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1 ÉVESEK LETTÜNK!

Amikor „meglett korú öreg lemezlovászok” arra adják naivan a fejüket, hogy 
felpezsdítsék a már-már végletekig szétaprózott és klikkesedett, sokszor 
befásult és önmagába forduló szakmát, először csak jóindulatúan mosolygunk 
rajtuk. Majd amikor kiderül, hogy mindezt komolyan is gondolják, elképedünk, 
hogy 2013-ban valaki a nyomtatott sajtóban és a kultúrában még lát fantáziát?! 
Apropó, kultúra! Van még egyáltalán olyan, hogy DJ-kultúra? Amikor a 
társadalom a fő médiacsatornákon keresztül azt látja, hogy levitézlett 
valóságshow-k és „felnőttfilm”-szereplők, jobb esetben valami „vásári 
bohócok” a lemezbillegetők, akik ráadásul egymással is csak marakodni 
tudnak? Mindez egy olyan társadalomban, ahol egy generáció emigrál, mert 
nemcsak a gazdaság állapotából, de a közállapotokból is kiábrádult? 

Naivitás. Ez a legjobb kifejezés arra a már-már gyermeki lelkesedésre, 
amivel belevágtunk, és elhittük, hogy 15-20-30 év után is tovább tudjuk 
adni azt, amiért hétről-hétre nyakunkba vesszük az országot: a DJ-zés 
örömét és szakmaiságát. Anno mi is ezt kaptuk, és azt éreztük, hogy 
kötelességünk nekünk is továbbadni mindezt az új generációknak.  
Hogy ezt stílusoktól függetlenül integráló médiumként képzeltük el, az volt 
talán a legnagyobb álom, amiben hittünk, mert azt gondoltuk, ha nekünk 
sikerült ennyire különböző gyökerekkel, ennyire más zenei világgal és 
habitussal egymást respektálnunk, más is így tesz majd. 

A szülinap az ünneplés ideje, de a számvetésé is. Ünneplésre két bulit is 
összehoztunk, a számvetést pedig meg kell hogy tegyük. Volt-e, van-e, és 
lesz-e értelme? Sikerül-e felráznunk a szakmát? Megfér-e egy lapon a 
mainstream és az underground? Tudunk-e elfogulatlanul és nem csak 
érdekek mentén kiállni valami mellett, valamiért – vagyis egymásért? 

A válasz is kellően naiv: reméljük, és hiszünk benne! Enélkül nem lenne 
értelme hónapról-hónapra dolgozni és olykor éjszakázni is. (Ezúton is 
köszönet minden munkatársunknak az erőn felüli kitartásért és lelkesedé-
sért!) 1 évesen, őszülő halántékkal megtettük az első lépéseket és úgy 
tűnik, elindult a baba. A lexikális alaptudást bővítő cikkekből több mint  
80 hazai DJ-vel foglalkozott, emellett tucatnyi hazai csapatot és megszám-
lálhatatlan külhoni arcát mutattuk be a szcénának az itthoni klubok és partik 
mellett. Reméljük, lemezajánlóink a szakma bekapcsolásával legalább annyi 
támponttal szolgáltak, mint hírmorzsáink vagy technikai rovatunk.

Amire viszont a legszívesebben gondolunk, azok a tematikus cikkeink, 
melyekből erre a hónapra is jut bőven! A nőnap alkalmából csokorba 
szedtük az eddig be nem mutatott hölgy DJ-ket, és megírtuk történetünk 
eleddig legmélyebb cikkét, a „Birodalom tündöklését és bukását”. Az ehhez 
kapcsolódó Rács Balázs interjúval együtt, ha másért nem, ezért az egy 
cikkért is vissza-vissza fogunk lapozni a magazinba akár évek múlva is.

Tartalmas olvasást és sok szülinapot kívánok cseperedő gyermekünknek, 
valamint minden kollégának, szakmabelinek, partnerünknek és olvasónak 
köszönetemet fejezem ki ezúton is a teljes stáb nevében az eddigi 
szeretetért és támogatásért, amit kaptunk!

