyeken. Számos kisebb-nagyobb sikert elértünk, úgy mint: 2. helyezés és legjobb
énekes különdíj (Éter fesztivál, 2007), 1 helyezés (Tiszalöki Amatőr
Rockzenei Tehetségkutató, 2007), 5. helyezés (Mustárház tehetségkutató, Nyíregyháza 2207), Emergenza regionális döntő (Debrecen
2008-2009), 6. helyezés (MAMF 2009) valamint a debreceni Városi
Diákönkormányzatért egyesület felkérésére a zenekar elkészítette és
felvette a 2009-es RockTó fesztivál betétdalát. Mindeközben néhány
tagcsere után 2009 elején kialakult a jelenlegi felállás.
Fejlődésünket igazolandó önerőből egy új 4 számos hangzóanyag
elkészítésébe fogtunk, az eredmény július közepére várható. A zenekar

www.myspace.com/sayitloudband

sCoolPhoto
punk rock / Debrecen

A sCoolPhoto 2007 áprilisában alakult, ám a jelenlegi négyes felállás
év végére alakult ki. Első koncertjüket az Emergenza tehetségkutató
keretében adták, 2008 márciusában, és egészen az A38 állóhajón megrendezett Közép-Európai Döntőig meneteltek, ahol - egyetlen vidéki
zenekarként - a zsűri szavazatai alapján 2.helyezést értek el. 2008 augusztusában elkészítették első, 4 számos EP lemezüket. A 2008-2009es Emergenza-n is elindult a banda, ahol a Debreceni döntőig jutottak
el. 2009 augusztusában pedig felvételre került első, 11 számot tartalmazó nagylemezük.
Jelenleg a hanganyag promotálása folyik, és természetesen az első koncertjük óta legalább havi 2-3 koncertet adnak országszerte...

www.myspace.com/scoolphoto
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Scream Tonight

zichedelikus” jelzők kezdtek visszhangozni a bandával kapcsolatban és
eljöttek az első kisebb klubfellépések.
Az ösztönökből fakadó zenélés, a határok átlépésével való játék
hardcore / Mátészalka
vált a zenekar céljává, a közönséggel való eggyé olvadás aktusának
2008.szeptemberébenSzabóNándorésén(GergelyPetra)alapítottuk beteljesítése… ez nem más, mint az extázis – ami a rockzene lényege.
a bandát. Eleinte ketten próbálkoztunk, majd bevettük szólógitárosként 2009-ben a zenekar beindult, feltörtek a vasbetonból, és most már egy
Szűcs Mátét. 2008. novemberében egy akusztikus koncertet adtunk az atomrakéta sem állíthatja meg őket!
Esze Tamás Gimnáziumban, ahol tanultunk.
2009. januárjában csatlakozott hozzánk a dobosunk, Veres Gergő. Az
első nagy koncertünk 2009. január 31-én volt, amikor is még feldolgozásokat játszottunk és akkor még a punk világa mozgatott minket. Azóta
több helyen is megfordultunk, mint például Fehérgyarmat, Nyírbátor
valamint Mátészalkán több kultúrális programokon is.

www.shelterseven.eu

Sinful Passions

www.myspace.com/screamtonightband instrumental metal / Karcag

Sensus

hard rock heavy metal / Debrecen
A Sensus zenekar 2006 tavaszán alakult. Azóta többen is megfordultak a zenekarban, de kialakult egy nagyon erős felállás 2009
tavaszára. Sokat koncerteztünk, több neves zenekar előtt is felléptünk
már, például a P. Mobil, vagy a Deák Bill Blues Band.
Repertoárunk saját számokból és a régi idők hard rockjának feldolgozásaiból áll (P. Box, Edda, Piramis, stb...). Saját dalaink is ebből
a forrásból merítkeznek, ám mégsem sorolható be egyértelműen a
hard rock kategóriájába. Célunk elsősorban saját szerzeményeinkkel
elismertek lenni.
Nyár végén felvettünk egy hanganyagot, ami előreláthatólag január
környékén fog megjelenni.

