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19:00
20:30
22:00
23:30
01:00
02:30

Platon Karataev (HU)
Downstroy (RS)
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Csaknekedkislány (HU)
pozvakowski (HU)
hendrigz (RS)

Augusztus 18. (szombat)
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Wolfram (RS)
Baden Baden (HR)
Lucy Dreamin’ (RS/HU)
Frekain’ Disco (HU)
Moussaka (RS
Fraser (HU)

NÉPZENEI SÁTOR
Augusztus 16. (csütörtök)
20:00 The Chimney Shitters (USA)
21:30 Véka (RS)
00:30 Pendergő (RS) + táncház
Augusztus 17. (péntek)
18:00
20:00
21:30
23:00

Kolompos (HU)
Tindia (HU)
Danubia tamburazenekar (HU)
Juhász zenekar (RS) + táncház

Augusztus 18. (szombat)
18:00 Csíkos-pöttyös zenekar (RS)
20:00 Aurevoir. (HU)

21:30 Szkojáni Charlatans (MEX/FR/RO/HU)
23:00 Fokos zenekar (RS) + táncház
baZen
Augusztus 16-18. (csütörtök-szombat)
Új helyszín! Ébredezést könnyítő dallamok, könnyed bemelegítés az esti programokra a medence
partján. 3 napon át 12 szelektor fogja aláfesteni a víz melletti lazázást, számos zenei irányzat
érintésével, a jazztől egészen az elektronikus lüktetésig.
Siaga // JazzSzigor // Zomblaze // Cadik // Slanki // Zosha // Perrin // Viddim // Lusta Bítek //
Suhov // Reppszakkör

BITANG SZÍNPAD
Augusztus 16. (csütörtök)
Csizmadia Anna & Brasnyó Antal (RS)
Csizmadia Anna, a Junior Prima-díjas népdalénekes, a Fölszállott a
páva elnevezésű népzenei tehetségkutató verseny győztese saját
bevallása szerint tisztában van azzal, hogy az, amit mond vagy tesz,
óriási felelősséggel jár, hiszen sok gyermek példaképként tekint rá,
különösen a Fölszállott a páva óta. Az igazi sikert azonban nem a díjak
jelentik számára, és nem is az, hogy felismerik az utcán, vagy az, hogy
időről időre megjelenik a rádióban, a televízióban és az újságokban,
hanem a mosolyok, az ölelések, a biztató szavak és a szóban
megfogalmazott dicséretek. A produkcióban partnere Brasnyó Antal
(brácsás), ahol elsősorban a bácskai népdaloké lesz a főszerep.

Longital (SK)
A pozsonyi Longital duó évek óţa a hazai könnyűzenei színtér
egyik legizgalmasabb formációja. Bátran kísérleteznek, a
hagyományos dalformát ötvözik az elektronikával, egyéni stílust
alakítottak ki, és már külföldön is felfigyeltek rájuk. A
Longitalnál találkozik akusztika és elektronika, jazz, gitárzene,
trip-hop és ambient. Olyan mintha a jövő évtized zenéjét
hallanánk. És ha a jövő zenéje ilyen lesz, akkor nincs okunk
aggodalomra.

Lovasi ’18 (HU)
Lovasi András pécsi származású Kossuth-díjas zenész, énekes.
Az 1987-ben alakult Kispál és a Borz együttes énekese,
basszusgitárosa és dalszerzője, valamint a 2005-ben alakult
Kiscsillag zenekar gitárosa, énekese, zeneszerzője. A Lovasi ’18
turné ötlete a tavalyi teltházas Lovasi 50 koncertek (Fishing on
Orfű, Aréna) után vetődött fel. Egyrészt a koncerten szereplő
zenészek is szerettek volna valamilyen folytatást, másrészt a
koncert és fesztiválszervezők is jelezték a Lovasi-produkció
menedzsmentje felé, hogy szerintük a közönség részéről komoly
érdeklődés lenne további fellépések iránt is. Ezek közül a
megkeresések közül, végül nyárra 5 magyarországi és 3 határon
túli fellépést írtak be a naptárjukba a közreműködők. A koncert során Lovasi András életútját
követhetjük végig zenekari és szólóanyagai által.
Stereo Banana (RS)
Saját állításuk szerint a zenei stílusuk a kungfúzió. A szaksajtótól
megkapták a szerbiai Chemical Brothers jelzőt. Egy dj és egy
mc, akik őrült hangulatot biztosítanak bármilyen összetételű
közönség számára.

