NYERJ CHROMIZED LAND BÉRLETET ÉS SLYTRACT CD-T!
INGYENES rock/metal
zenei kiadvány
Köszöntő...

8. szám - 2008. JÚLIUS-AUGUSZTUS

A nagy nyaralások és fesztiválok
közepette újra jelentkezünk egy
összevont számmal, amiben úgy- 8. szám - 2008. július-augusztus - ingyenes rock/metal magazin
ancsak - az előző szám tartalmi menetét folytatva - a nyári hónapok eseményei kapnak főszerepet. Külön kiemelve az
Azfeszt, Chromized Land Fesztiválokat. Itt főként a fellépőkkel készített interjúkkal szeretnénk színesiteni a tartalmat.
Azért egy kicsit az őszbe is belekóstolunk már, így a várható Kelet Underground fesztiválról is található pár információ.
A játékokat sem felejtsétek el! Most a Chromized Land Fesztivál bérlet nyerési lehetősége mellett a miskolci Slytract
együttes promóanyagát is begyűjtheti 1-1 ember, ha jól válaszol a kérdésekre. Sok szerencsét hozzá!;)
Az egyéb érdekességek maradtak az újságban (pl.: vicc, adás-vétel, koncert rovat, zenekari hírek, stb.), s most a Midgard
Media és a Metabond kerül bemutatásra. Ha valakinek vannak jó ötletei, hogy mivel lehetne bővíteni az újságot, akkor
nyugodtan írjon az e-mail címünkre!
Ne feledjétek a cél még mindig úgyanaz: próbálunk minél többször hírt adni rendezvényekről, zenekarokról, amik/akik
Debrecenben és keleti országrész underground rock és metal zenei életben történik/működik.
KÉRD INTERNETEN! Szeretnél neten értesülni a legfrissebb szám megjelenéséről és még egyből el is olvasnád a kiadványt? Csak egy e-mail-edbe kerül s utána folyamatsan küldjük a linket ahonnan letöltheted PDFben az újságot, hogy
elsőként értesülj mindenről ;)

Honlapcímek, ahol megjelenünk PDF verzióban is:
www.ujvigado.hu - www.fokk.hu - www.kronosmortus.hu - www.femforgacs.hu - www.szertelen.hu
www.rockness.eu

Írjatok véleményt, ötleteket az újsággal kapcsolatban:

keletunderground@freemail.hu

A tartalomból:

Egyéb:
koncert
sarok
zenekari
hírek
viccek
adás-vétel

INTERJÚ:
HOPIKA
KÖZEL 10
5OULTRAIN
HURKATÖLTŐ

AJÁNLÓ:

SZIGET 2008 a sajtófőnök szemével
Programváltozás az Chromized Land Feszten
Drog prevenció másképp: “Leosztás” rövid ﬁlm

Bevezető & Chromized L. játék .. 1. oldal
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Fesztivál híradó ............................. 2. oldal
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Rock-Ness ajánlata ...................... 10. oldal
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Nyerj bérletet!

A kérdések:
- Melyik külföldi zenekar fog játszani a Chro
mized Land Fesztiválon?
- Az Angerseed zenekar melyik deberceni rendezvényen fog előre láthatólag fellépni ebben az
évben?
A válaszok az újság kölünböző oldalain megtalálhatóak;)
A megfejtéseket várjuk augusztus 15-ig a Kelet Underground
Fanzine e-mail címére! A tárgy mezőbe írjátok be, hogy “játék”!

Az AZFESZT játék nyertese: Boldis Brigitta Gratulálunk!
a helyes megfejtés:
- Hány külföldi zenekar szerepel a tehetségkutatóban? 2
- Hanyadik alkalommal kerül megredezésre a fesztivál? 5

Impreszum:
szerkesztő: Papp Mihály “mysy”
graﬁka:
Vályi Tibor
interjú:
Papp Mihály, Tóth “totya_” Péter
készült:
Debrecen – 2008. július vége

Máté Adrián-t megkértük,
hogy mutassa be nekünk a
5oultran zenekart….

FESZTIVÁL HÍRADÓ

VÁLTOZÁS A PROGRAMBAN!!!
DEBRECEN - ÚJ VIGADÓ
2008. AUGUSZTUS 22-23.
1. nap (augusztus 22. péntek):
TESSTIMONY
BASKÍRIA
NEOCHROME
GHOLGOTH
SPIRITUAL RAVISHMENT /RO/
BLOODLUST
2. nap (augusztus 23. szombat):
BORNHOLM
VALE OF TEARS
AGREGATOR
DIM VISION
DEPTHS OF DEPRAVITY
MORTEM

VII. THE CHROMIZED LAND

BLACK/DEATH METAL FESZTIVÁL
Az elővételben vásárolt, illetve rendelt napijegyek és bérletek részt vesznek a Fesztivál utáni sorsoláson, amelyen a
fellépő zenekarok CD-i és pólói kerülnek kisorsolásra!
Az első 50 elővételben vásárolt bérlethez, valamint napijegyhez ajándékot adunk!!!
(Ez az ajánlat az internetes rendelésekre nem vonatkozik!!!)
Kapunyitás: 18:00, kezdés: 18:30
Napijegy: elővétel:1200 Ft helyszínen: 1450 Ft
Bérlet: elővételben: 1900 Ft helyszínen: 2350 Ft
Elővétel: Debrecen, Rock-Ness hanglemezbolt
(Vár u. 10/c., alagsor)
Rendelés: www.angerseed.hu
www.neochrome.hu, www.ujvigado.hu

NYERJ BÉRLETET! Infó az 1. oldalon!

Azfeszt 2008– Thermál Rock ‚N‘ Roll!