magyar.gabor@hotmail.com

Shelter Seven
rock / Debrecen

SHELTER SEVEN Tomiban és Laliban, a banda két gitárosában
2007 környékén merült fel először az együtt zenélés gondolata, miután
mindketten megfordultak néhány helyi bandában és már régóta
ismerték egymást. Lali a punk vonaláról, Tomi a Rough Diamonds
nevű hard rock zenekar sokadik felállásából érkezett. A Shelter Seven-t
megelőző kezdeti felállást a Kassai út hírhedt atombunkerében még a
zenei kísérletezgetés jellemezte. Lali elhozta egy próbára régi barátját, a
zeneileg minden stílust egy személyben egyesítő dobost, Ricsit, akivel
a banda 3 tagúra egészült ki. A mikrofonok mögött ekkor még Makleit Tibor, a pszichedelikus rock féktelen megtestesítője állt, akit Tomi
hívott meg a bandába.
Azegyénihangmegtalálásaazéjjelekbőlnappalokbahajlójammelések
során kezdődött el. Zenei téren a másfél-két órás rögtönzések, bódult
improvizációk – a saját hang megtalálása - jellemezték ezt az időszakot,
miközben már kezdtek a későbbi koncerteken helyet kapó dalok alapjai is kirajzolódni. A gyökeres változás Karasz Ádám és barátja, Simon
Zoltán megjelenésével kezdődött, akik mindketten a stoner műfajából
törtek be a bandába, eszeveszetten, olajat öntve a tűzre, berobbantva a
rock történetének új korszakát a 7-es garázsban. Ádám az Alone in the
Moon-ban és a Jacked out-ban énekelt korábban, Zoli szintén az Alone
in the Moon-ban tépte a basszgitárt. Érkezésükkel a banda teljessé vált
és kialakult az a jelenleg ismert hangzásvilág, mely magába olvasztja
a rock legvadabb arcát, a punk dühét és lázadását és az underground
stoner bandák mély, sivatagi hangzását.
Az eredmény egy, a legváratlanabb váltások és csavarok, és a
legagresszívebből a legelszálltabb témákba dinamikusan átcsapó fordulatok által jellemzett hangzás lett, mely már az első nyílt próbákon
magára vonta a meghívottak figyelmét. A „grunge”, a „stoner”, a „ps-
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A zenekar „hivatalosan” 2006 februárjábanalakult - egy ifjúsági találkozóra
dobtunk össze pár számot - 4 hegedűsel és egy gitárossal. 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 bizonyult, úgy
döntöttünk együtt maradunk, s ha van igény rá, így színesítjük Karcag és
környéke – amúgy sem szürke – zenei palettáját.
A kezdeti idők az útkereséssel, a klasszikus zenei oktatás és a rockzenei látásmód összehangolásával teltek.
Ha műfajba kell sorolnunk magunkat, akkor instrumentális metál zenét
játszunk, de a klasszikus zenei motívumok és a hegedűszólamok miatt a lágyabb zenéket kedvelő közönségtől is igen pozitív visszajelzéseket kapunk.
Kezdetben inkább feldolgozások 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 felállásunkban rejlő erőt. Jelenleg is dolgozunk rajtaa, reméljük, minél hamarabb
a közönség kezébe kerül.
Terveikben szerepel zenénk minél szélesebb körben való bemutatása.
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

Spiderweb

metalcore / Debrecen
A Spiderweb zenekar másfél éves múltra tekint vissza. Jelenlegi
felállásban kb. fél éve működik. Ritmusos, zúzós Metal zenét játszunk, egyedi ötletekből és érzésekből merítve. 2009 ősz végén várható
az első nagylemez megjelenése szerzői kiadásban: Me(n)tális Háború
címmel.
Zenekartagok: Samu:gitár,vokál; Poky:basszusgitár,ének; Laci:dobok. A közeljövőben még egy gitárossal bővül a zenekar. Távolabbi
tervek: proﬁ clip és lemezfelvétel, valamint minél több fesztiválon
megfordulni, akár külföldön is.

www.spiderwebmusic.uw.hu

Strip11

punk rock rock alternatív rock / Debrecen

Wait For A Mistake
metal / Nyíregyháza

Nagyrészt punk-rock stílusú zenét játszunk, de keményebb
A zenekar 2006-ban alakult Nyíregyházán, akkor még a metálos
műfajokat is szeretünk nyomni. A zenekar 2008. decemberében alapokat funkyval díszitettük és a nevünk is ezt kívánta szimbolizálni
alakult. Azóta próbálunk folyamatosan. Inkáb feldolgoztunk, (Cross The Border). Miután számos tagcsere történt, 2008-ban rögzítetátdolgoztunk, mostanság készülgetnek a saját számaink.
tük első, majd 2009-ben második kislemezünket, ami már egy egységes-

www.myspace.com/strip11music

SuperEgo3

alternatív rock / Kőkút

ebb zenei felfogást és hangzást jelentett.
Jelenleg az újabb felvételünkre készülünk, illetve próbáljuk koncertek
sokaságát összehozni szerte az országban.