04-05-Intro-Impresszum-marc.indd   4 2014.03.04.   9:21:13

cinemaprogram_djmag_Layout 1  3/1/14  7:38 PM  Page 1

impresszum

 Megjelenik: Havonta
  2014. március 
  II. évfolyam 3. szám

 Főszerkesztő: Bozóki János

 Főszerkesztő-helyettes: Farkas Gábor

 Alapítók: Bárány Attila, Bozóki János,  
  Várkonyi Attila (DJ Dominique)

 Szerkesztők:  Benyeda László, Kincses Szabolcs, 
Jankovics Árpád, Preyer György

 E havi számunk munkatársai:  Bogyó Tamás, Erdősi Gábor, 
Gulics Norbert, Juba-Nagy Ágnes, Kőrösi 
Liza, Murvai Magdolna, Orbán Péter, 
Prieger Zsolt, Varga Ákos, Várkonyi Attila 

  Fotók:  Berta Sándor, Fedor Péter, Hajdu András 
Király István, Kotroczó Dávid, Sárosi Zoltán, 
Soós Bertalan

 Arculat/grafika:  Bozóki János, Szabó Krisztián, Sipos Roland

 Nyomdai előkészítés: X-Dev Kft.  
  1033 Budapest, Szentendrei út 89–95.

 Korrektúra: Kécskefalvi László

 
 Kiadja: Magyar DJ Magazin Kft. 
 Szerkesztőség címe:  6000 Kecskemét, Katona József u. 7. II/4.
 Felelős kiadó: a kft. ügyvezető igazgatója
 Webcím: www.mdj.hu
 E-mail cím: info@mdj.hu 
 Telefonszám: + 36 30 626 29 28
 Hirdetésfelvétel: Horváth Judit 
  tel.: +36 30 983 10 59 
  e-mail: info@mdj.hu

 Nyomtatás: Belvárosi Nyomda Zrt. 
       Cégvezető: Derecskey László 
  www.belvarosinyomdazrt.hu 

Minden jog fenntartva! 

A Magyar DJ Magazin és az mdj.hu bejegyzett márkanév. A név és a logó bármilyen fel-
használása kizárólag a Magyar DJ Magazin Kft. írásos engedélyével történhet. A Magyar 
DJ Magazinban megjelenő cikkek, tudósítások, fotók – néhány kivételtől eltekintve – a 
Magyar DJ Magazin Kft. tulajdonát képezik, azok bármilyen közléséhez a kiadó írásbeli 
engedélye szükséges. Az engedély nélküli felhasználás jogi következményeket von 
maga után!

Terjeszti a Lapker Zrt. és alternatív terjesztőink. Részletes lista a www.mdj.hu/terjesztes 
weboldalon.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Kereskedelmi Igazgatóság, Hírlap Üzlet

Postacím: 1900 Budapest

Előfizethető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, valamint megrendel-
hető e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu címen, és telefonon 06-80/444-444 számon.

E-mailben történő megrendelés esetén kérjük a pontos elérhetőségek (név /város,  
irányítószám, utca/tér/krt. stb. / házszám) és a választott fizetési mód (csekk/átutalás) 
feltüntetését, hogy kollégáink érdemben és késedelem nélkül intézkedhessenek az  
Ön előfizetésével kapcsolatban! 

 

ElőfizEtési díjaK:
1 évre 12 számból kettőt ajándékba adunk! (9.540 Ft helyett csak!) 7.920 ft
1/2 évre 6 számból egyet ajándékba adunk! (4.770 Ft helyett csak!) 3.960 ft
A postai kézbesítés díját is a kiadó vállalja!

HU issN 2063-9325
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Már csak néhány nap van hátra az idei burn Residency  program jelentkezési szakaszából.  A világ legnagyobb DJ-tehetség-
kutatója egy olyan egyszeri és megismételhetetlen lehetőséget kínál a fiatal feltörekvő DJ-knek, amellyel megalapozhatják 
nemzetközi karrierjüket. 

A programban világsztár mentorok tanítják a résztvevőket, világhírű ibizai klubok rezidensi pozícióját lehet megnyerni, valamint a legkiemelkedőbb 
versenyző karrierjébe 100 000 eurót is befektet a burn energiaital. A programhoz csatlakozhatnak DJ-k, akik a feltöltött alkotásukkal a versenyre 
jelentkeznek, valamint a hallgatóság is, akik a mixekre leadott szavazataikkal a döntőbe tudják juttatni a kedvencüket. A szavazás azért fontos, mert a 
jelentkezők közül a lezáráskor érvényes ranglista felső 20%-ából választja ki a zsűri azt az öt versenyzőt, akik a magyarországi  döntőbe kerülnek.  Aki 
pedig a hazai döntőt megnyeri, repül Ibizára egy kéthetes táborba, ahol újabb kihívások és inspiráló előadások várnak rá. Az idei fő mentor az elekt-
ronikus zene két vitathatatlan ikonja, Pete Tong és Carl Cox! 

A nevezési határidő vészesen közeleg, nem érdemes lecsúszni róla. Jelentkezz, vagy szavazz a kedvenc mixedre március 15-ig 
a facebook.com/burnenergy oldalon.