2008. július 30 - augusztus 3. Nyírbátor, Gyógyfürdő és Camping
Programváltozás és újabb külföldi fellépők

A Bloodclot! lemondta a nyár második felére tervezett turné állomásait, ami sajnálatos módon az Azfesztet is érinti. Jó hír viszont, hogy
három új külföldi bandát sikerült konﬁrmálni Kelet-Magyarország egyik legjelentősebb fesztiváljára.
Habár a svéd Sonic Syndicate tagjai még csak húszas éveik elején járnak, az utóbbi időben igencsak megnőtt az érdeklődés irántuk, a külföldi
metal magazinok egyszerűen az egekig magasztalták a zenekart. A modern metalt játszó banda egy női basszusgitárossal is büszkélkedhet,
akik éppen az ehavi Revolver magazinban az egyik legcsábosabb metal lady-nek lett kikiáltva.
Az Architects az Egyesült Királyságból érkezik. A csapatra egyre többen ﬁgyelnek fel, ami valószínűleg annak is betudható, hogy a Century
Media vette őket szárnyai alá. A nyár folyamán többek között az Ignite és a Strike Anywhere társaságában játszanak.
A német The Blackout Argument a Paint The Town Red és a Flyswatter romjain alakult még 2006-ban. Aki kicsit is otthonosan mozog hardcore körökben, valószínűleg már sejti, hogy mire számíthat a srácoktól. Az biztos, hogy energiából nem lesz hiány a színpadon.
A magyar felállás is bővült, leginkább a etno-folk-fúziós vonalon, az új csapatok pedig:
a Folk Error, a Parno Graszt, a Yava és a Kerekes Band.
További fellépők (a magyar rock/metal élet színe-java) a fesztivál hivatalos oldalán: www.azfeszt.hu
---------------------------------------------------------------------------------

A 2008-as Azfeszt Tehetségkutató versenyén résztvevő zenekarok:
0690
3/4 Hét
5oultrain
A Láma Dalai
Abiocore
Algor Mortis
Álomkor
Anxius
Betterﬂy
Bloom

Country Strike
Dikid
Fall Listed Mistakes
Future Millionaire
Hangtapasz
Hatred Solution
Inside My Head
Jambon
Lost Symphony
Mytra

One Reason To Kiss
Open Air
Pandagod
Phoenix (SK)
Pinktreﬀ
PlainCard
Raf-II (SK)
Raze to the Ground
Rec
Rushworms

Sheket
Spindrag
Spirit Blue
Stream
The Filmstar
Thepﬂ
Tirpunk
Van
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- Mesél kicsit a kezdetekről!
- A 5oultrain 2006 –ban állt össze Mátészalkán és jelenleg a következő tagokat
tartalmazza: Sipos Gergő - énekes / magyarázós, Nagy Ferenc – a gitáros, idősebb
Nagy Ferenc sarja, Iványicki Zoltán, mint
Dj Broker – ő a lemezlovasunk (a mi
Dévényi Tibi bácsink…ha-ha), Id. Nagy Ferenc - a doboló, és végül jó magam Máté Adrián a basszus. Ez a felállás nem új,
hiszen szinte ugyanígy már zenéltünk együtt. A Legal Kriminalz –al kezdődött. Ez az időszak jó volt arra, hogy megtanuljunk zenélni, majd a Modern Metal stílust cseréltük le egy kiforrottabb, összetettebb Funk-Rock, instrumentális zenére,
funky-val megfűszerezve. Vagyis ezzel próbálkozunk…ha-ha.
- A zenei stílusotokat hogy jellemeznéd?
- Nagyon sokan mondják, hogy tetszik a zenénk az, amit játszunk, amit csinálunk, de nem tudják eldönteni milyen stílus
ez. Teljes mértékben megértem őket, mert mi is így vagyunk ezzel… ha-ha. Sokan mondják azt is, hogy ﬁlmzene. Mi ezt
elfogadtuk. A legjobb eddig az volt mikor a Prodigy -hez hasonlított minket a szakma… ha-ha.
- Főként instrumentális zenét játszotok, néhány számban hallható rapelés, ezt a közönség és a szakma, hogy fogadja?
Milyenek a visszajelzések?
- Változó. Fele – fele arányban oszlik meg. Valakinek az instrumentális zenénk tetszik jobban, valakinek az, amiben ének
van. Ez egyaránt igaz a szakmára és a közönségre is.
- Nem olyan rég egy debreceni drog prevenciós rövidﬁlmben szerepelt az egyik dalotok háttérzeneként. Mesélj erről
egy kicsit! Melyik nótátok szerepel benne és milyen visszajelzés volt a rajongók körében?
- Igen ez egy nagyon kellemes meglepetés volt nekünk. Valamikor télen kaptam egy hívást, hogy készül egy ﬁlm, amibe
szeretnék az egyik számunkat felhasználni, mint betétdal. A Presage című nótánkról van szó, állításuk szerint beleszerettek
abba a számba. Először azt hittem olyan lesz, mint amit nekünk vetítettek az általános suliba, amibe full jellegtelen karakterek voltak és semmilyen jellemábrázolást nem lehetett észrevenni az arcukon… ha-ha. Végül tavasszal megkaptam a kész
verziót és leszakadt az álam. A srácok nagyon proﬁn összerakták a ﬁlmet. Minden elismerésem nekik. Nagyon örülünk
neki. Hogy a rajongók mit szólnak, passz… ha-ha. Nem tudom egyáltalán vannak-e, és ha igen kik azok… ha-ha, de a
barátaink, ismerőseink velünk együtt örültek. (infó a ﬁlmről és a készítőkről a másik oldalon – a szerk.)
- Most jelenleg milyen fellépéseitek lesznek, és milyen terveitek vannak még a nyárra?
- Jelenleg még hátravan az AZFESZT, ahol mi is megjelenünk és próbálunk valamit alkotni. Utána az otthoniak szórakoztatása veszi kezdetét. A városunkban már hagyománnyá vált Fényes napokon is részt veszünk, valamint kisebb helyi
bulikon, fesztiválokon. Egyebet nem tudok elmondani. „Kérem kapcsolja ki”… haha!
- A Converse Century Tehetségkutatón is szerepeltek, mi is ez pontosan, és milyen esélyeket láttok a megnyerésére?
- Bevallom, igazából nemrég néztem utána, miért folyik a verseny. A Szigetre lehet kijutni szavazással. Esélyt nem sokat
látok magunknak… ha-ha, nem is reklámoztuk, hogy mi is jelentkeztünk. Igazából csak az volt a célunk ezzel, hogy itt is
részt vegyünk, és ha legalább már egy ember veszi a fáradtságot és megnézi a videónkat, vagy esetleg utánunk néz a neten,
már megérte.
- A közeljövőben milyen események lesznek a zenekar életében?
- Előre eltervezett eseményekről nem tudok, azok mindig jönnek maguktól. Persze én is el tudom mondani azt a szokásos
sablon szöveget, hogy tervezünk valamikor elmenni stúdióba, rögzíteni számokat, bla-bla, de jobb szeretnék már utólag
beszélni róla. Személy szerint nekem egy tervem van, szeretnék koncertezni Egerben. Sok havert szereztem mikor ott
tanultam. Szeretem azt a várost.
- Végezetül az elérhetőségek, amin el lehet benneteket és a zenéiteket érni...
- A hivatalos honlapunk a www.5oultrain.uw.hu címen érhető el. Myspace: www.myspace.com/5oultrain.
De azt javaslom mindenkinek, hogy jöjjön el a legközelebbi koncertünkre és együtt egy sör mellett majd eldöntjük, hogy
valójában milyen zenét is játszunk… ha-ha.