Augusztus 17. (péntek)
sZempöl (RO)
A sZempöl zenéjében a hangulatok és az energiák szabadon
áramlása a fő cél: a zenét nem önálló médiumként kezelik, nem a
technikai és a megszokott formai megoldásokon van a hangsúly.
Zenéjük egyik fő eleme a teatralitás, a játékosság. Nincs két
egyforma hangzás, szabadon mászkálnák a stílusok között, de
összeköti őket a zene mögötti tartalom. Pillanatok alatt képesek
táncra perdíteni a legmakacsabb közönséget is, koncertjeiken
mindig létrejön egy olyan örömállapot, mely összekapcsolja az
embereket, s egy felejthetetlen közösségi élményt nyújt. Zenei
világuk elektronikai alapokra épülő őrületet kever - és tényleg
releváns mindeZt felsorolni - jaZZel, balkánnal, breakbeattel,
drumandbassel és egy-két sZempöllel. Egyedi műfaj meghatározásuk a balkan-teatro-disco.
Mottójuk: "Semmit sem és mindent komolyan kell venni koncertjeiken”.

Sin Seekas (RS)
A Sin Seekas egy vajdasági olvasztótégely, amelyben ska,
overcross reggae, dancehall, funk és balkáni dallamok is
keverednek. Tagjai a zentai fenegyerekek mellett a budapesti
Kőbányai Zenei Stúdióból és a Rotterdam Codart
Zeneakadémiáról csöppentek a színpadra. A banda 2010-ben
alakult, első évben akusztikus duó, majd trió volt és 2016-ban
érte el jelenlegi formáját. Felléptek már a Szigeten, a SZIN-en, a
Művészetek Völgyében, a L27 Reggae Campen, a vajdasági
Dombos Festen és a Malomfesztiválon is. Őrületes energia és
tánc várható! A koncert a Hangfoglaló Program segítségével
valósul meg.
Repetitor (RS)
A belgrádi Repetitor egy garage rock/post-punk trió, kik három
lemezükkel kiváló eredményeket elérve a Balkán egyik
legkimagaslóbb színvonalú fiatal bandájává avanzsáltak. Sajátos
hangzásviláguk a súlyos rock'n'rolltól a post-punking különféle
műfajokat ömleszt egy intenzív, eksztatikus összjátékba, mely
többek között a Mudhoney, Šarlo Akrobata, Fugazi, Sonic Youth,
Pixies, korai Nirvana, Black Sabbath, illetve Suicide hatásait
egyesíti. Számos fesztiválon felléptek Európa-szerte a belgrádi
garage-rock színteret képviselve. 2018 júniusában az Arcade Fire
előzenekar voltak néhány európai állomáson.

Bohemian Betyars (HU)
A Bohemian Betyars 2009 hajnalán alakult, mikor egy bor és
pálinka-delíriumban eltöltött este árokban ébredős másnapján,
Miskolc fattyai kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A cél
mindenki számára egyértelmű volt: minél messzebb terjesszék a
sírva vigadás életérzését. Az önmagukat speed-folk freakpunknak nevező együttes zenéje egy új, izgalmas keverékké állt
össze: a zúzós punkot, pattogó skát, sodró pszichedéliát vagy
éppen a melodikus témáikat megfűszerezték magyar, balkáni és
cigány dallamokkal. Egy valódi energiabomba zenekar, amely az
elmúlt évek alatt már majd ezerszer megtáncoltatta a közönséget
a Balti-tengertől az Atlanti óceánig. Legyen utcán, klubban vagy
fesztiválon a Bohemian Betyars örömzenéje, magával ragadó ritmusai kizökkentenek a
hétköznapokból, és beledobnak az önkívület mélyvizébe, pont úgy ahogy ezt kitervelték.