A burn Residency 
DJ-tehetségkutató utolsó felhívása!

08-11-News.indd   8 2014.03.04.   6:12:05

 w w w . m d j . h u  09

m
a

g
y

a
r

 
d

j
 

m
a

g
a

z
i

n
 

2
0

1
4

.
 

m
á

r
c

i
u

s

Az ausztrál törvényhozás és a rendőrség megelégelte a fékte-
len bulizást, így egy törvényjavaslatot nyújtottak be, amely 
alapján 1-től 3 évig terjedő börtönbüntetésre, vagy 12.000 és 
18.000 dollár közötti pénzbírságra számíthatnak azok a szer-
vezők, vendéglátók és házigazdák, akiknek kicsúszik az adott 
rendezvény irányítása a kezük közül.  

A queenslandi rendőrség szóvivője szerint kőkemény szigort vezetnek be és 
szükség esetén alkalmazzák is azt, így a fent említetteken kívül büntetik még a 
rendbontókat és a bulikra hívatlanul beállító személyeket is. Ha a velük kap-
csolatos állítások igaznak bizonyulnak, akkor kártérítésre kötelezhetik őket. 
A törvényjavaslat azokat a rendezvényeket célozza meg, ahol a résztvevők 
verekednek és más tulajdonát megrongálják, valamint randalíroznak.  
Az ausztrál média az utóbbi időkben egyre sűrűbben és egyre zajosabb 
eseményekről számolt be a bulizó fiatalokkal kapcsolatban, amelyeknél 
nem volt ritka az autó és egyéb magántulajdon – többek között lakóingatlan  –
megrongálása, valamint a békés járókelőkkel és a lakossággal szembeni 
atrocitás. Az akció tehát nem alaptalan, főleg ha az ausztál fiatalok legen-
dásan rossz hírű viselkedését is figyelembe vesszük. 

(A fenti kép csak illusztráció! Forrás: gizmodo.com)

stop the music
and go home!
ausZtRÁLia BeKemÉnYÍt

h í r m o n d A t o k  A  n A g y v i l á g b ó l
mdj nEWSbEAt

Az (egykori?) Swedish house mafia-tag és Size records-főnök befejezte debütáló albumának munkálatait.
Steve Angello korábbi kirohanásához hűen elárulta a news.com.au híroldalnak, hogy a szerzői anyagnak 
kevés köze lesz ahhoz, amit az utóbbi években dJ-ként képviselt. 

„Jelenleg Sydney-ben élek és amióta ideköltöztem, el sem hagytam a házat, csak hogy befejezzem első 
saját albumomat. A munka véget ért és úgy néz ki, hogy idén tavasszal megjelenhet az anyag.” Angello ti-
pikusan az a fazon, aki pironkodás nélkül kimondja azt, amit gondol, így kéretlen őszinteséggel beszélt a mai modern elektro-
nikus tánczenéről, főként a fősodorról. „Egy kicsit allergiás vagyok arra, ami most a dance szcénában zajlik. 
Úgy érzem, hogy mindenki ismétli önmagát, ami persze betudható annak is, hogy most nagyon fut a 
szekér és sokan turnéznak, így nincs idejük a kreatív munkára. Pedig ebben a szcénában szükség van az 
előremutatásra, mivel e nélkül hosszú távon nem tudsz életben maradni.” Steve Angello ezen állítását néhány 
zenei legendával támasztotta alá, akik a rájuk jellemző jellegzetes hangzás ellenére is képesek voltak újat mutatni.  „A Chic, 
Stevie Wonder, Michael Jackson, de még a Daft Punk is a saját stílusában maradt, de mindig képesek 
voltak megújulni. Én is így álltam az elkészült anyaghoz. Amikor beültem a stúdióba, valami újat, valami 
friss dolgot kerestem.”  

De mégis, milyen lesz az új Steve Angello album? „Elmentem egy kicsit az indie-vonal felé. Minimalizáltam a 
felvételek telítettségét, ennek ellenére nagyon melodikus lett. Na meg egy kicsit melankolikus. Mivel 

svéd vagyok, és nálunk az év 90 százalékában sötét van, így ez az a 
hangulat, ami rám jellemző. Minden dal egy történet, így egy nagyon 
személyes produkció született és azt érzem, hogy ezzel egy váltó-
ponthoz érkeztem a karrieremben.”