Kontaktok:

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

KELET UNDERGROUND - 3

Papp Mihály

LEOSZTÁS - drog pevenció kicsit másképp...
Egy ﬁlm arról, hogy egy kártyaparti néha sokkal többről szól, mint egy
egyszerű játék. Még jobban igaz ez akkor, ha a játékosok nem egyszerű téteket tesznek
fel, hanem saját maguk számára sokkal fontosabb dolgok kerülnek a játszma középpontjába. Az életben mindig kerülünk nehéz döntések elé, azonban vannak olyan szituációk, és élethelyzetek, amikor észre sem vesszük, vagy csak nem akarjuk észrevenni,
hogy a döntéseink milyen komoly hatással lehetnek az életünkre.
A ﬁlmmel az alkotók szerették volna megmutatni, hogy a függőség milyen
mélyre viheti az embert az életben, és lehet, hogy nem is a függőség a fő ok, hanem,
az hogy egyszerűen nem érdekli az embereket sem a saját sem a környezetük sorsa.
Néha azonban mindenki kénytelen ráébredni, hogy minden döntésének következménye van, és előbb-utóbb számot
kell vetnie saját magával. Reméljük
a ﬁlm sokakat megérint, és eljut az

üzenete azokhoz akiknek szántuk.
A ﬁlm egy pályázat keretében a BTA alapítvány megbízásából készült kifejezetten drog prevenciós céllal. Több bemutatón
túl vagyunk már, és elmondhatjuk, hogy a szakmai értékelők körében,
komoly sikert mondhat magáénak a ﬁlm.

A Midgard Média Kft.
Nem más mint egy ﬁatalok által alapított vállalkozás, a fő cél, az hogy,
minél több video klippel, kisﬁlmmel, és ﬁlmmel örvendeztessük meg a magyar
(talán külföldi) ﬁatal és idős közönséget. Távlati terveinkben van játékﬁlmek és
animációs ﬁlmek készítése, könyvek kiadása, ruházati cikkek gyártása, játékok
tervezése és legyártása, dekorációs termékek gyártása és forgalmazása. Mindemellett zenei ambíciók is vannak. Ezek persze így elsőre soknak hatnak. De ha már lúd
akkor legyen szőrös.

Web: www.midgardmedia.hu
Elérhetőség: info@midgardmedia.hu , Tel.: 06-70-5299389

SLYTRACT - Explanation:unknown

A thrash / death metalban utazó miskolci Slytract debütáló CDje egy igen
dinamikus, erős bő 37 percnyi lemezanyag. Kilenc dal hallható az albumon,
az „old-school” és a modern extrém zene jegyeit hordozván magukban. A
gyors, lendületes dalok mellett ugyanúgy helye van a dallamos, lassabb, mélyebb tételeknek is. A felvételek Bécsben készültek a NoiseHead stúdióban
idén februárban, ahol Mario Jezik végezte a produceri teendőket. Kidolgozott, masszív anyag ajánlott minden metal arc polcára ... ;)

www.myspace.com/slytract ---- slytract@tvn.hu

NYERD MEG A CD-T!
kérdés: - Melyik az első 2 szám, ami a zenekar myspace oldalán
meghallgatható?