Augusztus 18. (szombat)
Bakos Árpád & friends (RS)
Bakos Árpád mind a vajdasági, mind a magyar zenei élet
kiemelkedő egyénisége, kobozzal kísért szuggesztív erejű,
csodálatosan tiszta énekhangja elvarázsolja a közönséget.
Repertoárján főleg magyar népdal-feldolgozások hallhatók szerb
és magyar zenészek kíséretében, olyan balkáni hangszerekkel,
mint a tapan, a def, a tarabuka, a tambura, a macedón kaval, a
koboz, kanna. Az együttes különlegessége, hogy a
többnemzetiségű zenészekből összeállt csapat úgy próbál egy
közös zenei nyelvet és formát létrehozni, hogy közben
mindannyian megtartják saját zenei és szellemi hagyományaikat.

Góbé (HU)
A Góbé zenészeinek természetes az autentikus népzene jelenléte
a városi kultúrában, amit saját zenei anyanyelvként,
önkifejezésként használnak. Ugyanilyen magától értetődő a
könnyű- és a klasszikus zene jelenléte zenéjükben, hiszen ezek is
kulturális identitásuk részei. Produkciójuk népzenének nem elég
autentikus, könnyűzenének túl folkos, s a komolyzenei hatások
miatt pedig végképp besorolhatatlan.

La3nos (SK)
A La3nos koncertje alatt fejest ugorhatunk az ethno-electro
ritmusok örvényébe, mely nyomokban cubano, balkano, gypsy,
afro, arabico, orient, funky, drum n' bass morzsákat és a szlovák
stílus elemeit tartalmazhatja. Ez a kavalkád garantáltan táncra
perdít majd mindenkit!

ABOP (HR)
Élőzenés techno formáció egyenesen Horvátországból. A
Chicago House és Detroit Techno ihlette ABOP zárja a fesztivál
nagyszínpadi programját, hogy a rave-ülés és a trance-be esés se
maradjon el.

AKÁCOS SZÍNPAD
Augusztus 16. (csütörtök)
Artur (HU)
Az Artur jelenlegi felállásában 2015 óta létező szegedi zenakar.
Zenei világukat rock, blues, jazz elemek hatják át,
megtermékenyülve a ’90-es évektől meghatározó art rock
zenekarok hatásaival. Költözni Hawaiira című EP-je
épphogycsak megjelent, jelenleg első nagylemezükön dolgoznak.

Ricsárdgír (HU)
A zenekar, akikről Presser azt mondta, 'Nem ismerem őket',
Palvin Barbi pedig semmit, a tagok az Art-Fart Pop megalkotói
és aranyosak, mint egy koalamackó. A Tudósok drMáriása
szerint egy őrült fiatalokból verbuválódott büntetőbrigád, ami
mára be is érett, és egy pimasz, szenvedélyes és nagyon-nagyon
eredeti zenekarrá lett. Hobbipop és ricsiricsaj!

Barbears (HU)
A 10 éve aktív szegedi zenekar egyszerű, őszinte, csúnya és
hangos sztóner zenével kedveskedik közönségének. 2015-ben
megjelent nagylemezük után jelenleg épp egy újabb elkészítésén
munkálkodnak.

Tudósok (HU)
A Tudósok a magyar underground állandó bástyája, amely három
évtizedes fennállása során számtalanszor újult meg érintve,
átalakítva, hasznosítva, újraértelmezve a punk, a jazz, a funk, a
pop, a dadaista színház, a költészeti perfomansz, a fekete színház
és egyéb műfajokat a duótól a nagyzenekarig tartó felállásban.