„PEDIG EBBEN A SZCÉNÁBAN SZÜKSÉG 
VAN AZ ELŐREMUTATÁSRA...”

steVe angeLLo
a deBÜtÁLÓ aLBumÁRÓL

#1 Május 6-án a Warp égisze alatt jelenik meg brian Eno és karl hyde (Underworld) közös albuma, a ’Someday World’. Elmondásuk alapján az 
afrobeat és ciklikus zenei formák uralják a lemezt.    #2 Újra kiadják Larry Heard – a chicago house-keresztapa – ’96-os, ’Alien’ című albumát dupla 
vinyl formátumban. A megjelenés április 26-tól kapható.    #3 dixonnal közös kollaborációjával indítja útjára új kiadóját guy gerber. A Rumors 
cimkéjén megjelenő első kiadvány a ’No Distance’ címet kapta. Izgatottan várjuk!    #4 Április 15-én jelenik meg a duck Sauce projekt szerzői albuma. 
Az élő legenda Armand Van Helden és DMC-bajnok A-Trak diszkó duója stílusosan ’Quack’ névre keresztelte a produktumot, ami a klasszikus 12 
trekkes formátumban lát napvilágot.    #5 Avicii ’Wake Me Up’ című megaslágere minden idők legtöbbet lejátszott és hallgatott felvétele az interneten 
a maga 200 milliós elérésével. Nem mellesleg hamarosan megjelenik a dalt tartalmazó ’True’ album remixváltozata is.    #6 A világ (a DJ Mag szerint!) 
első számú DJ-je, hardwell csatlakozott az aktuális dance trendből (az EDM-ből) kiábrándult előadók csapatához. Steve Angello, Avicii, Porter 
Robinson után a holland producer is rosszul van attól, aminek népszerűségét köszönheti. 
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B MY LAKE 2014 
AZ ELSŐ FELLÉPŐK

Még ki sem hűltek a Majka és Curtis 
’Elvitted a szívemet’ című dalához ké-
szült remixük utórezgései, máris egy 
újabb slágergyanús megjelenéssel ruk-
kolt elő Roger Slato & DJ Junior páros. A 
Nenna Yvonne énekével elkészült ’You 
and I’ című felvételnek minden esélye 
megvan, hogy nagy közönségkedvenc és 
kiemelt rádiós favorit legyen.

„Megtetszett nekünk a nigériai szárma-
zású Nenna hangja és mivel nyitott volt 
az álatlunk képviselt elektronikus irány-
zatra, így producerkedtünk egy-két fel-
vételén. Köszönetképpen ezt a dalt írta 
nekünk. Ez lett a ’You and I’. Nenna 

egyébként New Yorkban él, de hamaro-
san Los Angelesbe költözik. Eredetileg a 
gospel, a jazz, a soul és a funk világában 
tevékenykedett, de most már szélesítette 
palettáját.” 

A DJ/producer páros új felvétele az FLD Records 
égisze alatt jelenik meg márciusban. A dalhoz ké-
szült videóklip is, amely már megtekinthető a 
Youtube-on. Érdekessége, hogy Nenna Los An-
gelesben vette fel a jeleneteket, míg Roger Slato 
és DJ Junior itthon forgatott hozzá. A dal és a klip 
annyira megtetszett a VIVA TV zenei szerkesztői-
nek, hogy a fiúk ígéretet kaptak a nagy rotációs 
játszásra, valamint az MTV Hungary is előjegyezte 
a ’You and I’ videóját.

Közel 50 fellépőt jelentett be a B my Lake Fesztivál szervezésével foglalkozó Deadcode és VOLT Produkció. Az izgalmas line 
up első része idén nyáron is óriási alternatívát kínál a trendiségből megcsömörlött e-rajongóknak. A B my Lake (mely januárban 
megnyerte az „Európa legjobb Új Fesztiválja“ díjat Hollandiában) 2014 augusztusában 4 napon át várja non-stop zenével, több, 
mint 120 DJ-vel a bulizni vágyókat, közvetlenül a Balaton partján. Íme...

AGORIA / ALAN FITZPATRICK / ÂME / BEN KLOCK / BETA / BILL PATRICK / BUDAI / CHRIS.SU / CYBERPUNKERS / DARIUS SYROSSIAN / 
DERRICK MAY / DINKY / DIXON / DJ TENNIS / DJ W!LD / dOP / DUBLIC / FIREDOG / GABOR KRAFT / GREGOR TRESHER / HEARTTHROB / 
HENRIK SCHWARZ / KOLLEKTIV TURMSTRASSE / LAURA JONES / LEVON VINCENT / MARCELL DETTMANN / MARK REEVE / MATHEW 
JONSON (LIVE) / MATHIAS KADEN / MICHAL BREETH / MY FAVORITE ROBOT / OLIVER SCHORIES / PALOTAI / PILLOWTALK / POLI / 
REDSHAPE / SANFRANCISCOBEAT / SCUBA / SECRET FACTORY / SIS / STIMMING / THE MAGICIAN / TIEFSCHWARZ/ALI / TUBE & 
BERGER / UTO KAREM

A következő bejelentést tavaszra ígérik a szervezők, de az már biztos, hogy az itt látható felhozatal is önmagáért beszél és 
mostantól napi szinten nézegetik naptárjukat az e-zene szerelmesei. 