A megfejtéseket várjuk augusztus 31-ig a Kelet Underground Fanzine e-mail címére!
A tárgy mezőbe írjátok be, hogy “játék”! E-mail: keletunderground@freemail.hu
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Vonház Istvánnal, a mátészalkai Közel 10 dobosával
beszélgettünk a zenekar érdekességeiről…
- Kérlek szólj pár szót a kezdetekről és a stílusotokról!
- Mi is szerettünk azzal a közhellyel élni, mint a többi zenekar, hogy
nem tudjuk meghatározni a stílust, de nemrég a 3XS-es Popovics Feri
jól megfogalmazta! Szerinte “kalandos-rock”, és ez nekünk is tetszik!
A kezdetek meg már nagyon régen voltak! Tipikus középiskolás garázs-zenekarként kezdtük, Tankcsapdával meg Nirvanával, aztán megtanultunk zenélni is! ha-ha!! Jó néhány tagcsere, és még több szünet követte egymást a 10 év alatt
- igazából szerintem a fele idő sem volt ebből aktív -, és ez sajnos így megy a mai napig! Végül azért mindig újra kezdtük!
Tudod, “zene nélkül mit érek én” ?
- Hallom hogy mostanában megint változás volt a zenekar körül... mesélj erről légyszíves!
- Ha-ha! Csak a szokásos… valaki ment, valaki jött, aztán valaki visszajött, így valakinek menni kellett! De tényleg! Mikor
az egyik hosszabb szünet után Anita helyén Andris vette át a basszusgitárt, akkor lettünk igazán Közel10. Akkor írtuk a
legjobb dalokat, és a legtöbbet is, akkoriban játszottuk a legtöbb koncertet, klubok, fesztiválok, sikeres tehetségkutatók és
persze demó felvételek. Aztán szűk egy évvel ezelőtt - miután csak úgy K10-esen megoldottunk egy énekes-megválást,
újak beszerzését, aztán régi visszahívását - elege lett a “töketlenkedésből”, és motiváció-hiány miatt bejelentette kiválását.
Minden eszközzel ragaszkodtunk volna hozzá, de hajthatatlan volt. Pár hónap múlva kértük a 5oultrain-es Adrián segítségét, és vele új lendületre is kaptunk. Volt jó pár koncert, de új zenéket nem volt időnk összehozni. Aztán a K10-től
függetlenül, egy közös koncert erejéig hazajött a mi Bandink, és gyorsan le is csaptunk rá. Újra együtt megy a Rock&Roll!
ha-ha! Viszont most előre tudjuk a következő féléves szünetet, mert Andris külföldön fog tanulni februártól, de a fesztiválidőszakra hazaér!
- Mi jellemző a mostani időszakra? Merre játszottatok a nyáron?
- Kezdünk beletörődni, hogy nem mi fogjuk megváltani a világot. A szünetek után mindig mindent a nulláról kell
kezdenünk, és ez elég nehéz úgy, hogy 4 emberből 2 Pesten él, 1 Debrecenben, és 1 Mátészalkán. A világmegváltáshoz
meg kevés, hogy 2(-3) hetente találkozunk. Szóval most zenélünk amennyit csak tudunk, aztán majd lesz valahogy... Túl
vagyunk a nyár felén, így néhány fesztiválon is! A MÉZ Feszttel kezdtük, ami hejde-remek kis fesztivál, csak szegényeknek
nincs szerencséjük az időjárással. Tavaly csak hideg volt, idén még esett is. A Hegyaljára is visszajárók vagyunk, az aktív
éveinkben mindig kaptunk lehetőséget, jó bulik szoktak lenni. Ebben az évben volt egy új helyszín is, a salgótarjáni ÉterFesztivál. Mi voltunk az after-party, maroknyi, de valóban lelkes csapatnak játszottunk, míg el nem mosott minket az eső.
Bár a közönség és mi még bírtuk volna, de a hangosítók feladták… ha-ha!
- Milyen fellépések lesznek még?
- Nyakunkon az AzFeszt, ami idén azért lesz különleges, mert unplugged koncertet adunk, vendégekkel, rendhagyó hangszereléssel, önfeledt muzsikálással! Gyertek el, jó lesz… ha-ha… és végre most először Sziget is!
- Hogy sikerült a Sziget Fesztiválra bejutni?
- Tudod évek óta kapunk mindenfelől ígéreteket, hogy “adjatok egy demót, én majd odaadom a megfelelő embernek” , és
semmi! Idén egyszerűen jelentkeztünk neten, mint minden rendes zenekar, aztán csörgött a telefon, hogy jó lesz e nekünk
a vasárnap (Talentum színpad 18óra - szerk.)? Hát, a szombat este 9h nagyszínpadon jobb lenne, de ha már így alakult
egye fene… ha-ha!
- Mit terveztek őszre? Új felvétel vagy esetleg valami plusz érdekesség lesz még?
- Rögzítjük a világ első olyan lemezét, amit teljesen pucéran fogunk feljátszani. Ettől várjuk az áttörést, sose lehet tudni
alapon… ha-ha! Amúgy nem tudom… nehéz ebben a nagy bizonytalanságban bármit is tervezni, úgyhogy inkább csak
zenélünk, és persze megragadunk majd minden alkalmat, de stúdióba legközelebb szerintem csak akkor megyünk, ha lesz
egy lemeznyi anyag, mert a 2-3 számos demókból már elég. Ha mégis eszünkbe jut valami érdekesség, arról értesítünk
mindenkit időben.
- Milyen az elérhetőségeken lehet veletek és a nótáitokkal találkozni?
- A honlapunkon (kozel10.uw.hu) mindent megtalálhattok képek, dalok, dalszövegek ... a YouTube-on is van néhány
videó, de én inkább a koncerteket javaslom mindenkinek, ott kaphatnak valós képet a muzsikánkról! S ha valaki szeretne
meghívni minket koncertezni, tegye bátran, mert új helyekre először mindig olcsón megyünk. Utána már úgyis bármit
megadnak, hogy visszamenjünk… ha-ha!

www.kozel10.uw.hu
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Kovács Tamással beszélgettünk
a Hopika és a ZUP énekesével,
aki a M.É.Z. Fesztivál egyik
főszervezője is egyben …