Augusztus 17. (péntek)
Platon Karataev (HU)
A Lev Tolsztoj regényhőséről elnevezett együttes 2016-ban
alakult Budapesten. Főleg a brit és az amerikai
folkhagyományokhoz visszanyúlva építkezik, őszinte és
egyszerű módon. 2017-ben három részletben adták ki első
nagylemezüket For Her címmel, idén pedig érkezik is már a
második. A koncert a Hangfoglaló Program segítségével valósul
meg.

Downstroy (RS)
A 2004 óta fennálló kikindai formáció a szerbiai metálzene
kiemelkedő alakja. A srácok jó néhány fellépést maguk mögött
tudnak Európa-szerte, köztük egy 2007-es Wacken Open Air
haknit is. Idén Oromon is megmutatják, ők hogy zúznak!

Narco Polo (HU)
A mezőkövesdi zenekart sokak számára nem kell bemutatni;
„acid szittya psychedelic a Kárpát-medencéből.” Emlékezetes
zenei korszakokat maguk mögött tudva, most újra a kezdeti Ős
formációban folytatják zenei útjukat.

Csaknekedkislány (HU)
Bohózat, önirónia, humor, szerelem, lányok, fiúk, tánc. A 60-as
évek beatjei és a magyar 80-asok undergroundja találkozik a
Csaknekedkislány keserédes humorú világában, mely egyaránt
helyt áll klubokban és fesztiválokon, az alternatív szférán belül.

pozvakowski. (HU)
Magyarország legstabilabb és leghangosabb zenekara.
Öntörvényű noiserock, experimentális utazás 16mm-es
vetítőgépekből áradó, folyamatosan megújuló látvánnyal
kiegészülve. Az elmúlt 18 évben 7 stúdióalbumon mutatták be a
műfajuk minden létező szegmensét, és eszük ágában sincs
leállni…

Augusztus 18. (szombat)

Wolfram (RS)
Az újvidéki kvintett zenéje olyan a balkáni alternatív zenei
színtéren, mint egy lélegzetnyi friss levegő. Súlyos riffjeikkel
ügyesen és innovatív módon keverik a post-metalt az elektróval.

Baden Baden (HR)
A horvát „electro-punk ezred” némi csend után 2016-ban
visszatért, hogy La Drogue című albumával bemutassa azokat a
különböző kreatív fázisokat, melyeken az idő múlásával
áthaladtak tagjai. Most újabb hanganyagokkal és videóval
felszerelkezve készülnek harcba szállni a populáris
hangzásokkal.

Lucy Dreamin’ (RS/HU)
Keleti sivatagi pszichedélia, rendszerezett káosz és zaj-dallam
kontrapunkt egy acid tripen maradt elektromos gitárként szóló
jazz bass-re, egy dühös-vonós nagybőgőként szóló öthúros
fretless bass-re, valamint egy dobszerelésre komponálva, mely
utóbbi ennek a cuki kis szörnynek a gerincét adja. Hagyd magad
szépen fölfalni.

Freakin’ Disco (HU)
A zenéjüktől a két füled közt végtelenné tágul az univerzum, és
megérted Einsteint. Megérted, milyen lehet az a száguldás,
amikor lelassul az Idő, és ott pulzál a tenyeredben. Dob,
szintetizátor, gitár, bőgő. Négy ember kapálózik valami óriási
pókhálóban. Húrok, huzalok, idegszálak egymásba gabalyodva.
Tökéletes összjáték.

Moussaka (RS)
Pikáns zenei egytálétel: a surf rock ritmusok és a 20. századi
balkáni pop-folk örökzöldek hangzásainak tökéletes elegye.

NÉPZENEI SÁTOR
Augusztus 16. (csütörtök)

Véka (RS)
A falusi népzenélés hű visszatükrözésére való törekvést
figyelhetjük meg a Véka tagjainak munkásságában. Céljuk, hogy
a hagyományos paraszti zenét minél több emberhez juttassák el.

Pendergő (RS)
Tamburamuzsika, mely alkalmanként autentikusan szólal meg,
de az ötletek elszabadulásával olykor fiatalosabb, pörgősebb
zenébe torkollik. A repertoár a Dunántúlról a Sárközből,
Bácskából a Tisza mentéről és a Dél-Duna mentéről származó
magyar, szláv és cigány népzenéből gondosan válogatott elegy.