B my Lake Fesztivál 2014. augusztus 18–21. Balatonvilágos, Club Aliga Beach

THE NEXT ONE

ROGER SLATO & DJ JUNIOR   REPÜLŐRAJT 2014-BEN!

Igen, jön a következő... A ’The Last One’ nagy sikere után újabb felvétellel rukkol elő a közel fél év alatt népszerűvé vált New Level Empire. 
Az eurovíziós álmokról csak egy hajszállal lemaradt elektronikus kvartett beváltotta a hozzá fűzött reményeket, így az élő adások utáni pihenés helyett 
egyből stúdióba vonult a négyes, hogy márciusban megjelenő új daluk, a ’Scream Your Name’ utómunkáit elvégezzék. Elmondásuk szerint kicsivel 
könnyedebb, rádióbarátabb lesz a következő felvétel, de továbbra is maradnak a minőségi/zenekari dance vonalon. A ’Scream Your Name’ élőben 
is bemutatásra kerül a New Level Empire következő fellépésén, ami április 4-én lesz a PeCsában. A dalhoz ott forgatják majd a videóklipet, ami várható-
an április végétől lesz látható. S még egy érdekes adalék a zenekartól: hamarosan elindítanak egy promóciót, amelynek keretében a ’Scream Your 
Name’ -hez hozzájárulhat mindenki a saját videóanyagával, amit majd beledolgoznak a klip végleges verziójába.
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IMPULSECREATOR 2013
2013 LEgjObbjAI Az IPC 
KözönSégSzAvAzáSOn
Az Impulsecreator oldalán 2000 óta az egyik legnagyobb 
esemény a Közönségszavazás, aminek kapcsán a nyer-
teseknek kézzel fogható aranyszobor sajnos nem jár, 
viszont az eredmények hiteles lenyomatai a magyar 
drum&bass és bass music szcéna előző évének. A négy 
héten át érkező rengeteg voks hozott kiszámítható és 
meglepő győzteseket is, akiknek teljes listáját megtalál-
hatod a drumandbass.hu oldalon, de lentebb kicsit meg-
próbálunk néhány nyertes segítségével az eredmények 
mögé nézni, főleg a hazai helyezettekre koncentrálva.

Az előző szavazások tapasztalatai alapján számítani lehetett arra, 
hogy ketten hatalmas fölénnyel fognak nyerni a saját kategóriájuk-
ban. A várakozásokat felülmúlva a helyszínek versenyében az A38 
lett a legjobb a szavazatok 58%-ával (!), a partiszervezők közt pedig 
a Bladerunnaz vitte az aranyérmet, 64%-kal (!). Utóbbiak így 
vélekednek az előző, meglehetősen sűrű évükről: „Buliból 60 
felett voltunk tavaly, azaz volt olyan hét, amikor többet 
is rendeztünk [...]. Minden olyan buli emlékezetes 
marad, amelyről jók a közönség visszajelzései, szeren-
csére azért az – előre – örök elégedetlenkedőknek 
legtöbbször nincs igazuk, és a partik után sok a pozitív 
visszajelzés. Ami számunkra biztosan kiemelkedő, az 
a májusi balszerencsés lemondás utáni, novemberi 
Goldie pótbuli, óriási hangulattal és maratoni szettel.” 
De a szervező srácok elégedetten nyilatkoztak a Virus kiadó 15. 
születésnapi estjéről is, ami nem csoda, hiszen a ’Legjobb buli’ 
kategóriában ez a mega-rave érte el az első helyet.

A teljes eredménytáblát nézve egyértelműen Chris.SU a Közönség-
szavazás sztárja, akinek a tavalyi triplázás után ismét sikerült három 
kategóriában a dobogó felső fokára kerülni! A hazai DJ és producer 
kategóriák mellett az év drum&bass track-je is az ő nevéhez fűződik, 
de az utóbbival kapcsolatban egy különleges hangú hölgy neve is 
felmerül: „Természetesen Mirának is nagy érdeme van a 
sikerben, hiszen tavaly is ő adta a vokált a ’Higher’-höz, 
idén pedig a ’Together in the Night’-hoz. Remélem, hogy 
majd egyszer a ‘legjobb album’ kategóriában is tudok in-
dulni végre.” 