Vető Viktória sajtófőnökkel beszélgettünk a 2008-as Sziget fontosabb
kérdéseiről …
- Tizenhatodszor is Sziget. Egy nagy fejlődési folyamat
ment végbe ezen évek alatt. Van még hova fejlődnie a fesztiválnak, vagy már elérte a maximumot?
- A Sziget a kultúrafogyasztási szokásokkal párhuzamosan
folyamatosan fejlődik, sőt egy missziója, hogy olyan
előadókat, programokat is hoz Magyarországra, mellyel
igyekszi iránymutató lenni. Mindemellett arra is törekszünk, hogy a szolgáltatásain minőségét is folyamatosan fejlesszük. Nyilván a területi fejlődés véges az adottságok miatt, de
már rég nem az a célunk, hogy még több programunk legyen, hanem hogy még jobbak legyenek. Idén, úgy érzem, sikerült
is überelni a tavalyit.
- A folyamatos „támadások” ellenére kitart még a szervezők lelkesedése?
Minden támadás egy kihívás, ami erősíti az embert. Miután szeretjük a Szigetet, lelkesen igyekszünk védeni is a támadások ellen, persze boldogan meglennénk, ha már végre mindenki rájönne, hogy jó dolog ez a fesztivál, nem ellene kellene
dolgozni, hanem örülni, hogy van.
- A Szigetnek van még „szűkebb” célközönsége, vagy mostanra már mindenki célközönségnek számít?
- Az elsődleges célcsoport ﬁatalok, a 16-28 év közöttiek, de a programok változatosságából adódóan tudunk szórakozási
lehetőséget nyújtani az ennél ﬁatalabb és idősebb közönségünknek is.
- Elárulhat számokat, hogy körülbelül hány ember dolgozik a fesztiválon, vagy hogy hány biztonsági ember vigyáz
a rendre?
- Szívesen elárulnám, de pontosan nem tudom, hisz a Sziget iroda közvetlen munkatársai mellett az egyes programhelyszíneken külsősök dolgoznak. A Szigetet kb. 6000 ember építi fel, a rendezvényen 1500 biztonsági ember dolgozik, és
cca. 400 fős az egészségügyi személyzet.
A programok szervezésekor ﬁgyelembe veszik, ﬁgyelembe vehetik-e azt, hogy a látogatok jó része külföldről érkezi?
Igyekszünk mindent ﬁgyelembe venni épp ezért a Kívánsággépet, amely alapján igyekszünk összeállítani a nemzetközi
programot, magyar az angol és a német weboldalunkon is meghirdetjük.
- A zenei program ismét bővelkedik világsztárokban, de a Sziget fő vonzereje, hogy nem csak zenei fesztivál. A nem
zenei programok közül mit emelne ki?
- Ami engem nagyon izgat, az a Vietnámi Nemzeti Vízi-bábszínház. Ez az észak-vietnámi tradíciókat követő színház a
világörökség részeként is nyilvántartott igazi kulturális különlegesség. Biztos baromi izgalmas lesz. És még egy: a Svéd
Királyi Balett tagjaiból alakult társulat is fellép idén a Szigeten.
- Az elmúlt évek tapasztalata, hogy vannak napok, amikor a kapuban kirakják a „Megtelt!” táblát. Az idén is várható
ilyen? Ön szerint melyik napokon?
- A napi programokat tekintve bármelyik nap lehet ilyen. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz az idő.
- Mit tud ajánlani a Szigetre érkezőknek, milyen közlekedési eszközt válasszanak a helyszínre jutáshoz?
- Az biztos, hogy autóval ne jöjjön senki, mert parkolni nem tudnak és az útlezárások miatt amúgy is problematikus az
idejutás. Nyilván a legjobb a bicikli, és a tömegközlekedés. De idén is lesz hajójárat a Szigetre.
- Minden tavasszal jönnek-mennek az infók, pletykák, hogy milyen sztárok lépnek fel a Szigeten. Az idén volt, aki
igazi húzónév lehetett volna, de lemondta a fellépést?
- Olyan nem volt, aki beígérte a fellépést és aztán lemondta. A Rage Against the Machine sokáig úgy tűnt, hogy tuti lesz, be
is ígértünk nekik egy zsák pénzt, aztán mégis visszamondták. És nem is a pénz miatt, mert lemondtak két másik fesztivált
is, pedig ott több pénzt tudtak volna értük adni. Egyszerűen csak nem akartak már játszani.
- Új kezdeményezés a Magyar Dal Napja. Mi hívta életre ezt a dolgot, és mire számítson, aki már 11-én kilátogat a
szigetre?
- Presser Pici bácsi ötlete az egész, ő keresett meg minket azzal, hogy szeretne egy jeles napot a magyar dalnak és ennek
felvezetéseképpen segítenénk-e neki egy nagy monstre koncertet szervezni, ahol az elmúl 5 évtized emblematikus dalai
felcsendülnének. Augusztus 11-én így tehát a Sziget mínusz egyedik napján lesz egy 8 órás buli, ahol Ákostól Zoránig,
majd’ 80 fellépő adja egymásnak a mikrofont a Nagyszínpadon.
- Gondolom önnek a fesztivál hete nem gondtalan pihenést. Van azért ideje egy-egy programot megnézni, lazítani
egy kicsit?
Egyszer már majdnem megnéztem egy koncertet, de aztán csörgött a telefonom… :)