www.myspace.com/zolcsguitar

XD

A Superego3 (trio...:)) 2007 októberében alakult Eger mellett
Kőkúton, a megalakulás óta ebben a felállásban játszunk. Azóta hard rock punk n’ roll / Debrecen
felléptünk itt-ott, és 2009. január-márciusban elkészítettünk egy
A zenekar 2009. májusában alakult a jelenlegi felállással.Tavaly
igazi garázsdemót 4 számmal, SzÖSzSz címmel.
Néha akusztikus változatban is koncertet adunk, ilyenkor még nyáron kezdtük el az egészet, de azóta volt néhány tagcsere, és úgy néz ki
a jelenlegi felállással és névvel játszunk talpalávalót :)
egy ütőssel kiegészül a zenekar.

www.myspace.com/superego3

Zenei stílusunk a hard rock - punkrock között helyezkedik el, klasszikus
irányvonal, modernebb elemekkel.

punk / Földes

Zumbeispiel

Szájzár

A Szájzár egy földesi Tróger Punk banda! Szeretnek piálni, hülyéskedni, állatkodni és szeretnék kifordítani négy sarkából ezt a
“kurva jó” világot! Ezt több dalukban is büszkén hangoztatják
melyeket koncerteken szívesen tárnak a nagyközönség elé!
Megalakulásuk hamar felkeltette a környékbeli öregasszonyok
és a rendőrség ﬁgyelmét! Alkoholmámoros állapotban
általában fantasztikus és mélyenszántó gondolatokat fogalmaznak meg melyek késõbb dalszövegekké formálódnak! Így
például a Kannásbor iránt érzett mérhetetlen szerelem, vagy
a Májkül Nájt felé irányuló végtelen szimpátia! Nem sajnálják
Amerikát és néha egyedül sétálnak a következõ kocsmáig!
Kedvenc idõtöltésük a zûrzavarkeltés és az öregasszonyháborítás! Alkoholból, hülyeségből náluk nincs mennyiség!
És erre nagyon büszkék! Zenéjüket és véleményüket a világról
bárhol, bármikor szívesen hangoztatják!
Tessék hát eljönni a következõ koncertjükre és bőséges mennyiségû alkohol elfogyasztása mellett, töltsetek el velük egy
csendháborító éjszakát! ÁMEN

xdzenekar@gmail.com
alternatív rock funky / Nyíregyháza

A csapat első felállása 2006 -ban találta meg egymást,persze
mindenkinek megvolt már a valamilyen szintű zenekari
tapasztalata.Fábián Tamás basszusgitár, Lengyel Péter
dobok, Kovács Viktor Medve billentyűk ill. Galló István
gitár- ebben a felállásban folytak az első Zumbeispiel
próbák.Rövid időn belül új taggal bővült a zenekar,
Fekete Gáborral(Blacky) aki azóta is gitárt szólaltat meg
a bandában. Pár hónapig ezzel a felállással születtek sorra
az új számok, amelyek már koncerteken is hallhatóak
voltak, többek között fesztiválokon is (Hegyalja, Azfeszt,
Járókelők).
Majd idővel(2007) Tamás úgy döntött egy másik zenekarban folytatja karrierjét, így basszusgitáros csere történt,
és aki máig is a zenénk alját adja, Csomós János(Csomi).
Már csak ének hiányzott ahhoz hogy teljesebbek legyenek a számok, így került a csapatba Magyar Ági aki
www.szajzar.gportal.hu
énekhangjával támogatta a zenekar munkáját. Újabb
koncertsorozat következett(2008), bár később Ági nélkül
íródtak az újabb számok, melyekben az éneket Galló István
vette át(2009). Így alakult ki a mai arca a zenekarnak, mely
főként törtritmusú, dallamos rock-os, néhol erőteljes D&B
grunge funky rock / Debrecen
alapokra épülő, saját stílusú zenét játszik. Azóta fesztiválok,
A debreceni Uprising zenekar körübelül egy éve van együtt. rendezvények rendszeres résztvevői vagyunk.