Az IPC Közönségszavazás másik nagy befutója Jade és kiadója, az 
Eatbrain. Rendkívül büszkék lehetünk arra, hogy végre egy tényle-
gesen nemzetközi színvonalú magyar dnb-label is létezik, még akkor 
is, ha tulaja egyelőre szerényen nyilatkozik a jó eredményről: 
„Az Eatbrain első helyezése talán inkább a lokálpatrio-
tizmusunk produktuma, bár szívet melengető érzés a 
Metalheadz es a RAM felett aratott kiütéses győzelem.”  
Az urbánus műfajok közt Matt-U hasonló sikereknek örvendhet, 
hiszen az év DJ-je és producere is ő lett. 2013-as fellépései közül 
az egyik legkedvesebb számára a már fent említett Bladerunnaz 
hajós bulija a világhírű Outlook fesztiválon: „Az első hajós bulik 
egyike volt a tavalyi feszten, DJ Maddel játszottam egy 
másfél órás epic dubstep-reggae-trap-dnb szettet, a 
buli végén pedig egy meglepetés fellépő is beugrott 
Goldie személyében.” 

A külföldi jelöltek közül egyedül a garage-ban utazó Disclosure-nek 
sikerült duplázni az ’Év albuma’ és ’Év track-je’ díjakkal. Üdítő 
meglepetés, hogy a rendkívül erős mezőnyben a sok tánctér-robban-
tó drum&bass album és válogatás közt Calibre jóval visszafogottabb 
LP-je lett első. Szintén szokatlan, ám kiérdemelt eredmény az, hogy a 
nemzetközi drum&bass DJ-k közt két legendásan technikás arcot, 
Andy C-t és DJ Frictiont is beelőzve a hazánkban több neurofunk 
buliban is bizonyító Black Sun Empire került a dobogó legfelső 
fokára. Ebből is látszik, hogy az eredmények összessége egy igazán 
változatos évet zár le, reméljük 2014 legjei is ilyen széles palettáról 
fognak kiemelkedni!

chris.su

disclosure

black sun empire
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Dubfire

„Kelet-Európa tovább mélyíti a befolyását a mai elektronikus zenében, melynek 
keretében Paul Strive és az ő egyedülálló house-techno hibridje segít megnyitni az 
utat a feltörekvő tehetségek új hulláma előtt. Nagyon tetszik az, amit eddig hallot-
tam tőle (és amit aláírtam vele kapcsolatban)! Alig várom, hogy ebből a tehetséges 
fiatalból nemzetközileg is elismert művész legyen.”

F U T U R e :  a  j ö v ő  R e m é n y s é g e i !

Paul Strive & boris – Words  
[Phobiq]
Boris régóta nagy példakép 
volt, mielőtt megkeresett azzal, 
hogy csinálhatnánk egy közös 
zenét. Mindkét verzió a 
Beatport Top100ban kötött ki, 
és az érdekes dolog az, hogy 
Sasha Carassi ajánlotta fel a 
remixét. 

Paul Strive & roy 
rosenfeld – Smoke 
Machine [iAMT] 
Roy és én évek óta barátok 
vagyunk, öröm volt vele 
dolgozni, a track kicsit sötétebb 
világba tartozik. Tervben van a 
follow-upja egy ideje! 

Paul Strive – Treasure 
[Sci+Tec]
Mikor még nem jelent meg, 
csak DJ-k kaptak promót 
belőle, Joseph Capriati 
játszotta a BPM fesztiválon, 
láttam róla videót, 2000 ember 
megállás nélkül tombolt rá.

Paul Strive – Matter Of 
Pleasure [Sci+Tec]
Az első track, ami óriási 
jelentőséggel bír számoma.  
Ez volt az a felvétel, ami felkel-
tette Dubfire érdeklődését és 
ennek köszönhetően a 
kiadójához szerződtettem.  
Fontos mérföldkőnek számít  
a pályafutásomban.

Paul Strive – Defense 
[Sci+Tec] 
A lágyabb, „álmosabb” darab az 
EP-n. Emlékszem, hogy a 
Balaton Sound fellépésem előtti 
éjszakán fejeztem be, mondván, 
letesztelem. De akkor még nem 
voltam megelégedve a hang- 
zásával, ezért nem játszottam, 
míg le nem mastereltem.