további infók: www.sziget.hu/fesztival

Totya_
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- Hogyan indult, mi jellemezte a Hopika zenekar
kezdeti időszakát?
2001-ben indult el a zenekar az útján-eleinte csak poén szinten, mint azt a névválasztás is tükrözi. Már a kezdettekkor
is sok felkérést kaptunk, mivel a tagokat már a koncertszervezők és közönség is ismerhette előző bandákból. Az öttagú
formációban történt egy változás, amikor a régi bőgősünk kiment Londonba dolgozni. Szerencsére hamar megtaláltuk a
posztra az új embert, akivel a mai napig is együtt dolgozunk.
- Merre jártatok eddig ebben az évben? Milyen események jellemzik az elmúlt egy évet?
Az idei évben viszonylag kevesebb koncertünk volt, ami részint köszönhető annak, hogy az új dalokat írtuk, másrészről
pedig annak, hogy folyamatosan “gyarapodik” a zenekar: már a gitáros Szabó Viktornak és a bőgős Balogh
Istvánnak is megszületett a második kisgyermeke. Ettől függetlenül azért természetesen nem hanyagoljuk a koncertezést
sem, és a már megszokottnak mondható fesztiválokat sem. Az idei évben sikeresen túljutottunk az első külföldi fellépésünkön is – Királyhelmecen játszottunk egy fesztiválon még a nyár elején.
- Hol játszottok még?
Nemrégiben jöttünk haza a Hegyalja fesztiválról, ahol pont Vitya kislányának születése miatt egy zenésztársunk helyettesítette a fellépésen (Farki - akivel a ZUP-ban játszunk együtt) és most irány a kedvenc nyári fesztiválunk: az AZFeszt.
Ősszel pedig az új anyagot próbáljuk majd megszerettetni a közönséggel, ami szerintem nem lesz nehéz dolog... haha!
- Az új felvételetekről mesélj egy kicsit, kérlek!
Most rögzítettük az új anyagot, ami jelenleg a maszterelés fázisánál tart. Az új anyag sokkal kiforrottabb, jobban egyben
van, mint az előzőek. A változás a dalok nyelvezete terén a legfeltűnőbb, mivel kipróbáljuk most az angol nyelvű dalokat - a
közönség majd eldönti, hogy melyik a jobb választás. Eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk a váltással kapcsolatban.
- Mit terveztek a közeljövőre?
Az előzőekből is kitűnik, hogy legfőbb tervünk az új anyagot “megjáratni” az ősszel, valamint egy, vagy két klip forgatása,
melyhez jelenleg támogatókat keresünk. Tervben van még egy kiadó becserkészése is, és ha ez összejön, akkor egy multimédiás lemez kiadása.
- Ha jól tudom többen is benne vagytok a zenekarból a Záhonyi Unplugged Poject-ben (ZUP) is. Hogy jött ez az ötlet,
és mi is a szerepe ennek a formációnak?
A ZUP-ban csak én vagyok benne, de más záhonyi zenekarok tagjai is játszanak a formációban. Az ötlet már régóta adott
volt, hogy akusztikus hangszerelésben megszólaltassunk más előadóktól vett dalokat, csak kellett hozzá ez a 6 emberke, aki
ki is vitelezte ezt. Természetes dolog, hogy ezzel a bandával csak az örömzenélés a cél, és nem fogunk lemezt felvenni. Amíg
élvezzük és ameddig a közönség ennyire vevő a zenékre, addig természetesen menni fog a zenekar. Többet nem mondok
... ezt látni/hallani kell!
- A záhonyi M.É.Z. Fesztivál szervezésében is oroszlánrészt vállaltok. Honnan jött az ötlet egy ilyen fesztivál életre
hívására?
A fesztivál nem új keletű dolog, már évek óta megrendezésre kerül, csak 3 éve új nevet adtunk neki és egy kicsit nagyobb
volumenűvé varázsoltuk. Az ötlet 3 zeneszerető ember (és zenész) agyából pattant amúgy ki és mi hárman végezzük a szervezés, lebonyolítás oroszlánrészét. Természetesen meg kell köszönnöm az összes segítőnek, akik nélkül mi sem győznénk
ezt!
- Milyen tapasztalatok voltak az elmúlt években?
Az elmúlt évek azt mutatják, hogy igénylik az emberek a rendezvényt, csak sajnos a mai napig nem tudtuk még az igazi
összhangot megtalálni a zenei, kulturális és motoros programok terén. Reméljük, hamarosan kiforrja magát.
- Az ez évi más időpontban került megrendezésre. Hogy sikerült a feszt ezzel a variációval?
Sajnos az idei év sok nagy csalódást hozott számunkra, amit olyan tőlünk független dolgok is tetéztek, hogy erősen
megkérdőjeleződött a folytatás gondolata bennünk. Ennek ellenére már meg is kezdtük egy kisebb rendezvény megszervezését ugyanazon a helyszínen 2008. augusztus 22-23-ra. Szeretettel várunk Titeket is!
kontaktok:

