JÁTÉK: Nyerj Közel10 CDt ! részletek 1.oldalon !

18. szám 2010. AUGUSZTUS/SZEPTEMBER
INGYENES rock/metalzenei kiadvány

FESZTIVÁL INFÓK:

Gyár- Sziget - Azfeszt - SZIN - Agrock - M.É.Z.
Extreme Noise Fes
Fest - The Visions Of Death - Fekete Zaj
Szent István napi Rockfeszt - Huncut Feszt

EGYÉB:
WWW.SZIN.ORG

lemezajánló
koncert sarok
zenekari hírek
fesztivál híradó
adás-vétel /viccek

ÉRDEKESSÉGEK:
Kelet Underground
honlap hírek & infók
A PANKKK leállt
Káosz Rádió
SZÓLJON A ROCK
beszámoló
Amatours,
a siker útján…

INTERJÚK:
Bodor Máté/LONDON - Tokay Péter/PIXELFILM - Veres Tamás/AZFESZT
0690 - HOPIKA - STORMRAISER - ZUMBEISPIEL

VIDEÓZZ A KELET UNDERGROUND!

ZENEKARI BEMUTATÁSI LEHETŐSÉG!

Köszöntő...

Sziasztok!

A nyár a végéhez közeleg, de még
mindig nem fogytunk ki a fesztiválokból... sőt, az augusztus is elég mozgalmas lesz, de ha valakinek ez nem elég
már tudunk szolgálni néhány őszi
koncert/fesztivál infóval is.
Az újság első két oldalán a Közel
10 játék mellett a Kelet Underground honlap aktuális híreiről
olvashattok. Ezután az Azfeszt egyik
szervezőjétől tudhatuk meg hasznos
információkat illetve Bodor Mátétól,
Derzsi Bálinttól, a Hopika és a
Zumbeispiel zenekaroktól pedig friss
élménybeszámolókat, érdekességeket
olvashatunk. Bemutatkozik Tokay
Péter, klip- és ﬁlmrendező, aki nemrég
egy példaképverseny I. helyezettje lett
illetve a Stormraiser legénysége beszél
első három évéről és a 0690 zenekar a
banda körüli változásokról.
Az újság közepén találkozhattok
még pár érdekes hírrel és az utolsó
blokkban pedig további fesztivál,
koncert és zenekari tudnivalók, hirdetések, végül viccek várnak még rátok.
Jó szórakozást!
A ROCK legyen Veletek ! :-)

üdv.: mysy

18. szám - 2010. augusztus/szeptember - ingyenes rock/metal magazin
Írjatok véleményt, ötleteket az újsággal kapcsolatban:

keletunderground@gmail.com
EGYÉB:

INTERJÚ:

Veres Tamás/
Azfeszt: Thermal

Rock ’N’ Roll megújult
helyszínen .... 3. oldal

Bodor Máté:

A miskolci gitárvirtuóz
kalandozásai Angliától
Portugáliáig .... 4. oldal

HOPIKA: A záhonyi

grunge rockerek színre
léptek .... 5. oldal

játék ...................... 1. oldal
fesztivál híradó .... 11. oldal
koncert sarok ...... 12. oldal
zenekari hírek ....... 12. oldal
zenekari apró ........ 13. oldal
lemezajánló ......... 13. oldal
adás-vétel-csere .. 13. oldal

ÉRDEKESSÉGEK:
Kelet Underground honlap
hírek és infók ........ 2. oldal
Amatours, a siker útján ...
tehetségkutató.... 6. oldal
Káosz Rádió.... 7. oldal
A PANKKK leállt.... 8. oldal
“SZÓLJON A ROCK”:

koncertbeszámoló.... 8. oldal
Tokay Péter: A Beck’s reklámarca .... 6. oldal
ZUMBEISPIEL: A 2010-es Hegy’ nyitóbandája .... 7. oldal
Impresszum:
STORMRAISER: Debrecen power-speed
katonái .... 9. oldal

0690: Új felállás, új perspektívák .... 10. oldal

A következő szám várható megjelenése: 2010. október

szerkesztő: Papp“mysy”Mihály, Vígh Edina
graﬁka:
Vályi Tibor, Perecsényi Zoltán
interjú:
Papp “mysy “Mihály, Kiss Ákos
játék:
Közel10
készült: Debrecen – 2010. augusztus eleje

Nyerd meg a KÖZEL 10 CDjét!
Ha a következő kérdésekre helyesen válaszolsz és elküldöd az
keletunderground@gmail.com e-mail címre,
akkor részt veszel a sorsolásokon, ahol ha szerencsés vagy, megkapod a zenekar tavaly megjelent nagylemezét, a “Befejezetlent”-!
A kérdések/kérések:

- Mely városból származik a zenekar?
- Sorolj fel két számcímet a
“Befejezetlen” lemezről!
A válaszok megtalálhatóak a www.myspace.com/kozel10music
és www.kozel10.uw.hu oldalakon, ahol az együttes számaiba is
belehallgathatsz.

Elküldési határidők:
2010. szeptember 30. 23:59:59
Sorsolás másnap!
A nyerteseket e-mail-ben értesítjük! Mindenkinek jó játékot kívánunk!

KELET UNDERGROUND - 1

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Ajánljuk még a “videók” menü, ahol megtalálhatóak
azoknak a zenekaroknak a koncert, klip, stb. anyagai,
akik regisztrálva vannak az oldalon. Érdemes belekukkantani, folyamatosan bővül!

Ez egy olyan kelet magyarországi régiót (azaz a dunán inneni részt, Pest megyét kivéve) átfogó zenei oldal, amely ezen
területen tevékenykedő összes rockműfajú zenekarnak teret
enged a bemutatkozásra, és saját felülete biztosít nekik. Tölthetnek fel képet, zenét, koncertdátumokat és híreket a bandáról.
Csak regisztrálni kell hozzá. Ne hagyjátok ki, már közel 100
zenekar élt a lehetőséggel!

SOK-SOK ZENE:

Elérhető az össze feltöltött zene egyben is egy lejátszó
segítségével, csak az weboldal felső-közép részén villogó
kék szövegre kell kattintanod és már is több mint 70 dal

ÍRJ CIKKEKET TE IS!

Itt az idő! Te magad is lehetsz az oldal cikk írója. Csak küldj
egy bemutatkozó e-mailt és pár mondatban foglald össze milyen témákban szeretnél alkotni.

ZENEKAROK
FIGYELEM !!!

II.

REGISZTRÁLJ FÓRUMOZÓKÉNT!

Hogy miért érdemes? Mert, ...
- hozzászólhatsz az összes megjelent cikkhez, interjúhoz,
hírhez és koncerteseményhez
- írhatsz üzenőfalra és a fórum összes témájára reagálhatsz
- résztvehetsz a szavazásokban és a nyereményjátékokban

MUTASD BE KEDVENC FESZTIVÁLOD!

“Kevésbé ismert fesztiválok...” fórum téma indult még nyár elején,
és igen sikeresnek bizonyult, így ha tudtok olyan fesztiválról, ami a
“Dunán innenről” (azaz Magyarország keleti részén) helyezkedik
el, és nem annyira ismert, de érdemes megemlíteni, kiemelni, akkor írjátok meg a honlap fórumán, s a legtöbbet résztelesebben is
be fogjuk mutatni a Kelet Underground főoldalán!

TEHETSÉGKUTATÓ
A zenekari jelentkezés
hamarosan indul!!!
Jelenkezési infók hamarosan itt:
WWW.KELETUNDERGROUND.HU

PDF-ben LETÖLTHETŐ FANZINE:

Aki lemaradt a nyomtatott verziókról, az mindig megtalálja az aktuális és a régebbi számokat is a honlap
főoldalának jobb alsó blokkjában. Jó olvasgatást!

KELETUNDERGROUND@GMAIL.COM

Hírek, koncertdátumok, Zenekari infók, Interjúk, Zenék:

WWW.KELETUNDERGROUND.HU
HIRDESS NÁLUNK...

Zenekarok és Hirdetők ﬁgyelem!
Szeretnétek INGYEN hirdetni ?