Uprising

A zenénk stílúsa dallamos rockzene Grunge elemekkel de megpróbálunk minél változatosabb zenét játszani, ötvözni a stílusokat. Demo-nk a következő napokban készül, minél hamarabb
próbáljuk összehozni és eljuttatni hozzátok.

www.myspace.com/zumbeispielband

d_ronto@freemail.hu

Részletesebb infók és zenék a bandákról:
WWW.KELETUNDERGROUND.HU
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ÚJ HELYSZÍN, ÚJ IDŐPONT !
13. alkalommal jelentkezik a Kelet
Underground Fesztivál Debrecenben.
Most a rockzenekarokon a sor a
bemutatkozásra!
Hallgasd meg és tájékozódj, hogy
kik lépnek fel a rendezvényen!
Nézz utána a Kelet Underground
honlap zenekari proﬁljaiban!

WWW.KELETUNDERGROUND.HU

----------------------------------------------ZENEKAROK FIGYELEM! Ingyenes reklám!
MUTASD MEG BANDÁDAT ÉS TÖLTSD FEL ZENEKARI
PROFILODAT INFÓVAL, KÉPPEL, ZENÉVEL
A KELET UNDERGROUND HONLAPON...

Rásó Pétert, a Phaidon gitárosát kérdeztem az exkluzív debreceni koncert
kapcsán...

- Az utóbbi időben nem hallani rólatok. Mi ennek az oka? Mivel foglalkoztok mostanában?
Valóban, az utóbbi években nem nagyon mozgolódtunk, más dolgokkal
foglalkoztunk. Paszti “benzinezik” most is, Cézé, Janó és én pedig egy
(Debrecenben már nem ismeretlen) amerikai énekesnőt, Jessie Galante-t
kísértük a magyarországi
promóciója kapcsán. 2007 óta gyakorlatilag vele dolgoztunk nyaranta, próbáltunk, dalokat
írtunk, ez persze nem jelenti azt, hogy ne lett volna időnk a Phaidonra ha
úgy alakul, egész egyszerűen mással voltunk elfoglalva. Az idén tért vissza
egyébként Hajdúszoboszló egykori 90-es évekbeli kultzenekara a Project
(projectzenekar.hu), ahol annak idején Paszti és Cézé is elkezdte bontogatni
a szárnyait - most velük is dolgozom, koncerteken állandó vendég-gitáros
vagyok, illetve a jelenleg tartó stúdiómunkákból is kiveszem a részem.
Apropó stúdió: Cézinek elkészült a RockSpa névre hallgató stúdiója rockspastudio.com

- Van esély egy intenzívebb időszakra? Régebben
elkezdtetek készíteni egy nagylemezt. Hogy álltok vele? Mit jellemzi a felvételt?
Világmegváltó terveink nincsenek - nem vagyunk már tizenévesek! :) Mivel idén jubilál a
zenekar, mindenképp szeretnénk egy méltó anyaggal zárni ezt a 15 évet. Egy ideje ﬁókban pihen
egy komplett lemezanyag, amit sajnos nem a
legjobb körülmények közt vettünk fel - viszont
sikerült a dalokat jól kidolgozni, feldíszítgetni,
akár új ötletekkel kiegészíteni - ennek a felvételnek más jelentősége nem lesz, minthogy felhasználjuk ezeket az ott, akkor rögtönzött zenei
elemeket egy új felvétel készítésekor. Nem titkolt
szándékunk, hogy professzionális körülmények között újra felvegyük az
anyagot Cézivel.
- Játszotok majd a november 28-ai Kelet Underground Fesztiválon. Milyen
repertoár és érdekességek várhatóak?
Nagyon várjuk a bulit, és nagyon örültünk a felkérésnek. Szeretünk
együtt zenélni, szeretjük ezeket a dalokat játszani. Új dalokon nem dolgoztunk mostanában, egy két régebbi nótát viszont előveszünk - talán még
olyat is, amit nem is játszottunk élőben eddig sohasem. Mindenesetre
azon leszünk, hogy mindenki jól érezze magát.
- Esetleg felléptek még máshol ebben az évben? Távlati célok?
Tavaly
kezdtünk
beszélni egy hajdúszoboszlói szülinapi
koncertről, ahol az összes korábbi zenekari tag fellépne egy-egy dalban. Ám az akkori tervezgetést beárnyékolta a Phaidon egyik alapítója,
Venyige Balázs hirtelen tragikus halála. Előreláthatólag jövő tavasszal lesz
a buli. (Ezzel kicsit “ﬁatalítjuk” magunkat, az első koncertünk Phaidon
néven 1995-ben volt Hajdúszoboszlón.)