HOPIKA: www.hopika.hu - info@hopika.hu
ZUP:
www.zahonyunplugged.hu (koncertszervezés: Farkas János)
M.É.Z. Feszt: www.mezfeszt.hu
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Totyát, a Hurkatöltő gitárosát, faggattuk a zenekar körüli
érdekességekről...
- Mesélj kicsit a kezdetekről és a
zenekar tagjairól!
- Fúúú, de sokszor kellett már ezt
elmesélnem…:) Szóval az egész
Sárospatakon indult. Waryou-val
(énekes-gitáros) már középiskolás
korunkban ismertük egymást, persze onnan, hogy ugyan abba kocsmába jártunk. Tudtuk egymásról, hogy prüntyögünk kicsit gitáron, főleg ilyen tábortűz
minőségen. Aztán ő Debrecenbe keveredett. Teltek múltak az évek, míg egy napon, úgy 2000 tájékán, egy tavaszi estén megint összefutottunk a már említett kocsmába. Néhány sör meg körtepálinka után
kiderült, hogy neki is hiányzik a zenélés. Hát itt fogant meg az egész a fejünkben. A többiek úgy keveredtek képbe, hogy az akkori
csajom, meg Róbert (basszusgitáros) akkori csaja nagyon jó barátnők voltak. Sok este telt úgy el, hogy a 2 lyány pletykaestet tartott,
mi meg kénytelenek voltunk sörözni, hogy valahogy működésben tartsuk az agyunkat. Egy ilyen remek estén derült ki hogy ő is
zenél. Sőőőt, még az öccse is. Így állt össze a Hurkatöltő, azóta is meglévő felállása.
- Honnan jött ez az együttes név? Csak nem egy közös disznótoron pattant ki az ötlet?:-)
- Semmi disznótor nincs a dologban. A már említett Waryou-val átsörözött-körtézett estén nevet is adtunk remek kis zenekarunknak.
Ez igazából, ha jól emlékeszem, valahogy úgy történt, hogy a legelső magyar szó, ami eszembe jut az lesz a zenekar neve. Hogy mér’
pont a hurkatöltő szó jutott eszembe azt nem tudom. Szerintem, közre játszhatott az elfogyasztott alkohol tartalmú italok nem kis
mennyisége is. Persze amikor Róbertnek emlegettem, hogy kéne bőgős meg dobos, egy Hurkatöltő nevű zenekarba, kicsit furán
tekintett rám! Majd amikor hozzátettem, hogy rá, meg az öcsére gondoltam, hááát… akkor szerintem, megkérdőjelezte értelmi
képességeimet! :-)
- Az utóbbi egy évetekre mi jellemző? Merre jártattok, mit csináltatok?
- A zenekar több holtpontot is kénytelen volt átvészelni a közelmúltban. Waryou-val ketten Debrecenben élünk, Pityu Sárospatakon, Róbert most költözött vissza Miskolcról Patakra. Szerintem látható, nem egyszerű dolog összeszervezni a csapatot. Így nem
is nagyon tudtunk próbálni. De szerencsések vagyunk, mert koncertezünk annyit, hogy a kezünkben maradjanak a dalok. Sok
zenekartól hallom, hogy szinte semmi lehetőségük nincs koncertezni. Mi nem panaszkodhatunk. Majd minden évben bejárjuk a
fél országot. A nyugati országrész még várat magára.
- Milyen fogadtatása volt az első albumnak?
- Érdekes! :-) Nem vagyunk stúdiózenészek. Nem szeretünk steril körülmények között játszani. Az egy külön műfaj. Ez bőven
érződik a dolgon, hogy nem is feccöltünk bele sok energiát. Bááár, ahhoz képest jó sokáig készült. Igazából nem is tekinthető
nagylemeznek. Ezt a címe is sugallja (Besztof gréteszt hicc part II.). Inkább egy válogatás lemez a zenekar addigi életéből. Persze
a vájtfülüek azt mondják, hogy amatőr lemez, meg minden ilyesmi. De hát nem is nekik készült. Ami aranyos dolog, hogy pont
tegnap tudtam meg, Írországba is keveredett belőle több példány.
- Nemrégiben játszottatok Csehországban. Hogy sikerült kijutnotok és miket tapasztaltatok ott?
- Kijutni gépjárművel sikerült, és azt tapasztaltuk, hogy tök jó a közönség, olcsó a sör, és Prágában iszonyat nagy bulik vannak
minden éjszaka!!! :-)
- Volt-e esetleg valami jó sztori a kiruccanás alkalmával?
- Ahol 14 ember egy kupacban van 3 napig, ott mindig van jó sztori. Persze a nagy részük nem publikus! De azt elmesélem, hogy
van egy jó barátunk, aki Szlovákiában lakik. Képes volt sok száz kilométert utazni, hogy Prágában megnézzen minket. Lehet egy
Ájromédennek ez már nem nagydolog, hogy a rajongók ezer kilométereket utaznak egy-egy koncertjükre, de nekünk ez még
nagydolognak számit.
- A cseh zenekarról, akivel cserekoncertetek volt, mit érdemes tudni?
- Ők egy igazi alter-rock zenekar. Kicsit művész arcok, de halálijó fejek. Jaaa, úgy hívják őket, hogy Nedelní Lidé. Aki kíváncsi a
zenéjükre meg ilyenek, az nézze meg a WWW.NEDELNILIDE.CZ holnapot.
- Vannak-e még kilátásban külföldi koncert lehetőségek?
- Minden évben sikerül 3-4 külföldi fellépést szervezni. Persze nem arra kell gondolni, hogy Wembley Stadion. A környező
országokba ruccanunk ki. Szlovákia, Románia… ilyesmi.
- A nyáron merre jártatok és jártok még majd? Mik a tervek őszre?
- Fesztiváloztunk, klubkoncerteztünk. A merre járunk még dologra nem tudok válaszolni. Pont most volt egy kis balesetem, így a
nyáron szerintem már nem tudunk koncertezni. A szeptemberi szülinapi koncertekre remélem már rendbe jön a kezem.
- Végül, melyik volt a legemlékezetesebb és a legextrémebb koncertetek?
- Rengeteg emlékezetes koncert volt. Felsorolni is sok lenne. De egyet azért elmesélek.
Valamelyik szülinapi koncertünkön egy kis színpadi sót csináltunk. Amíg mi koncerteztünk, a színpadháttér az volt, hogy barátaink
hurkát töltöttek. Utána ennek a hurkának egy jó részét szétosztottuk a rajongók között.
Talán ennek lehetett folyománya, hogy a következő évi EFOTT-on odajön egy srác, most fogunk-e diszkót vágni a színpadon, mert
ő azt hallotta, hogy sok koncerten csinálunk ilyet. :-) Lehet az állatvédők fel is koncolnának minket ha ilyeneket művelnénk. :-)

Papp Mihály

honlap: www.hurkatolto.hu

(Waryou-val készült interjút a www.fokk.hu oldalon olvasható! )
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ZENEKARI HÍREK

A Sunny Leon zenekar átalakult. Elkészült a myspace.com/sunnyleonrock oldaluk, ahol letölthető 3 dal a készülő 3.
lemezről.
A debreceni Raventor death-metal zenekar keres basszerost és énekest! Elérhetőség:06-30-2597-145
Elkészült a zenekar hivatalos honlapja. Az infó folyamatosan töltődnek majd
fel az alábbi címre: www.spearmusic.uw.hu
Megjelent a debreceni Domhring - The Vicar Of Satan című demoja. Kapható a Rock-Nessben baráti áron (500Ft), illetve a zenekar elérhetőségein keresztül: www.myspace.com/domhring (itt meg is hallgatható 3 szám),
e-mail: domhring@gmail.com

A DYING WISH zenekar éneket keres!!!!! Erdeklődni: 06-20/391-3824 Ács Sándor
A Szepúltúra a Backstage Live Megyei Amatőr Zenekarok Versenyének döntőjében a 3. helyezést ért el, amelyel
kaptak egy hangszervásárlási utalványt és különdíjként az idei Hegyalja fesztiválon való fellépést.