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

>>> Zenekar tagot / zenekart /
próbahelyet keres <<<
>>>Hangszert és kiegészítőket
ad-vesz-cserél <<<

------------------------------------------------

Újabb szavazás!
HAMAROSAN....

Voksolj a legjobb zenére a honlapon!
----------------------------------------------------

WWW.BULLETBELT.HU
Teljesen egyedi
minátjú pólók
rendelhetők!
Információk:

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

infó: keletunderground@gmail.com

WWW.KELET UNDERGROUND.HU
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INTERJÚ>FESZTIVÁL>

„Minőségi zenék… Olcsó italok… Baráti
hangulat… Thermal Rock ‘N’ Roll!” – így jellemzi Veres Tamás, programszervező a 2010-es
AZFESZTet, amiről most sok érdekességet, újdonságot árul el nekünk...

abb színpad a kemping területén, ami napi 13 órán át
üzemel majd, valamint a további kiegészítő programhelyszínek mellett két nagy sátor sok meglepetéssel.

- Milyen kiegészítő programok várhatóak?
Azt gondolom a rendezvényünknek a medencék 24 órás
használati lehetősége a legfontosabb “kiegészítő programja”. Ezen felül természetesen rengeteg egyéb elfoglaltságot biztosítanak a partner civil szervezetek, valamint
- A tavalyi rendezvényen már érzékelhető volt, hogy az aktív kikapcsolódásra a strand egyéb sportlétesítményei.
idei helyszín sok újdonságot és meglepetést fog tartogatni. Kérlek, mesélj nekünk a felújított helyszín nyúj- - Most is többszörös túljelentkezés volt a fesztivál tehetségkutatójára. Melyik stílusban volt a legnagyobb
totta lehetőségekről!
Így van. A tavalyihoz viszonyítva kategóriákkal magas- a jelentkezési arány? A díjazott fellépők további boldogulásukról milyen visszaabb színvonalú fesztiváljelzéseket kaptatok eddig?
helyszín fogadja majd
Idén is majdnem 150
a szórakozni vágyókat.
jelentkező jutott a 20 helyre,
Elkészült a fürdő és a
és eléggé megnehezítette az
kemping. Idén a feszelőválogató zsűri munkáját.
tiválozók egy termál és
Leginkább a keményebb
egy úszómedencét is
irányzatokból jelentkeztek
használhatnak díjmentehetségesnél tehetségesebb
tesen, a fürdő további
ﬁatal zenekarok. Úgy látom,
3 kültéri és számtalan
a korábbi díjazottjainknak
beltéri medencéjének
igencsak tele van a koncerthasználatba vételéhez naptárjuk, és a többségüknek
az amúgy sem túl magas
igen proﬁ lemezük is van
árakból - 15 % kedvezmár. Nagy öröm számunkra,
ményt is kapnak.
hogy ehhez mi is hozzájárulhattunk.
Idén egyébként még nagyobb gon- A klasszikus bérlet mellett
dot fordítunk a díjazott zenekarok
az idei alkalommal megjeutógondozására.
lent a VIP bérlet is. Milyen
előnyökkel jár, ha valaki egy
- Az idei rendezvényre is sikerült
ilyet szeretne magáénak
a külföldi underground krémjének egy részét Nyírbátudni?
Az európai szintű kemping sajnálatos módon viszo- torban csábítanotok. Mely zenekarokat emelnéd ki,
nylag kevés sátorhelyet ad, így ezen a részen kerül ki- akikhez kapcsolódik most is valamilyen érdekesség?
alakításra a VIP kemping, amely a limitált számú jegyek Az amerikai Madball, a Mad Caddies, és a svájci illetőségű
emelt áráért cserébe a nagyobb kényelmen, és higiénián Cataract is épp most stúdiózik, és őszre várható új lemez
felül exkluzív koktélbárral és az egész fürdőre kiterjedő tőlük, tehát biztosan kapunk majd egy kis ízelítőt az idei
4 napos belépővel is kecsegtet. Az extra higiénia alatt anyagból. Emellett a Cataractot egyedül az Azfeszt miatt
azt értem, hogy maximum 5 főre jut egy zuhanyzó és sikerült elcsábítani a stúdióból, sehol máshol nem lépnek
WC, ami lássuk be, fesztivál körülmények között nem fel nyáron Európában. Sose járt még Magyarországon a
mondható megszokottnak. Továbbá mivel a VIP kemp- brit illetőségű The Ghost Of A Thousand és az amerikai
ing a fesztiválterület mértani közepén fekszik, így innen Polar Bear Club, akiket a kemping színpad főműsor ideközelíthető meg legrövidebb úton az összes programhe- jében tekinthet meg a nagyérdemű.
lyszín. Ezen túl a nagyszínpad előadóit is itt lehet majd
Papp Mihály
nagy eséllyel elcsípni a koncertjük előtt/után egy baráti
csevejre, közös fotóra, italozásra.

VERES TAMÁS:

Thermal Rock ’N’ Roll
megújult helyszínen

- A terület mellett a színpadok és egyéb programhelyszínek elrendezésében és számában is lesz változás?
Idén egy igazi monumentális, 30 m széles színpadképű
látványtechnikával támogatott nagyszínpadra, és ehhez passzoló időtartamú nagyszínpados koncertekre
lehet számítani. A területi átszervezés miatt a visszajáró
vendégek által már megszokott folyamatos változás idén
is megﬁgyelhető lesz majd. A nagyszínpadon kívül lesz
még egy - a tehetségkutatónak is otthont adó - komoly-
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www.azfeszt.hu

További információk a
fesztiválról a 11. oldalon!
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INTERJÚ>KÜLFÖLD>

Máté még néhány éve az Azfeszten nyert
akkori Lost Symphony zenekarával tehetségkutatót, és egyéni teljesítményével
is sok számos díjat és elismerést szerzett
belföldön és külföldön egyaránt. A tavaly
ősszel kapott angliai zeneiskolai ösztöndíjjal halad előre elképzeléseiben és kezd
egyre nagyobb fórumokon betörni a gitárjátékával a köztudatba. Most újabb tapasztalatairól, élményeiről és
terveiről számol be a miskolci legény…
- Kérlek, mesélj kicsit a Formal
Logic zenekarodról! Milyen
terveid vannak még a bandával
kapcsolatban?
A Formal Logic-ot projectként
indítottam még tavaly augusztusban, és felvettünk 3 dalt sok
vendégzenész haverom segítségével. Igazából ezzel nem terveztem
semmi komoly megmozdulást,
csak, hogy legyen egy új anyag a
kezemben mielőtt kijövök tanulni Londonba. Most azonban
elkezdtem dolgozni új demókon,
amiket ismét fel szeretnék venni.
Valószínűleg újabb 3 szám lesz
rögzítve, és megint utazgatni
fogok majd a felvételek miatt. Szóval nem kis dolog
lesz.

stúdiójában felvettük a dolgot. Egy hét alatt megvolt a 3 dal,
azonban a vulkánfelhők miatt plusz egy hétig ott ragadtam.
Szóval kicsit nyaralni is maradt időm. Egyébként nagyon
minőségi anyag lesz, augusztusban zajlanak a keverések,
remélhetőleg az őszre kész lesz a zene!
- Hogy érzed, milyen előnyökkel jár ezen vendégszereplésed? Milyen terveitek vannak az anyaggal?
Természetesen ebből is sokat tanultam, nagyon szeretek
együtt dolgozni különböző emberekkel, meglátásokat
cserélni és megtapasztalni, hogyan dolgoznak. Tervbe van
véve, hogy majd erre a projektre összeáll egy koncertbanda
is, akkor valószínűleg fogunk koncertezni a portugál/spanyol térségben, de egyelőre legyen kész ez az anyag, és akkor
meglátjuk, van-e értelme ilyenekkel foglalkozni.
- Az angol zeneiskolában I.C.M.P. (Institute Of Contemporary Music Performance) hogy telt a tavaszi féléved?
Most sokkal inkább az improvizáción és a
saját ötleteken volt a hangsúly. A rock vizsgámra vagyok a legbüszkébb, ahol a tanárt
sokkolta az előadásom, így 90% fölötti
pontot adott, ami a célom is volt, hogy elérjem :D Nagyon örültem, hogy elismerik, és
van értelme a sok gyakorlásnak. Ezen kívül
sikerült befejeznem sikeresen az első évet!
- A nyár alatt mire helyezed a hangsúlyt,
és milyen terveid vannak a közel jövőre
nézve?
Sok gyakorlás, és a minél jobb játéktechnika elérése a cél. Persze szünet van most
a suliban, de ugyanúgy be tudunk menni
próbálni, szóval ez így hasznos
nagyon. Meg itthon próbálunk
összerakni a hátsókertben egy
kis próbatermet a fészerben. Így
hajnal 5-kor is, ha zenélni támad kedvünk, akkor is tudunk
majd. Elkezdünk próbálni saját
zenekarommal keményen,
demózgatom az új Formal
Logic dalokat, aztán majd
január/február körül a felvételek. Már nagyon izgatott
vagyok emiatt és remélem minden rendben lesz. Természetesen online oktatás folyamatosan zajlik, és lehet
bármikor jelentkezni az e-mail címemen.