PHAIDON: 15 éves jubileumhoz közeledve
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Papp Mihály
www.myspace.com/phaidonmusic
fellép: 2009. november 28., Kelet Underground Feszt

Csoppával, a Közel10 énekesével beszélgettem többek között a debreceni
nagylemez bemutatójuk közellettéről…
- A zenekar az elmúlt egy évét, hogy foglalnád össze? Mik voltak a
főbb események ez idő alatt?
Az utóbbi évben több fontosabb esemény is történt a banda háza
táján. Végre-valahára megjelent első nagylemezünk, mely a beszédes
„Befejezetlen” címet kapta, Norbi lediplomázott és nekem (Csoppa),
az énekesnek csodaszép kislányom született, aki a Lili névre hallgat.
Ja, és András hazajött Belgiumból, ami nagyon jó, hisz nélküle csak
félkarú órások vagyunk.
- Andris külföldi tanulása, hogy sikerült? Mennyire megy a
zenekar így?
Igazság szerint nem sokat mesélt Belgiumról, de úgy gondoljuk, jól
érezte magát. Hozott
belga sört ajándékba,
ez plusz pont, viszont
pralinét nem, ez egy mínusz pont; úgyhogy most a nulláról indul a
szemünkben. :) A tréfát (tré fa: a rossz fa megfelelője a szlengben) félretéve, Bandi hazajött és dolgozunk ezerrel. Hétvégenként, ha hazajön
Pestről, szakítunk időt a próbákra, új számokat írunk és ismételjük a
régieket, mert ismétlés a Tamás anyja.
- Az első nagylemezetekről mesélj egy kicsit! Hol és hogy készült?
Mi jellemzi?
A korong két fő részre osztható: az első kilenc szám vadonatúj felvétel (a R.I.P.-et kivéve), a maradék tizenegy pedig egy visszatekintés/
összefoglaló a csapat elmúlt 10 évéről!
A régebbi zenéket az évek alatt a nyíregyházi TLS zeneházban (www.
tls.hu), a szolnoki Denevér stúdióban (www.deneverstudio.hu) és a tiszavasvári IN-TEAM (www.in-team.blog.hu) hangstúdióban vettük fel.
Az új számokat a budapesti R33 stúdióban (www.r33.hu) rögzítettük 2008 őszén, vezető hangmérnökünk Bánházi Gábor volt, aki
„civilben” az Óperentzia együttes dobosa és keresett zenei szakember.
Segédkezett a felvételekben még Perecsényi Tibor (Pernye), aki az
R33 egyik vezetője, szellemi atyja, a LiteSeed és sok más zenei projekt
gitárosa és nagyon magas. Két vendégénekes is szerepel az albumon:
Vörös „Vöri” András a Superbutt-ból a Fele-vízió című track-ben
(amit az AzFeszt-en elő is adtunk közösen), és Dimanovszki Natalie
(BeatDis, I.O.N., Óperentzia stb.) makedón származású, gyönyörű
hangú énekesnő a Tonik dal-ban. Vendégzenészként a Mátészalka
R’nR-ben pedig Pénzes Máté nyom egy zongoraszólót, mely a korai
Telesport zenéjét idézheti fel a kedves hallgatóban.
A lemezt leginkább a romantika, a mérhetetlen proﬁzmus, a zéró
hangszeres tudás és a p*na feltétel nélküli imádatának egy furcsa,
gyermeki bájjal fűszerezett keveréke jellemzi. Hallgassátok meg, és ha
nem így gondoljátok, nyugodtan reklamáljatok a www.kozel10.uw.hu
–n a fórumon, vagy a www.myspace.com/kozel10music -on.