Kezdjük rögtön a lényeggel! 
Sci+Tec és Dubfire...  
El sem tudjuk képzelni, 
hogy mit jelenthet számodra 

a világ egyik legelismertebb e-művé-
szének kiadójánál megjelenni, 
ráadásul első magyarként. Letisztul-
tak benned a dolgok, vagy még mindig 
dobog a szíved?
Nem hiszem, hogy valamikor is le fog tisztulni 
bennem az, hogy egy olyan ember, akinek 
munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
elkezdjek techno, tech house zenéket írni, 
ennyire támogat.

Munkásságodat a szakmai bennfente-
sek már régóta figyelemmel kísérik,  
mégis kérnénk téged, hogy pár 
mondatban mutasd be eddigi pályád 
legfontossabb pillanatait.
Talán 2010-2011-ben kezdődtek az úgymond 
„nagy dolgok”. Miután megjelent a saját albumom 
a Cr2 Recordsnál, meglepetésre nagyon nagy 
nevek elkezdték játszani a zenéimet és sok 
ismerősöm lett az interneten keresztül. Volt olyan 
pillanat, amikor bejelentkeztem a Twitterre és azt 
láttam, hogy Chuckie azt írta ki, hogy: „A hősöm 
2011-ben Paul Strive, micsoda géniusz!” Chris 
Lake szintén a Twitteren írt, amikor Budapestre 
jött, hogy szeretnék-e csatlakozni hozzá egy 
italra. Én az ilyen dolgokat tartom a legfonto-
sabbnak, hiszen egy előadónak nagyon jól esik, 
ha nemzetközileg elismert figurák nyitnak felé. 
Egészen fiatalon játszhattam már klubokban, 
fesztiválon is, amit nagyon sokra értékelek.  
Az elmúlt években több mint 12 zeném landolt a 
Beatport Top100-ban, ami arra enged következ-
tetni, hogy az emberek értékelik, amit csinálok.

Sokan gondolják úgy, ha egy neves 
kiadónál van megjelenésük, akkor 
elértek a csúcsra. Te miként látod  
ezt az állítást?
Relatív, hogy mi a csúcs... Én úgy fogom fel, hogy 
egy neves kiadónál lévő megjelenés sokat 
hozzátesz egy karrier felépítéséhez. Nagyon jól 

promotálják az előadót és az az érzése egy 
fiatalnak, hogy jó oda tartozni. Úgy gondolom, 
hogy egy egészséges, törekvő embernél mindig 
van feljebb, mindig van egy cél, amit el kell érni, 
mindig változik a „csúcs”. 

Azt el lehet árulni, hogy a Sci+Tec 
csak erre a megjelenésre szerződtetett, 
vagy hosszabb távon is számolnak 
veled?
Dubfire és a csapata az első megjelenésem után 
szerződést ajánlott még két EP-re. Ezen kívül lesz 
közöttünk egy új projekt, ami még a top secret 
fázisban van.

Az új EP promotálásával töltöd az 
idődet, vagy már dolgozol a következő 
nagy dobáson? Melyek a jövőbeli 
terveid?
A következő EP a Sci+Techez már készen. 
Masterelt verzióját már a Youtube-on lehet 
hallgatni/nézni, ahogy Dubfire és Richie Hawtin 
egy B2B szettben játssza. Készítettem egy tech 
house remixet a NERVO új dalából, amely 
hivatalosan is meg fog jelenni a Spinnin’ 
Recordsnál. Boris, akivel nemrég írtam közös 
zenét (’Words’-öt) megkért, hogy csináljak egy EP-t 
az ő kiadójához, a Transmithoz, amely kész is lett 
két hét alatt. Június környékén a ’Take This 
Sound’ trekkem pedig a Sian Octopusánál fog 
napvilágot látni. Jövőbeli terveim közt szerepel a 
minőség folyamatos javítása, illetve fellépések, 
fellépések, és fellépések.

Szöveg: Farkas Gábor
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PAuL STrivE

Név: Fodor Lajos
Születési év, hely: 1993, Békéscsaba

Start: 2011
Zenei stílus: techno / tech-house

Kiadók: Sci+Tec, Phobiq, Toolroom, Great 

Stuff,  Definitive, Octopus, Cr2, IAMT, EMI
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dj mag TOP 100 / Nr. 74

Dannic a DJ Mag Top 100 szerint a világ 74. legnépszerűbb lemezlovasa. Elmon-
dása alapján azonban nem dédelget nagy ambíciókat különféle listás helyezéseket 
illetően, hiszen számára inkább az őszinte rajongói támogatottság jelenti a sikert, 
mintsem a nagy érdeklődéssel kísért szavazások végeredménye. A 2013-as évben 
több mint 200 fellépésen szórakoztatta a nagyérdeműt, s úgy néz ki, ez még csak a 
kezdet.