BODOR MÁTÉ:

A miskolci gitárvirtuóz
kalandozásai Angliától
Portugáliáig

- Március végén sikerült
hazamenned Miskolcra
tavaly szeptember óta?
Milyen fogadtatásban
volt részed otthon?
Nagyon jó volt természetesen! Már fél éve nem voltam
otthon, nagyon hiányzott minden. A sok program mellett sikerült azért pár interjút adnom, amik megjelentek újságokban meg honlapokon, úgyhogy maradt idő
mindenre. Most decemberben fogok majd hazamenni
és tervezünk pár zenész barátommal jam session-öket
összehozni pár városban; összeszedünk minden zenészt a
környékről egy nagy örömzenélésre.
- Tavasszal Portugáliában is dolgoztál André Santos
(Eternal Flow) basszusgitárossal a szólóprojectjén.
Hogy adódott ez a lehetőség?
Még egy évvel ezelőtt keresett fel André egy e-maillel
myspace-en keresztül, hogy majd szeretné, ha gitároznék a saját projectjén. Természetesen igent mondtam…
Küldözgetett nekem demókat és elkezdtem tanulni a
dalokat, majd májusban ellátogattam hozzá, és a saját kis

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Papp Mihály

www.myspace.com/formallogicmusic
www.bodormate.com
Jelentkezés online oktatásra:

bodormate@mailbox.hu
Előző interjúk:

Kelet Underground fanzine 13. szám
Kelet Underground fanzine 16. szám
elérhető: www.keletunderground.hu
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INTERJÚ>KÖRKÉP> ZÁHONY>

Kovács Tamás, a zenekar frontembere állt
rendelkezésünkre, hogy meséljen a banda elmúlt egy évéről, illetve az őt érintő
projektek alakulásáról…
- Tavaly nyár óta mit történt a zenekarral?
Az eltelt időszakot a zenekar koncertezéssel és a számaink
akusztikus verzióba tételével töltötte. Az idei év elég sok
koncertet hozott, ami ránk is fért már: így tudja a csapat
fenntartani a folyamatosságát...
- Hogy sikerültek az unplugged fellépések?
Szerintem elég nagy sikere volt a közönségnél, és mi is
élvezzük ezt a fajta előadásmódot is.
- Ez év tavasszal “Eastern Strike” néven tavaszi turnét
is összehoztatok az Underestimated Cawedraw és Falka zenekarokkal. Mesélj erről egy kicsit!
Az ötlet még 2009 őszén/telén merült fel bennünk. A
választás több szempontból is adta magát, hiszen mindhárom banda záhonyi és mindannyian más-más stílusban nyomulunk: ergo megvan a koncertek sokrétűsége
is.
- Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek ezen a turnén és
az elmúlt egy év koncertezése alatt? Mennyire érdemes ilyen körutakat szervezni?
Sok jó és kevésbé jó élménnyel gazdagodhattunk az elmúlt évben. A
turnét részemről sikeresnek
mondanám, kihoztuk
0-ra a 3 zenekarral, 3
autóval, sok levezetett
kilométerrel együtt járó
tavaszt és ez a mai világban amatőr zenekarok
szintjén nem rossz! Ha
egy-két apróságot javítunk a későbbiekben,
akkor nyereséges is lehet
az őszi...

- Úgy hallom, hogy kiszálltál a Záhony Unplugged Projectből. Mi ennek az oka? Mi vezetett ehhez a döntéshez?
Ez az infó is helytálló sajnos... érdekes a dolog, mert
alapvetően én jelenleg nem vagyok itt, viszont látod, hogy
mégis. Terveim szerint tavasztól már megint az USA-ban
dolgoztam volna, és így a zenekarokat addig mindenképp
pihenőpályára helyeztem volna a részemről. Sajnálatos
módon decemberben két “csodálatos gerincsérvvel gazdagodtam”, amit egészen májusig kibírtam műtét nélkül, de
sajnos június 4-én meg kellett műteni a gerincem. Kicsit elmásztam a témától, de így kerek… szóval Jánossal
közöltem a tervem, miszerint tavasztól külföldön leszek.
Mivel a banda egyre jobban fut és folyamatosak a koncertek, így érthető módon lépnie kellett. Így utólag nem
hiszem, hogy kilépnék, de ez már megtörtént.
- A MÉZ Fesztivál szervezését is hanyagolod ez évben.
Hasonló okok vezettek ehhez a döntéshez is?
Az idei évben valóban kiszálltam a szervezésből, mert
az előbb említett gerincsérvekkel való küszködés és a
koncertezés miatt nem nagyon volt időm a szervezésben
tevékenyen részt venni.
- Milyen terveitek vannak a Hopikával még ebben az
évben?
Még tart a fesztiválszezon: augusztus 07-én a Gyár fesztiválon, 14-én a MÉZ feszten, 18-án az Azfeszten játszunk.
Ősszel valószínűleg ismét szervezünk egy kisebb fajta
turnét, ahol szerintem mind a torzított, mind az akusztikus verzió meg fog jelenni. Felvételt az akusztikus verzióhoz tervezünk, már csak a pénzt
kell összekaparni rá.

HOPIKA:

A záhonyi grunge - Vannak esetleg egyéb elképzelérockerek színre léptek seitek, terveitek is a Hopikán

- Az új lemez dalait
hogy fogadta a közönség?
Az új lemez bejön mindenkinek. Hülyén hangzik, de az
első anyagunk, amit én is meg tudok hallgatni. :-)
- Debrecenben egyre többet játszotok, most legutóbb
a Campus Fesztiválon. Mi történt, talán egy átok kezd
megtörni az utóbbi időben a cívisvárossal kapcsolatban?
Igen, mostanában sikerült a “régi átkot” megtörnünk,
ami igazából csak folyamatos szerencsétlenségek sora
volt, de mindig az lett a következménye, hogy a debreceni koncerteket le kellett mondanunk. Az elmúlt évben
viszont 3 is volt, lassan több lesz, mint itthon.
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kívül?
Az mindig van... :-)
Én is és Szabi is zenei
örökmozgók vagyunk.
Kettőnknek van egy “projektje”, amivel számunkra
kedves előadóktól játszunk
akusztikusban,
legfőképp a grunge az
irányadó vonal. Ezen kívül
tervben van egy Seether
cover band megalapítása
is (Szvetter néven). A tagok már megvannak, csak most
nincs sajnos időnk megvalósítani, de mindenképp belevágunk! Nekem ott van még ezen kívül a musical társulat
is, ott is teljesítenem kell. Azt már nem is mondom, hogy
folyamatosan hívnak más bandákba is...

Papp Mihály

www.hopika.hu
www.myspace.com/hopika
Koncertdátumok a 12. oldalon!
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Péter az az ember, aki már sok mindent kipróbált a kamerák világában
és még elég sok terve is van ebben
a közegben. Munkásságáról, további
elképzeléseiről és a példaképkereső
verseny előzményeiről és hatásairól
mesél nekünk…

- Hogy szereztél tudomást a
versenyről és milyen gondolat
vezérelt, hogy jelentkezz egy ilyen
megmérettetésre?
Nem jelentkeztem, hanem 2010 februárjában telefonon kerestek fel,
hogy szeretnének jelölni, és hogy
elvállalnám vagy sem. Számomra
ebben az egész kampányban az
a legnagyobb elismerés, – a soksok szavazat mellett, amiért hálás
vagyok mindenkinek – hogy nem
én “toltam” magam, és nem én
jelentkeztem, hanem hozzáértő
emberek keresték fel a Magyarországon azokat a ﬁatalokat,
akikről úgy gondolták, hogy
megérdemelnek egy ilyen megmérettetésben való részvételt.