- Merre játszottatok az elmúlt
időszakban? Melyik volt a
legemlékezetesebb?
Sok fellépésünk nem
volt az utóbbi időszakban.
Fél-unplugged
koncertet
adtunk kis hazánk egyik legjobb fesztiválján, az
AzFeszt-en. Szeptemberben
szülővárosunkban, a Fényes
Napok keretein belül a Rockudvarban léptünk fel, ahol
a mindig király mátészalkai
közönséget szedtük darabokra és vice versa. A hazai buli természetesen emlékezetesebb, hisz otthon mindig hálás a publikum, de ez az idei űberelt minden eddigit, főleg azért, mert ez volt
a lemezbemutató. A Hopika tagjai stage-diving-ot nyomtak, az
emberek kiabáltak, meg volt almakóla és ropi is. Szóval őrület volt,
kérlek alássan, ŐRÜLET!!
- Az akusztikus fellépések, hogy sültek el? Mennyire sikerült
más réteget is megfognotok vele?
Az AzFeszt-en egy énekesnővel (Balogh Orsolya), két
vendégénekessel (egy „debreceni srác”, valami Papp Mihály � és
a fent említett Vörös András), egy rapper arccal (Szabó „Athome”
Gusztáv), brácsával, szaxofonnal (Bendzsa Tamás mindkettőn),
billentyűvel (Tóth Bence) és egy lemezjátszóval (DJ Bróker)
kiegészülve szórakoztattuk a nagyérdeműt. Azt nem tudom,
hogy milyen réteget sikerült megnyernünk magunknak, mert a
reﬂektorok a szemünkbe
világítottak, így csak a
közönség első sorát láttuk. :) Kaptunk pozitív kritikákat olyanoktól, akik köztudottan és
bevallottan nem szeretik a zenénket, de elismerően nyilatkozták,
hogy nagyon szervezett kis produkció volt.
- Felléptek a Kelet Underground Fesztiválon. Milyen programmal készültök? Milyen érdekességek lesznek?
Pörgős, táncolós, összebújós, csókolózós számokkal készülünk,
mert most inkább a szerelmespároknak szeretnénk kedvezni,
hátha vesznek lemezt; nincs is szebb ajándék, mint egy közel10
album a fenyő alatt karácsonykor. :) A többi meglepetés és persze
számítunk annak a „debreceni srácnak” a segítségére is. A Phaidon
koncertet viszont nagyon várjuk, mert az faszaság és a Hopikával
is mind is szívesen állunk színpadra.
- Milyen koncertek, ötleteket, elképzelések, tervek vannak a
“közel” jövő nézve a zenekar tarsolyában?
Természetesen gőzerővel készülünk a Kelet Underground-ra
és szeretnénk újból eljutni Ongára, Péli kocsmájába (www.pelikocsma.extra.hu); egyszer játszottunk ott a Hollywoodoo-val és
fergeteges party volt. A hely kiváló, a közönség szintén. Közben
elvállalunk minden fellépést, ami beesik, hisz ez a klubkoncertek
időszaka. Még az ősszel cserekoncertet szervezünk a romániai,
Szatmárnémeti illetőségű SMOG csapattal és tavaszra közös
közel10/Superbutt bulit tervezünk.
A legnagyobb terv mégis egy klip elkészítése; tíz év alatt illene
már letenni egyet az asztalra, hogy betehessétek a képmagnóba és
nézhessétek mialatt rádiótelefonon beszéltek. :)

Közel10: a “kalandos-rock”

Papp Mihály
www.kozel10.uw.hu
www.myspace.com/kozel10music

fellép: 2009. november 28., Kelet Underground Feszt
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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. Próbatermünk van, saját dalok vannak, készülnek, de közben feldolgozásokat is játszunk. Irány: Omen, Kalapács, Pokolgép, Moby Dick stb.
További info, elérhetőség:
http://kereszttuz.atw.hu vagy 70-266-8345

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

KONCERT SAROK

ÚJ VIGADÓ
DEBRECEN

infó: www.ujvigado.hu
Tervezett téli programok:

BAKI KLUB
KÁVÉHÁZ
Balmazújváros

Szolgáltatásaink:

Jön... JÖn... JÖN... November 28-án!!!

Számitógép szerviz Debrecen
egész területén kiszállással vagy
az üzletben

SHIMMY

akusztikus átdolgozások
KoRn, Chrysos Calva,
Faith No More, stb...

Internet, komplett
halózati megoldások,
biztonsági rendszerek
Tintapatronok és tonerek töltése

Ezenkivül lesz még:
ingyen kolbász, zsíroskenyér...