Zenekarok Figyelem!! Aki szeretné, hogy itt is megjelenjen az együttese hírei / koncertjei, akkor küldjön
légyszíves e-mail-t! Köszi!
keletunderground@freemail.hu

KONCERT SAROK
JURIJ:
ÚJ VIGADÓ - DEBRECEN
2008. július 31: AZFESZT, Nyírbátor
őszi-téli program előzetes
2008. augusztus 1: Nagyrábé
2008. augusztus 16: SZIGET, Budapest 2008. szeptember 27. VIII. METALLICA –est 19h
VERTIGO, SCARY GUYZ, STAINLESS
2008. augusztus 19: Túristvándi
……………
2008. november 8.
Skateparknyitó - 2008. augusztus 29
HUNGARICA
a Hajdúböszörményi EXtrém sport Egyesület szervezésében!
……………
Helyszín:
2008. november 15 vagy 22
Hajdúböszörményi Városi Sport és Rendezvényközpont
Tribute Fesztivál:
SZEPULTÚRA
15:00 Gördeszkaverseny a debreceni Sinus Gördeszkabolt
……………
támogatásával.
2008. december 20.
VIII. METAL KARÁCSONY:
Koncert:
MOBY DICK
20:00 FALLING STARS
ANGERSEED
21:00 SKAFUNDERZ
……………
23:00 IRIE MAFFIA
2009. január 17.
01:00 RH CREW (MR. DIE, SONNYCRAFT, KARTMAN,
KALAPÁCS
MONTY) DEATHLESS SOULS

Belépő: 1000 HUF, egyesületi tagoknak 500 HUF

infó: www.ujvigado.hu

Vétel: SHURE SM58
Shure SM 58 vokal mikrofont vennék jó állapotban
lévőt Debrecen és környékéről.
e-mail: mysy@freemail.hu
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5 éves jubileum - 2008. OKTÓBER 18.
Kenéstechnika felsőfokon...

A világ energiatermelésének 25%-a a súrlódás által vész el. Megdöbbentő!Az
energia felhasználás az ezredfordulóig mérhetetlenül növekszik, ezzel együtt
természetesen a súrlódás miatt kárba veszett energia is. Mit tehetünk? A
megoldás: csökkenteni a súrlódást! Már az 1950-es években ez a kihívás
kezdte foglalkoztatni a világ tudósait. Kifejlesztették az első generációs
súrlódáscsökkentő szereket, melyek a fémfelületen egy nagyon sima felületet
hoztak létre, így csökkentve a súrlódást.A II. generációs szerek a kenőolajak
adagolásában látták a megoldást, de igazi áttörést csak az űrkorszak küszöbén
kifejlesztett METABOND hozott.A METABOND egy olyan termék, amely
rendkívüli tulajdonságai következtében megváltoztatja FELNEMESÍTI az
egymáson csúszó, súrlódó fémfelületeket, miközben a kenőanyagok minőségét
változatlanul hagyja.Tehát nem egy “additív”, hanem valami egészen más, amit úgy hívnak: fémfelület-nemesítő.
A debreceni raktár:
Vígh János - 4029 Debrecen, Domb u. 4.
Tel: (52) 320-415, Mobil: (20) 337-1426
Nyitvatartás: H-CS: 9-17h, P: 9-13h

Értékseítő munkatársakat keres a cég mellékállásban az ország minden területéről, de Romániából és
Ukrajnából is várják a jelentkezéseket, kapcsolatokat.

WWW.CIVISMETABOND.HU
cím: Debrecen, Vár u. 10/C (alagsor) --- tel.: 20/9505-438
ROCK-NESS AZ INTERNETEN IS:

AJÁNLATA:
WWW.ROCKNESS.EU
Mötley Crüe - Saints Of Los Angeles (2008)
Casketgarden

Incompleteness In Absence (2008)
A mosonmagyaróvári death/thrash banda
harmadik lemezét - amit a Denevér stúdióban
rögzítettek, s a svéd Studio Undergroundban
kevertettek és maszterizáltattak Pelle Saetherrel - igen erős sound és gyilkos témák jellemzik.
Igazi csemege a metalt kedvelőknek.
honlap: www.casketgarden.hu

8 év után új lemezzel
jelentkező banda hű maradt önmagához, és egy
igen dögös, jó megszólalású
anyagot adott ki a New
Tattoo korogjuk után.
honlap: www.motley.com

(-: VICCEK :-)
2.rész: Mi is az a metál? A legegyszerűbb módon úgy írhatjuk le a különböző stílusokat, ha vesszük a következő alaphelyzetet: Egy gonosz sárkány elrabolt egy gyönyörű királylányt, és egy hős lovag a megmentésére indul. Mi történik?

PROGRESSZÍV METÁL: A lovag gitárral érkezik, 26 percig szólózik a kastély előtt, a sárkány öngyilkos lesz az unalomtól. A lovag felmegy
a királylány hálószobájába, újabb gitárszólót ad elő, amibe a konzervatóriumban végzősként tanult összes technikáját beleszövi. A királylány megszökik, és a HEAVY METÁL lovag keresésére indul.
GLAM METÁL: Az érkező lovagot meglátva a sárkány röhögőgörcsöt kap, és beengedi a kastélyba. Az bemegy,, ellopja a királylány
sminkkészletét, és megpróbálja gyönyörű rózsaszínre festeni a kastélyt.
KERESZTÉNY METÁL: A lovag a templomból hazafele jövet néz be, és egy balladát énekel a sárkánynak arról, hogy Jézus szereti, és felé
kellene fordulnia. A sárkány azonnal megtér, és amikor a hercegnő “köszönetet akar mondani’’ a lovagnak, az így válaszol: ”Sajnálom, nem
hiszek a házasság előtti szexben”
THRASH METÁL: A lovag megjelenik, legyőzi a sárkányt, megmenti a királylányt, és ez utóbbit magáévá teszi... gyorsan, és önzőn.

Folyt. köv. ....
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XI. KELET UNDERGROUND
FESZTIVÁL
Debrecen-Új Vigadó
Várható fellépők:

WATCH MY DYING - EMBERS - SLYTRACT - ...
+ sok-sok érdekesség & ajándékok
további infó: www.ujvigado.hu