- Pontosan mit nyertél és milyen előnyökkel járhat a
jövődre nézve, hogy a Beck’s arca lettél?
600.000 forintot kaptam, és tudomásom szerint próbálják
a legtöbbet kihozni reklám, marketing szempontból, azaz
hogy ismertebbek legyünk és a munkásságunk. A cél is ez
volt, hogy akiket nem ismernek annyian, de letettek már
ezt-azt az asztalra, azokat kicsit jobban „tolják” a köztudatba.
- Milyen munkáid voltak az elmúlt időszakban?
Campus Fesztivál reklámspot, Tankcsapda 20 éves jubileumi DVD, Depresszió klip, egy nyugat
magyarországi cég reklámﬁlmje, horvátországi reklámﬁlm, és nem utolsósorban, azoknak forgattam újra klipet, akikkel
életem első magyar klipjét is elkészíthettem: a Replika zenekar!

TOKAY PÉTER:
A Beck’s
reklámarca…

- Mit szeretnél mindenképp véghezvinni még ebben az évben és milyen
távlati terveid vannak?
Moziﬁlm. Ebben az évben szeretném a
jövő nyáron remélhetőleg forgatandó
saját, egész estés moziﬁlmünket proﬁ
módon előkészíteni. Ausztrál forgatókönyvíró társammal készítjük majd
elő a produkciót, és szeretnénk ha magyar-ausztrál koprodukcióban készülhetne el az alkotás. De mivel ehhez is,
mint mindenhez pénz kell, így meglátjuk
mit sikerül összehozni. Reménykedünk
a legjobbakban.

- A munkán kívüll milyen terveid van- Gondoltad volna, hogy akár
nak még?
első is lehetsz?
Nem, egyáltalán nem gondoltam, se amikor a felkérés Unokatestvéremmel és kiscsaládommal kirándulni
megtörtént, (és akkor még nem is tudtam kik lesznek a egyet külföldre. Minél többet lenni a munka mellett a
„vetélytársak”) sem pedig akkor, amikor az egész beindult. rokonokkal, keresztlányommal, barátaimmal.
Igazából én az eﬀéle dolgokkal, sikerekkel nagyon óvatos
Papp Mihály
vagyok, így a verseny lezárásáig egyáltalán nem örültem,
nem mulattam, mivel úgy éreztem percről - percre vál- www.pixelﬁlm.eu
tozhat minden, tehát nem ittam előre a medve bőrére.:)
- Milyen érzés egy ilyen versenyen a dobogón állni?
Nem nagyon fogtam még fel, de mindenféleképpen pozitív, nagyon jól esik a szívemnek.

A verseny végeredményéről részletesebben a www.keletunderground.hu oldal
“hírek” rovatában olvashattok!

INFO>TEHETSÉGKUTATÓ>SZEGED

Zenei tehetségkutató!
AmaTours a siker útján…
SZEGED / 2010. október- 2011. április

Jelentkezési határidő: 2010. Szeptember 30. 24:00
Jelentkezés & információk:

www.nekem8.info *** nekem8.info@gmail.com
WWW.KELET UNDERGROUND.HU
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A Kelet Underground Tehetségkutató
döntőjén különdíjként Hegyalja Fesztivál
fellépést nyert Kispálos és Quimbys hatásokkal megspékelt
nyírségi
formáció
tagjait
kérdezgettem a nyári és az őszi
tervekről, illetve a
Hegyalján szerzett tapasztalatokról…

- Nemrég játszottatok a Hegyalja Fesztiválon. Milyennek érzitek a koncertet?
Galló István: Maga a fellépés a zenekarnak csakis
előrelépésnek tekinthető, hiszen a Hegyalja Fesztiválon
ilyen rangú és nagyságú színpadon még nem játszottunk.
(Pepsi színpad - a szerk.) Nem
kis örömöt okozott ez nekünk, és
az időpont is vicces volt, hiszen
elmondhatjuk, hogy a miénk
volt az első koncert a 2010-es
Hegyalján, ami persze némi
hátránnyal is szolgált közönség
szempontjából. A koncert eléggé
kapkodós volt, hiszen az időjárás
okozta sarat a fellépésünk előtt
húsz perccel még rendezgették
(kavics, szivattyú stb..), így volt
némi csúszás. A fülledt idő és a
folyamatosan szembe sütő nap
ellenére, összességében jól éreztük magunkat.

ZUMBEISPIEL:

- Milyen koncertjeitek voltak
a márciusi Kelet Underground Tehetségkutató döntő óta?
Medve: Több klubkoncertünk is volt
Nyíregyházán tavasszal, így többek
- A nyaratok milyen rendezvények részközött felléptünk az Óperentziával, a
vételével telt és fog még telni?
Hopikával, a Fire-rel és a Backstage
Galló István: A nyár két legjelentősebb
Live Tehetségkutató döntője után
fellépését a Hegyalja és az AzFeszt jelenti
rendezett mini fesztiválon a ZUP-pal és a Jurijjal. Ezeknek számunkra. Az AzFeszt-en augusztus 20-án kerülünk a
lesz folytatása is, hiszen több helyszínre is hívtak már vissza közönség elé.
minket az őszi szezonra.
- Még tavasszal nyilatkoztátok, hogy egyik fő célotok egy
- Több tehetségkutatón is részt vettetek már. Szerintetek jó minőségű felvétel, amit játszanak a rádiók. Körvonvan az ilyen jellegű rendezvényeknek valós előrelépést alazódik-e már ez az elképzelés?
segítő hatása?
Galló István: Ha minden jól megy még a nyáron, de
Galló István: Igen, a zenekar története során több tehe- legkésőbb ősszel rögzítünk hat, vagy akár hét számot is.
tségkutatón is megjelentünk kisebb - nagyobb sikerrel. Sajnos ezen a területén a zenélésnek csakis a pénz szab
Véleményem szerint az olyan zenekarok számára, akik még határt.
csak nagyrészt a próbaterem küszöbén toporzékolnak, vagy
Papp Mihály
koncertezgetnek, de csak a baráti tíz előtt, mindenképpen
nagyon hasznos, hiszen lehetőséget ad egy ilyen tehetség- www.facebook.com/zumbeispiel
kutatón más emberek előtti bemutatkozásra, a tapasztaltabb
zenésztársak őszinte véleményének meghallgatására. Nem www.myspace.com/zumbeispielband
beszélve az értékes nyereményekről, melyek között általában
Előző interjú:
beﬁgyel egy stúdiófelvétel, vagy akár egy fesztivál fellépés,
Kelet
Underground
fanzine 16. szám
ami igencsak komoly hátszél egy amatőr zenekar számára.
elérhető: www.keletunderground.hu
Mi is így tettünk szert pár -számunkra jelentős- fellépésre.

A 2010-es Hegy’
nyitóbandája

INFO>NEO FM>BUDAPEST

Szeptemberben újabb zenekarok mérettethetik
meg magukat a Neo FM Lali király műsorában...
A nyár hátralévő részében a már műsorba került zenekarok dalai
versenyeznek újra. A heti nyertes a következő adásban élőben is
bemutatkozhat. Ne hagyjátok ki ezt az egyedülálló lehetőséget.
Nincs műfaji megkötés, és most már önálló énekesek produkcióját is várjuk. Játssz akár rock-ot, metalt, cigányzenét vagy
légy bármilyen műfaj képviselője.
Ha kíváncsi vagy a részletekre:

www.kaoszfesztivál.hu *** www.lalikiraly.hu
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk:

musicbox1992@gmail.com
KELET UNDERGROUND - 7
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INFO>PÁLYÁZAT>BUDAPEST

A PANKKK működése 2010. július 1-től
határozatlan ideig szünetel...
“Kedves Zenészek, Szervezők, Újságírók, egyéb érdeklődők!
Korábban hírt adtunk róla, hogy a PANKKK idei első
lemezes, tehetségkutató és vidéki klubkoncert pályázatai
az aktuális minisztériumi átszervezések következtében az
eredetileg tervezett időpontban nem jelenhettek meg. A
legfrissebb hírek szerint a pályázatok lebonyolítása mellett számos egyéb szakmai érdekképviseleti funkciót ellátó
PANKKK Programiroda jövője is kérdéses, hiszen egyelőre
nem áll rendelkezésre a működéséhez szükséges anyagi
háttér.