... ha hoztok :-)

Lemezajánló:

Alkatrész kis és
nagykereskedelem, országos
házhozszállitással

PAROLA Pince Klub
Berettyóújfalu
parolapinceklub.blogspot.com

dec. 5. Rec, Cundra
20.00 - 500FT
dec. 12. Szeg, Szélső Érték 20h
dec. 26. Macskanadrág,
Szükségállapot, Rebezlee
19.30 - 1000FT

December 18.
Akusztikus
előKarácsoni est:
E.Z. és
Ebola Fakó
zenekarokkal

Képgaléria a
honlapon!

honlap: www.in-comp.hu - skype: in-comp

A legújabb lefedettségünk: telefon/fax: (52) 319-458 - mobil: 70/284-5079
Debrecen-Bánk
Bayk Andras Kert - Biczo András Kert - Fancsika - Kondoros - Vámospércsi Kert

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

Új termékek a honlapon !!

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.

Több ezer termék: CD-k, DVD-k, pólók, pulóverek, import
pólók, női pólók, könyvek és hamarosan újabbakkal bővül
honlapunk kínálata, érdemes tehát ﬁgyelni! Továbbá hírek,
aktualitások folyamatosan!

A honlapon hamarosan
TANKCSAPDA Shop indul !!

Jegyek kaphatók a Full Of Anger Fesztiválra!

ADÁS-VÉTEL
Eladó: kazettatokok és pólók

Nemzetközi gyülés

Érd.: mysy@freemail.hu

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

Eladó: ASHDOWN
basszus erősítő

Debrecen környékén 4x10-es 400W
hangláda és egy 300W, kétcsatornás fej
együtt eladó. Megkímélt állapotú, alig
használt. Irányár: 120 ezer Ft.
Érd.: 06-20/ 4974074
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AKCIÓS CDk & DVDk:

WWW.ROCKNESS.EU

(-: VICCEK :-)

Chrysos Calva, Szóla Rádió és Poén (McMurder, PEZ, Anti Policia) pólók és 100db kazettatok eladó. Irányár: 50 - 1500 Ft.

Eladó: IBANEZ RG270 gitár

Debrecen, Hadházi út 9.

KERESD a ROCK-NESS-ben!

December 4.
elő-Mikulás napi
Óriás és
Isten Háta Mögött
koncert
December 11.
Cadaveres, Blindman’s
Buﬀ, Dolor koncert

IN-COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
szaküzlet és szerviz
(a Bem József utca felől érdemes jönni, a parkolás miatt)

Notebookok javítása

www.bakiklub.extra.hu

December 19. 19h
IX. Metal Karácsony:
KALAPÁCS - SPIRIT BLUE
KILLER SURPRISE
OVERLOAD
December 23. 19h.
P. BOX - WYRFARKAS
JERICHO

ZENEKARI HÍREK

Kapható a Hopika “Hidden Reserve” című új
lemeze. Myspacen fenn van a full lemez meglehet
hallgatni és akit érdekel a honlapunkon emailban
megtudja rendelni vagy a ROCK-NESS Hanglemezboltban megveheti !

fellép: 2009. november 28.,
Kelet Underground Feszt
További információk:

www.hopika.hu
www.myspace.com/hopika

www.youtube.com/watch?v=CxJpP2fg910

A kocsmában

- Te, Józsi, be kell vallanom neked
valamit...
- Mit?
- Hogy lefeküldtem az anyáddal.
- Jaj, apu, menjünk haza, nagyon
részeg vagy!

A romák nemzetközi gyűlést
tartanak, a szünetben egy angol,
egy francia és egy magyar roma
beszélget. Megszólal az angol:
- Nálunk olyan nagy a különbség
az írás és a kiejtés között, mi azt
írjuk: the, és úgy ejtjük: dö.
Erre a francia: - Nálunk sokkal
nagyobb a különbség, mi
azt írjuk: bordeaoux, és úgy
ejtjük: bordó. A magyar azt
mondja: - Nálunk a legnagyobb
a különbség, mi azt írjuk: - “Mit
tetszik mondani?” és úgy ejtjük
:”HE?”

A busz

Egy férﬁ lélekszakadva rohan a
lejtőn haladó busz után. Odaszól
egy járókelő:
- Mit erőlködik annyira? Mindjárt jön a következő!
- Az lehet, de annak nem én
vagyok a sofőrje!

Van egy jó vicced?
Írd meg nekünk !
KELETUNDERGROUND@
FREEMAIL.HU
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