Augusztus 17. (péntek)
Kolompos (HU)
A Kolompos gyerekzenekar a ’80-as évek végén jelent meg a
népzenei életben, a csapat mai formája azonban az
ezredfordulóra alakult ki. Ettől fogva szinte minden évben
előrukkoltak valami újdonsággal. Céljuk megismertetni és
megszerettetni a magyar népzenét, néptáncot és a népszokásokat,
gyerekekkel és szülőkkel egyaránt.

Tindia (HU)
A csapat 2015-ben alakult, színes egyéniségekből, fiatal
zenészekből, akik már régóta foglalkoznak népzenével,
hivatásszerűen is. A Tindia hangulatos zenével, dinamikus és
fiatalos energiákkal varázsolja el és csábítja táncra a közönségét.

Danubia tamburazenekar (HU)
A Danubia tamburazenekar felhozatalában a magyar és a
délszláv népzene, a népies műdalok, a tánczene keveredik a
barokk és klasszicizmus műfajával, sőtmitöbb, jazz elemekkel. A
zenekar alapító tagjainak célja, hogy nagyapáik tamburazenei
hagyományait tövábbörökítsék és megmutassák a közönségnek.
Ezen igyekezetük gyümölcse számos elismerés.

Juhász zenekar (RS)
Az együttmuzsikálás öröméből és a magyar népzene szeretetéből
adódóan alakult a zenekar 2000-ben, mára pedig Vajdaság egyik
legismertebb népzenei együttesévé vált, számos díjjal és öt
önálló lemezzel. A Fölszállott a páva népzenei tehetségkutató
döntőjéből a Legjobb közösségnek járó különdíjjal tértek haza. A
muzsikálás mellett a zenekar népzenei fesztivált és tábort is
szervez.

Augusztus 18. (szombat)

Csíkos-pöttyös zenekar (RS)
Mindennek a legjava, egybe gyúrva; versmegzenésítés,
improvizáció – mindez olyanoktól, akik képzett zenei háttérrel,
valamint óvodapedagógusi tapasztalattal rendelkeznek, nem
utolsó sorban pedig rajonganak a zene iránt! Stílusukat
változatos hangzásvilág jellemzi, népi, latin, jazz, blues,
rockabilly és country elemekkel. A zenekar aktívan vonja be a
gyermekközönséget a produkcióba, ezzel teljessé téve a képet.

Aurevoir. (HU)
Sokszínű zene, többféle stílusból álló elegy, melyben dominál az
angolszász beat-folk és a Kárpát-medence népzenéjének hatása.
Egyszóval: ethno-beat. A koncert a Hangfoglaló Program
segítségével valósul meg.

Szkojáni Charlatans (MEX/FR/RO/HU)
A banda zenéjében a balkáni ritmusok és az igazi cigány
átszellemültség keveredik különféle városi szubkultúrák
elemeivel, így amit a közönség kap, nem egy szimpla
koncertélmény, hanem egy extravagáns és misztikus folk-utazás.

Fokos zenekar (RS)
Baráti körből népzenei formáció, először vonószenekarként.
Később a tambura – a Dél-Alföld jellegzetes hangszere – is
helyet kapott kezükben. A fiúk szerepeltek a Fölszállott a páva
című vetélkedőben is, azzal a céllal, hogy bemutassák a
közönségnek az itteni tamburás hagyományokat.

baZen
Augusztus 16-18. (csütörtök-szombat)
Új helyszín! Ébredezést könnyítő dallamok, könnyed
bemelegítés az esti programokra a medence partján. 3 napon át
12 szelektor fogja aláfesteni a víz melletti lazázást, számos zenei
irányzat érintésével, a jazztől egészen az elektronikus lüktetésig.
Siaga // JazzSzigor // Zomblaze // Cadik // Slanki // Zosha //
Perrin // Viddim // Lusta Bítek // Suhov // Reppszakkör

(A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.)