BESZÁMOLÓ>

SEGÉLYKONCERT>DEBRECEN
Következzen a július 2-ai árvízkárosultak megsegítésére szervezett segélykoncert beszámolója Derzsi “Vezér” Bálint
tolmácsolásában:

Mindez rövid távon annyit jelent, hogy a Programiroda működése
2010. július 1-től határozatlan ideig szünetel. A folyamatosság
megszakadása sosem jön jókor, ebben az esetben is számos hazai és
külföldi PANKKK projekt marad el a kényszerű leállás miatt, a pályázatok csúszása pedig sajnos megpecsételheti az őszi-téli klubszezon sorsát is, hiszen havonta kb. 150 vidéki rendezvény támogatása
vált most kérdésessé.
A PANKKK Programiroda munkatársai csak remélni tudják, hogy
ez az időszak viszonylag rövidre sikerül és legkésőbb idén ősszel
újraindulhat a hazai könnyűzenei kultúra fenntartását és fejlesztését
célzó átfogó program, hiszen az elmúlt 5 év tapasztalatai alapján
egyértelműen szükség van rá.
A PANKKK működtetése során az egyik leglényegesebb szempont
az átláthatóság biztosítása, ezért továbbra is ajánljuk ﬁgyelmébe
minden döntéshozónak, pályáztatónak vagy más érdeklődőnek
a PANKKK szakmai portált. Itt a korábbi pályázatok teljes dokumentációi és eredménylistái mellett a Program eddigi működési
rendszerének részletes prezentációi, elemzései is megtalálhatóak. A
Programiroda legfrissebb szakmai beszámolója a Mi a PANKKK?
menüpontból tölthető le.

Reméljük, találkozunk még! Üdvözlettel: PANKKK stáb”

További információ: www.pankkk.hu
Rockinform, mint az est főtámogatói képviseletében adta át a Vezérnek, mint a segélykoncert
főszervezőjének, a tulajdonos, Erdélyi Zsolt felajánlását az árvízkárosultaknak: 100.000, azaz
százezer Ft-ot!
A rövid átszerelés és sörözés után folytatódott a rock-őrület. Suszter Lóri két új formációt
is bemutatott a Mobil előtt, mely produkciók egybefolytak a P.Mobil koncerttel, így
gyakorlatilag mire felocsúdott a közönség,
már a Honfoglalás és a többi klasszikusok
dübörögtek a Lovardában. Tegyük hozzá: a
koncert egyáltalán nem volt rövid, de aki végighallgatta, az egy igen átfogó élményt könyvelhetett el magának a zenekarról.
A Mobil után még két debreceni
csapat csapott a húrok közé, így a
Komódi Karesz által vezetett Karc
formáció zárhatta a rendezvényt és
búcsúztatta el a maradék közönséget.
A Vezér ezúton is köszöni a közönség és a támogatók
felajánlásait és a fellépő zenekarok derekas helytállását.
A koncertet követő szerdai napon 553.000 Ft-ot és 30
zsák ruhaneműt tudtak a fellépő zenekarok és a támogatók,
valamint nem kevésbé a koncertlátogatók nevében átadni
Edelényben, Molnár Oszkár polgármester úrnak, hogy ezzel is segíthesse a legrászorultabbakat!
Köszönjük Debrecen!”

“A körülményekhez és a korlátainkhoz
képest tűrhetően sikerült az árvízkárosultak megsegítésére rendezett segélykoncert. A fellépő zenekarok nagy fegyelemmel töltötték ki a rendelkezésükre álló
műsoridőt, és meglehetősen
színvonalas
produkciókkal
szórakoztatták a közönséget.
Az est, illetve délután kiemelkedő
zenekara az Android együttes volt,
ők ugyanis progresszív rock muzsikájukkal egy már-már
elfeledett stílust prezentáltak a nagyérdemű felé.
Meglepetésként hatott a Wyrfarkas kétharmad zenekar
amely erre a fellépésre már csak egyharmadra csökkent. A
falkatag Koperda Tomihoz az alkalom erejéig Mező Ori,
Csodrás Kalu Laci és Derzsi Vezér csatlakozott és együtt
nyomtak néhány Diktátor klasszikust.
A Diktátor a P.Mobil előtt tolta a metált, melynek eredményeképpen a hangos visszázások miatt ráadásként megkapirgáltatták a Kőcsirkéjüket a színpadon, hogy átadhas- További információ:
www.diktatormusic.hu
sák a teret a hardrock veteránjainak.
A technikai szünetben Burai Árpi, a Friss rádió és a fesztivál zseniális műsorvezetője toborozta a színpad elé az
A koncert teljes bevételét
egybegyűlteket, ugyanis Szilágyi Pisti, a RNR Média és a

SZÓLJON A ROCK:
”Köszönjük Debrecen!”

az
Edelényi Polgármesteri Hivatal kapta
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A nemrég harmadik születésnapját ünneplő
debreceni metal zenekar tagjai mutatják be
bandájukat a kezdetektől napjainkig…
- Kérlek, mutassátok be röviden a zenekart!
Soma: 2007-ben egy baráti társaságból alakult meg a
zenekarunk. Azóta rengeteg tag- és névcsere is történt,
az alapítótagokból mindössze ketten maradtunk. Eleinte
még a banda stílusában sem értettünk egyet, de az új
emberek bekapcsolódása után minden kezdett körvonalazódni. Felmérve a tagok zenei, technikai tudását arra
jutottunk, hogy power és speed metal-t fogunk játszani. Mint minden zenekarnak,
nekünk is végig kellett járni azt
a rögös utat, ami a végleges
felálláshoz, végleges próbateremhez stb. vezetett.
Árpi: A zenekar névválasztásakor a legnagyobb szerepem nekem volt, mivel eddig
bármikor sor került változtatásra, az én ötleteim alapján jutottunk el a megoldáshoz, de
legalább új tagként ezzel is hozzátettem valamit a bandához.

ja kihozni magából, ami észrevehető lesz a készülő anyagon, mégis jó, hogy van egy ember, aki összefogja a
csapatot.
- A zenekarnak a harmadik születésnapi koncertje
június 18-án került megrendezésre. Hogy sikerült,
milyen visszhangja volt? Ahogy olvastam eléggé
kitettetek magatokért.
Soma: Na igen! :D Más színpadról, és persze megint
teljesen más a közönség szempontjából az élmény.
Összegezve: eddigi legjobb koncertünk volt, amit a
fergeteges hangulat és a teltház szemléltet a legjobban.
Csodálkoztunk is mennyien eljöttek. Körülbelül egy
hónappal a születésnapi koncert után még bőven kaptunk kommenteket a weboldalunkon, hogy kinek mi
és mennyire tetszett. Személy
szerint én nagyon élveztem!
Jani: Mivel születésnapunk
volt úgy gondoltuk, hogy jó
lenne a közönség kedvében
járni, hogy még jobban
érezzék magukat, így meglepetésként 100 szelet pizza várt
rájuk, ingyenes sörkuponok és
koncert közben tombolasorsolás
is volt. Mindenki nagyon élvezte
azt az estét, hatalmas nagy buli
volt!

STORMRAISER:

Debrecen
power-speed katonái

- Főként feldolgozásokat játszotok. Eddig milyen sikereket
értetek el? Hol léptetek fel?
Soma: Valóban, eddig inkább
kedvenceinktől (Dragonforce,
Angra, Stratovarious, Children of bodom, Rhapsody…)
ismert power és speed metal
bandáktól játszottuk legnagyobb slágereiket, igyekeztünk
teljesíteni közönségünk igényeit is. Nagy örömünkre
egyre növekszik a rajongóink tábora. Legelső koncertünkön alig 30 ember volt, viszont legutóbb közel
200-an voltak kíváncsiak ránk.
Árpi: Debrecenben és környékén már rengeteg helyen
megmutattuk magunkat és iszonyat jó érzés volt, hogy
tetszik az embereknek, amit csinálunk.
- Saját nótaírással hogy áll a banda?
Soma: Amikor csak időnk engedi, keményen dolgozunk a saját témánkon, reményeink szerint jövőre már
elkészül az első nagy lemezünk, de erről többet nem
mondhatunk, egyelőre:)
Jani: Én a legtöbb szabadidőmet arra áldozom, hogy
egy igényes, magas színvonalú anyagot tudjunk kreálni, ami ritka és egyedi a saját nemében is. Számtalan
ötletünk van, de ebben a műfajban nehéz úgy megkomponálni, hogy befogadható és élvezhető legyen a közönség számára.
Soma: Zeneszerzés terén Jani nélkül nem haladnánk
ilyen jól. Technikailag mindenki a maximumot próbál-
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- Milyen koncertlehetőségeitek
voltak nyáron és vannak már
láthatólag őszre?
Soma: Nyáron leginkább a saját
témákra koncentráltunk, így
a nyarat jórészt a próbateremben töltöttük, de szeptembertől
beindul az élet! Rengeteg koncertünk lesz, sok újdonsággal!
Az időpontokról és helyszínekről
bővebben olvashattok weboldalunkon.
- Mit terveztek még a közel jövőben?
Soma: Legközelebbi tervünk, hogy első lemezünk
elkészüljön, amin már dolgozunk egy ideje. Eleinte
még hobbiszintű zenekarnak indult, ám az idő elteltével
rájöttünk, hogy komolyabban is foglalkozhatnánk a
dologgal, így nagyobb célokat is kitűztünk magunk elé.
Minél több helyen szeretnénk megmutatni magunkat.
Papp Mihály

http://stormraiser.n3.hu
Koncderdátumok hamarosan
a zenekar honlapján!

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

INTERJÚ>KÖRKÉP>DEBRECEN

Kisebb változás következett be a debreceni
0690 életében. Pisti úgy döntött, hogy nem
erősíti tovább a bandát. A hagyományos
megoldásokat mindig is sutba dobó csapat úgy döntött, hogy kissé átstrukturálja
a felállást, a kézenfekvő “keresünk
egy új basszert” megoldás helyett a
csapat régi jó barátja és folyamatos vendégszereplője Zurbó Zoli
szállt be a zenekarba gitáros
poszton. Innen adódik,
hogy Koroknai Szabi a
ritmusgitár helyett a
basszusgitárt pengeti
majd ezután. Ezekről a
fejleményekről mesél
nekünk bővebben Balogh Miklós Péter, a
zenekar egyik gitárosa…

a hétköznapi életben is jól kijövünk vele. Így erre a kompromisszumos megoldásra jutottunk, leginkább a zenekar
fejlődését, jövőjét ﬁgyelembe véve. Úgy gondolom, egy zeneileg nagyon kreatív gitárossal bővültünk.
- Gyakorlatilag két jó képességű szólógitáros került így
a zenekarba. Mennyiben fog változni a zenétek, milyen
új lehetőségeket láttok az új felállásban?
A zenénk vélhetőleg változni fog, bár alapjában véve marad a könnyed hangvételű megközelítés. Zolika
picit más zenei környezetben való nevelkedése
csak színesíti majd a palettát, ez már az új
műsorban is hallható lesz, hiszen minden
számot egy picit áthangszereltünk, nem szerettünk volna mindent hangról hangra
megtartani. Az új számok tekintetében
máris Zolika kreativitása előjött,
hiszen kész számmal lepett meg
minket, amely rögtön elnyerte
tetszésünket, és állíthatom, hogy
nagyon húzós anyaggal fogunk
jelentkezni nem is olyan sokára.

0690:

Új felállás,
új perspektívák

- Miért e mellett a megoldás mellett döntöttetek?
Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy stabil megoldást szeretnénk. Elég sok ﬁatal basszusgitárost ismerünk, de már
abból kinőttünk, hogy nem próbálunk, azért mert érettségire kell készülnünk. Akivel meg el tudtuk volna képzelni
a jövőt, foglalt más zenekarokban. Zolika nem ismeretlen
a zenekari életben, hiszen több koncerten volt vendég, de

WOOKIE
SOUND
STUDIO

Szolgáltatásaink:

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

- Mik a jövőbeni tervek az új
felállással?
Szeretnénk egy új hanganyaggal jelentkezni, és ha jó lenne a fogadtatása, akkor minél
több helyen megfordulni, és közben szeretni azt, amiért is
egybegyűltünk, a zenélést.

www.0690.hu

Kiss Ákos

Bemutatkozó koncert az új felállással:
2010. augusztus 13. Debrecen- Belvárosi sörsátor

További partnereket
keresünk

kölcsönös hirdetésekhez,
és egymás segítésére!

***
Cégek, vállalkozások
ﬁgyelem!
Hirdessen Nálunk

a honlapon és/vagy az újságban!

keletunderground@gmail.com

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!
WWW.KELET UNDERGROUND.HU

Klubbulik és egyéb
rendezvények hangosítása
* 16 sávos hangfelvétel
* élőben, egyéb bulikon, próbatermekben
* igény szerinti utómunkálatok
* kép és hangfelvétel készítés:
a fellépés után megtekinthető, kiírható

Mindezek elérhető áron !

Sthurm Attila
30/419-0862
sth.hang@gmail.com
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FESZTIVÁL HÍRADÓ
Mutasd be kedvenc fesztiválod!
Írj a fórumba! Részletek a 2. oldalon!

Thermal Rock’N’Roll
Hasznos információk:

Fekete Zaj Fesztivál /
Mátrafüred - Sástó Kemping
2010.08.5-6-7.

JEGYÁRAK:
* 4 napos bérlet:
2010. augusztus 1.-től
elővételben és a helyszínen 15.990 HUF
* Napijegy:
Elővételben és a helyszínen 4.990 HUF
Nyírbátori lakcímkártyával 2.500 HUF

www.feketezaj.hu

VIP BÉRLET:

A nagyobb kényelemre vágyók részére idén limitált számban már VIP bérletek is kaphatóak 20.000 FT-os áron. És hogy milyen előnyökkel jár?
- Elkülönített sátorhelyek a teljes egészében felújított kemping területén.
- A VIP kemping idén átadott vizesblokkjaiban a limitált jegyek miatt 5 emberre jut egy
zuhanyzófej illetve wc, így a melegvíz is folyamatosan garantált.
- Szinte biztosan összefuthatsz kedvenc magyar vagy külföldi zenészeiddel egy pacsira.
- Exkluzív VIP bár

TEHETSÉGKUTATÓ:
II. The Visions Of Death / Szoros versenyben közel hétszeres túljelentkezés mellett az alábbi zenekarok
2010.09.11. - Füzesabony
jutottak be idén a fesztivál tehetségkutató versenyébe:
Szeptember 11-én ismét megrendezésre kerül Aando, Bohemian Betyars, Carana Padma, Destroy The Carrot, Don
Füzesabonyban a The Visions Of Death. A
Gatto, Dreadful Peace, Free Fly Zone, Fuwdo, Idea Implant, Inside My
tervek szerint 7 zenekar lesz köztük az
Muchas Mamas, Scraps, Scream Tonight, Simple Eﬀect, Slaughter
Angerseed, Toscrew, NigroMantia, Head,
At The Engagementparty, Smog (RO), Stiﬀ Bastard, The Sharon Tate, Till
Deadnight, ForthRight Scream.
We Drop, Voodoo Allen.
Az egyeztetések még zajlanak!
(Részletek hamarosan a Kelet Underground
oldalon is közlünk - a szerk.)

FIGYELEM!!!!

KÜLFÖLDI és MAGYAR FELLÉPŐK:
A részletes napi lebontás az Azfeszt honlapon!

Más-7 és Mezon napok

Meteor

Debrecen - Batthyány u. 2.

+ Kowalsky meg a Vega

2010. szeptember 6-10.
(a Mezon előtt)

5 napon át tartó koncertek és játékos
programok a Batthyany utcán és a Mezonban.
Közben beíratkozás a Rocksuli 2010/2011
I. félévére a Boldogfakva utcán!
Részletek:

www.rocksuli.hu
www.diszinfo.hu

III. Szent István napi rockfesztivál
2010.08.20. Balmazújváros, Katélykert
INGYENES! Részletek a hátoldalon!

Superego3:

2010-08-14 04:00 Mezőkövesd - Remy
2010-08-22 18:00 Szeged - Grillfesztivál
2010-08-25 22:00 Eger - Egal Klub
2010-09-11 21:00 Kőkút (+ ViszonylagÚj)

Blues Rockets:

2010.08.12. 20:00 Debrecen - Belvárosi Sörsátor
2010.08.13 18:00 Hajdúböszörmény - Hajdú Hét
2010.09.03. 20:00 Huncut Fesztivál - Vekeri tó
2010.09.10. 16:00 Más 7-Debrecen, Batthány u. 2.

Carana Padma:

2010-08-21 12:45 - Tehetségkutató
Azfeszt - Nyírbátor

WWW.KELETUNDERGROUND.HU
oldalon találhatóak!

További információ és fesztivál térkép:

www.azfeszt.hu
www.myspace.com/azfeszt

Központi e-mail: azfeszt@gmail.com
Sajtókapcsolatok: festpress@gmail.com
Tehetségkutató: tehetsegkutato@gmail.com

2010.08.28. Görbeháza / www.agrockfeszt.eliveport.com

Az AGROCK Fesztivál, egy görbeházi baráti társaság ötletéből született. 2009-ben saját
szórakozására szervezték meg a rendezvényt, akkor még MZ (Magunknak Zenélünk) néven.
Az MZ sikerein felbuzdulva úgy döntöttek, hogy 2010-ben AGROCK fesztivál néven, proﬁ
technikai feltételek mellett minél több tehetséges zenekarnak lehetőséget biztosítva kerül
megrendezésre a fesztivál 2010.augusztus 28* Fellépők:
án, Görbeházán, a valamikori TSZ-telepen.
BEARFOOD - www.bearfood.hu
Frogshow - www.frogshow.hu
A fesztiválon kilenc zenekar, valamint a
Amundsen - www.amundsen.hu
délutáni órákban kiegészítő programok fogják
NEMO(Nightwish tribute) szórakoztatni a tisztelt nagyérdeműt 14:00
www.nemomusic.hu
órától, hajnalhasadtáig.
MTZ - www.myspace.com/emteze
ÁLOMKOR - www.myspace.com/alomkor Az AGROCK a látogatók számára
HELL BELL
INGYENES rockfesztivál, a rendezvény táAlcoholica (Metallica tribute) mogatóinak köszönhetően, és a sör is olcsó
www.alcoholica.hu
lesz a Borsodi jóvoltából.
KOPOR-SHOW - www.kopor-show.com
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2010-08-15 19:00
Hajdúböszörmény - Főtér

Hatred Solution:

Death Warrant:

2010.08.20. Balmazújváros - III. Szent István napi
rockfesztivál
2010.09.17. Balmazújvárosi - BAKI Klub
+Watch My Dying

2010.09.10.: Balmazújváros, BAKI
Hopika:
2010-08-07. Gyár fesztivál - Miskolc
2010.09.18.: Berettyóújfalu, Parola Pinceklub 2010.08.14. M.É.Z. Feszt - Záhony
+ Noise Storm, Hanoi
2010.08.18. 18:30 Azfeszt - Nyírbátor
2010.11.05.: Debrecen, Perényi 1. klub
+ Superbutt

+ Document Of Forgotten Smiles, Nasmith

Közel10

2010.08.21 17:30 Azfeszt-Nyírbátor

HARDCORE ESTEK:

Lightweel (dirty rock ‘n’ roll band)
2010-08-27 20:00 Mezőtúr - Loksi
2010.08.27. 21:00 / Ingyenes!
HopeToBelieve, Till We Drop, Rise Of Fate Hajdúszoboszló - Rock Cafe
2010-08-28 20:00 Berettyóújfalu - PPK
HopeToBelieve, TillWeDrop, RiseOfFate,
Unplugged Klub / Debrecen:
HopetheLast
2010.09.11.:
Tanévnyító 5-ös Rock Koncert és Buli:
2010.08.19. 16:30 Nyírbátor - AZFESZT
Feelings,
Freeze,
Rammlied, stb.
2010.08.21. 20:00 Hajdúszoboszló - Szabadtér
2010.09.04. 19:00 Debrecen - Fórum
2010.10.23.: Sear Bliss, Frost,
2010.09.10. 21:00 Budapest - Dürer Kert
Neochrome, I Divinne
2010.09.17. 20:00 Debrecen - Perényi 1
2010.11.12.:
Tribute Fesztivál:
2010.10.09. 20:00 Mezőtúr - Lokomotív
Iron Maidnem, Szepultúra, Slayer tribute
2010.11.20. 20:00 Szeged

Aetrigan:

Dreadful Peace

2010.08.18. 13:30 - Tehetségkutató
Azfeszt-Nyírbátor

2010.11.20.: II. Full Of Anger Fesztivál
2010.12.23.: X. Metal karácsony

Zumbeispiel

2010.08.20. 18:30 Nyírbátor - AZFESZT

2011.01.15.: Kalapács

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

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

ZENEKARI HÍREK

A fellépők listája folyamatosan bővül! A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

További fesztivál infók az újság
hátoldalán, illetve folyamatos friss
hírek a rendezvényekről a

Bulizz TE is KeletMagyarország
egyik legjobb
ingyenes
rockfesztiválján!

KONCERT SAROK

Death Warrant: Koncertek és kislemez munkálatok Adversor: Teljes a felállás!
A zenekar szeptember 25-én elkezdi első kislemezének munkálatait, de
még előtte megtekinthetitek őket augusztus 20-án a balmazújvárosi III.
Szent István napi rockfesztiválon és a Watch My Dying társaságában a balmazújvárosi BAKI Klubban, szeptember 17-én.

www.myspace.com/warrantmetal

Zumbeispiel: Interjú és Azfeszt

Az együttes a Hegyalájás koncert után Aztán augusztus 20-án az AZFESZTen is
szerepelni fog. Interjút a zenekarral a 7. oldalon olvashattok!

www.myspace.com/zumbeispielband

0690: Tagcsere és zenekari átszervezés

“Kisebb változás következett be a 0690 életében. Pisti úgy döntött, hogy nem
zenélvelünktovább.Ígyazenekarrégijóbarátjaésfolyamatosvendégszereplője
Zurbó Zoli szállt be a zenekarba. Innen adódik, hogy a basszusgitárosi posztot
Szabi fogja átvenni.“ Interjú 10.oldal! www.0690.hu

Aetrigan: Nagylemez és termédek koncert

Elkészült a zenekar első nagylemeze, “Dead men tell no tales” címmel.
A CD megvásárolható a zenekar tagjainál, vagy az együttes email-en
rendelve, illetve ingyen letölthető a weboldalon.
Fellépsek várhatóak az Azfeszten, Szegeden, Mezőtúron, Budapesten,
Debrecenben és Hajdúszoboszlón. Részletek a “Koncert Sarok” rovatban! aetrigan@gmail.com - www.myspace.com/aetrigan

Blues Rockets: Bemelegítés

Teljes az Adversor legénysége! A felállás a következő: Horváth Csaba - szólógitár,
Terebesi Tibor (Mabhtera) - ritmusgitár, Tóth József (Nekrofília, Dark Eden) ének, Kriston Gyula - basszusgitár, Boros Zsolt (ex-Bakancs) - dob. Jelenleg még
folynak a próbák, de az ősz folyamán már szeretnénk koncertezni, ahol majd
a saját számokon kívül Bathory, Tormentor, és Detonátor daloktól is zajosak
lesznek a hallójáratok, csak várjatok...! www.adversor.hu - Tel.: 30/578-4433
E-mail/MSN: csabka75@yahoo.com

Angerseed: Új felállás

„Bár az Angerseed már 2008 óta rombolja élőben a közízlést, igazán komoly
veszélyt csak innentől jelent majd a társadalomra, hiszen egy hosszú és nehéz
folyamat eredményeként összeállt a banda eddigi legütőképesebb felállása. Az
elmúlt egy év változásai után a mai felállás (a képen balról jobbra): Főző Tas-dob,
Fehértóy Péter-gitár, Peter D. Maniak-ének, Nagy Viktor-gitár, Fekete Zoltánbasszusgitár.
2010 tavaszán megjelentettünk egy eddig kiadatlan felvételt, amit az Angerseed egy régebbi felállása rögzített, és amely egy 4 számos CD formájában
látott napvilágot „The First Seeds (Before The Reign Of Anger)” címmel. Ez a
0. demonak is nevezhető CD a felvezetése az új felállással rögzítésre kerülő bemutatkozó EP-nek, melynek felvételét a jövő év elejére tervezzük. Addig is a
folyamatos koncertezés a legfontosabb számunkra, ezért szívesen fogadjuk a
koncertmeghívásokat!
Készülőben van már az új repertoár is, és természetesen novemberben megtartjuk Debrecenben a tavalyi, nagy sikert aratott buli folytatását is, II. Full Of Anger Fesztivál néven. A honlapunkról és a myspace oldalunkról mindenki időben
informálódhat a zenekar körüli fejleményekről, CD és pólórendelés ugyanitt!
Viszlát a bulikon!” www.angerseed.hu - www.myspace.com/anger-

Az első és legfontosabb hír hogy a zenekar myspace oldalán új animáció látható Csaba jóvoltából. Nekünk tettszik, tessék tesztelni. Időközben a zenekar seedband
felállása stabillá vált így érdemesnek találtuk megmutatni magunkat a közönségnek is.A banda néhány bemelegítő koncertet tart augusztus-szeptember Dreadful Peace: Az Azfeszten
hónapban. Részletek a “Koncert Sarok” rovatban!
A zenekar fellép a 2010-es nyírbátori AZFESZT tehetségkutatón.

www.myspace.com/bluesrockets

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

www.myspace.com/dreadfulpeace
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ZENEKARI APRÓ

ZENEKAROK FIGYELEM! Ingyenes hirdetési lehetőség a Kelet Underground honlapon. Részletek a 2. oldalon!

Alkatrész kis és
Szolgáltatásaink: nagykereskedelem,
országos
házhozszállitással

Számitógép szerviz Debrecen
egész területén kiszállással vagy
az üzletben

FEELINGS: próbahelyet keres

A debreceni FEELINGS zenekar, SAJÁT CUCCAL rendelkező, KERESZTTŰZ: Dobost és énekest keres
megbízható, régóta működő, 5 tagú, rock banda próbahelyet Debreceni heavy metal zenekarként elszánt, megbízható, komoly
szándékú és hozzáállású egyének jelentkezését várjuk. Saját számokat
keres, illetve akár társbérlő is lenne egy másik zenekar mellett.
játszunk, néhány feldolgozással vegyítve.
Tel.: (20) 526-95-10 (Hege)
http://myspace.com/kereszttuz
http://kereszttuz.atw.hu;
kereszttuz@gmail.com; +36-70/266-8345 (András)
MORGH: zenekartagokat keres
A black formációba keresek bőgőst, gitárost és dobost! Komoly
hozzáállás és hangszeres tudás elengedhetetlen!

e-mail: mortemfront@gmail.com

e-mail: info.mortem@gmail.com

LEMEZAJÁNLÓ

Kislemez

Hatred
Solution
Az előző
anyag érzelmes
kisgyermeke
után most egy
dühödt, láncait tépő, őrült
felnőttként jellemezhető a debreceni Hatred Solution zenekar június
végén megjelent új kislemeze, a DEAR
CECIL!
AZ IDEI ÉV EGYIK
LEGKEMÉNYEBB KISLEMEZE!
NE HAGYD KI!
Az EP meghallgatható a banda myspace oldalán
és megrendelhető tőlük levélben, ill. beszerethető a
debreceni Rock-Ness Hanglemezboltban!
További információ:

www.myspace.com/hatredsolution - ww.rockness.eu
hatredsolution@gmail.com
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Tintapatronok és tonerek töltése
Notebookok javítása

KERESZTTŰZ: próbahelyet keres

Debrecenben próbaterem bérléséhez keresnénk megbízható, saját cuccal
rendelkező zenekart! Jelenleg van termünk, de váltanánk ha találunk egy
MORTEM: dobost keres
alkalmas társzenekart. Vagy meglévő próbaterembe is beszállnánk társbérlőként
A nyírbátori zenekar cuccal és tudással rendelkező dobosát ker- (megbízható és saját cuccal rendelkező zenekarként). Az is írhat aki tud kiadó
esi Nyírbátor/Nyíregyháza, esetleg Debrecen környékéről! Próba- próbatermet. Sürgős lenne a dolog.
terem, fellépési lehetőség van! stílus: industrial death metal
Tel.: +36-70-266-8345, jacksonguitars82@gmail.com (András)

/ Debrecen

Internet, komplett
halózati megoldások,
biztonsági rendszerek

Sodexo internet utalvány
elfogadása

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

* alsóláda
- méretek: 54cm széles 105 cm magas
76 cm mély,
- 22mm-es rétegeltlemezből készült,
- elől lábakkal, hátul kerekekkel,
hangszórók nélkül!
- 2x18” hangszóró megy bele.
Ár: 30.000 Ft/pár
Érdeklődni: Sthurm Attila, 30/419-0862 - sth.hang@gmail.com

honlap: www.in-comp.hu - skype: in-comp
telefon/fax: (52) 319-458 - mobil: 70/284-5079

(-: VICCEK :-)

Eladó: basszus pick up-ok

Eladó: felsőláda és alsóláda párok

Debrecen, Hadházi út 9.

(a Bem József utca felől érdemes jönni, a parkolás miatt)

Internetes lefedettségeink:
Bayk András Kert * Biczo András Kert * Fancsika
Kondoros * Vámospércsi Kert * Debrecen-Bánk * Sámsonkert
További információ: www.wnetwork.hu

ADÁS-VÉTEL
Eladó két darab basszusgitár pick up, 8000 Ft-ért! Egy Esp/
Ltd B-104-es basszusgitár eredeti Esp pick up-jai!
Tel.: +3630/5784433 Mail/MSN:csabka75@yahoo.com

IN-COMP SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
szaküzlet és szerviz

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

-STORE
WWW.ROCKNESS.EU
Az eddig meglévő CD-k, DVD-k, pólók,
pulóverek, kiegészítők és Tankcsapdás ajándéktárgyak és ruházat mellett elkezdtük a CONVERSE termékek
árusítását is. Egyelőre cipők és pólók, de a későbbiekben egyéb
CONVERSE-s termékek is feltűnnek boltunk választékában.
Várunk mindenkit, aki nem akar a “tömegkultúra” részévé válni!

Ember a feleségének:
- Öltözz, asszony, megyek a kocsmába!
- Csak nem viszel engem is?
- Dehogy viszlek, kikapcsolom a
fűtést.
***
- volt már dejavu-d?
- Nagymami, te ültél már trojkán? - nem.
- Az mi?
- volt már dejavu-d?
- Orosz fa szán.
- igen.
- Orosz faszán? Igen, 1945-ben.
***
Részeget igazoltatják a
***
rendőrök:
- Neve?
Iskolában:
- Kis Herceg.
Joe egy alfát írt a táblára.
- Biztos benne?
Greg egy bétát.
- Persze! A rókám itt van a
Bill gammát.
sarkon.
Brad pít.

ROYAL HUNT - X

Eladó: fülhallgató, kazettatok és pólók

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

Eladó: IBANEZ RG270 gitár

Tremoló-húrsatus, cápafogas bundozású és megkímélt állapotú. Tokkal, kábellel, hevederrel eladó.
Irányár: 95 ezer Ft.
Érd.: mysy333@gmail.com

WWW.KELET UNDERGROUND.HU

ZORALL - ZORALL CIRKUSZ VILÁGSZÁM!

KERESD a ROCK-NESS-ben!

KELETUNDERGROUND@GMAIL.COM

WWW.KELET UNDERGROUND.HU
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Van egy jó vicced? Írd meg nekünk !