F U T U R e :  a  j ö v ő  R e m é n y s é g e i ! F U T U R e :  a  j ö v ő  R e m é n y s é g e i !

Hardwell & dannic – Kontiki 
[revealed recordings] 
A két holland fiatalember 
hosszú évek óta barát, 
harmonikus kapcsolatuk Kontiki 
című közös progresszív 
alkotásukban is tökéletesen 
érzékelhető.

dannic – Clobber 
[Toolroom records]
Fedde Le Grand annyira imádta 
ezt a zenét, hogy egyből 
megmutatta jó barátjának,  
Mark Knight-nak, aki azonnal ki 
akarta adni. Meg tudjuk érteni, 
hogy miért.

dannic – Viper 
[revealed recordings]
Hardwell 2013-as UMF 
szettjének egyik legnagyobb 
bombája volt ez a zene, melyről 
később kiderült, hogy Dannic 
szerzeménye.

dannic – Lion 
[revealed recordings] 
A legfrissebb Dannic megjelenés, 
mely valódi oroszlánként morog rá 
mindenkire, aki a hangfalak elôtt 
tartózkodik.

dannic & Sick Individuals –  
Blueprint [revealed 
recordings] 
Olyannyira jól sikerült ezt a zenei 
tervrajzot megszerkeszteni, hogy 
egy percig sem volt kétséges a 
Beatport #1 helyezés.

Daan Romers, ismertebb nevén 
Dannic csupán néhány évvel ezelőtt 
döntött úgy, hogy civil szakmáját 
otthagyva minden idejét a zenélésnek 
szenteli. A döntés remek volt, hiszen 
azóta napjaink egyik legnépszerűbb 
kiadójának (a Revealed 
Recordingsnak) oszlopos tagja. 

Emlékszel arra a napra, amikor úgy 
döntöttél, felhagysz a marketingszak-
mával?
Tisztán, mintha csak tegnap lett volna. Muszáj 
elmondanom, hogy nem egyedül hoztam meg  
a döntést, nagyon sok támogatást kaptam, 
legfőképpen a szüleimtől. Az ominózus estén az 
étkezőben ültünk és édesapám azt mondta:  
„Vágj bele! Ha ne adj’ isten rosszul sül el, akkor 
még mindig visszamehetsz a régi állásodba,  
addig pedig támogatunk minden téren, beleértve 
az anyagiakat is.” Nos, úgy gondolom, hogy elég 
jól sikerültek a dolgok és jó döntést hoztam. 
Aminek pedig külön örülök, hogy most viszonozni 
tudom mindazt a támogatást, amit annak idején én 
is kaptam. Ez fantasztikus érzés.

Milyen érzés a Revealed család 
tagjának lenni? 
Nagyon jó a kérdés megfogalmazása, hiszen 
valóban egy családról van szó. Mindenképpen 
kiemelném, hogy Hardwell az egyik legjobb 
barátom, így már jóval a Revealed-robbanás  
előtt is együtt dolgoztunk. Szóval elég természetes  
volt, hogy a részévé váljak, hiszen a barátom 
vállalkozásáról van szó. A közös munka tényleg 
nagyon családias, sokat stúdiózunk és utazunk 
együtt, és persze sokat viccelődünk. Nagyszerű 
olyan előadókkal együtt dolgozni, mint Hardwell, 
Dyro, a W&W vagy épp a Sick Individuals párosa.

Márciusban kezdődik a Miami Music 
Week. Mivel készülsz?
Egy egész hetet fogok Miamiban tölteni és elképesz - 
tő sűrű lesz a program. Jelenleg rengeteg új zenével 
készülök, melyek az Ultra Music Festivalon fognak 
debütálni. Sok helyen fogok fellépni, köztük a  
Dyróval közös estünkön, melyet egy közös zene is 
kísér majd! Azért titkon reménykedem, hogy egy  
pár napom arra is lesz majd, hogy élvezzem a 
napsütést és a város adottságait.

Mit gondolsz a mostani fiatalabb, 
feltörekvő generációról? 
Rengeteg tehetséges fiatal tűnt fel az utóbbi 
hónapokban, például Julian Calor, akit Hardwell is 
nagyon ígéretesnek tart. Tényleg, nagyon nehéz  
lenne favoritokat megnevezni, mert egyszerűen  
olyan sokan vannak, akik valóban fantasztikusan  
tehetségesek és nagyon fiatalok. Ugyanakkor  
azt kicsit problémásnak tartom, hogy ezek a srácok  
túl hamar találják magukat nagy klubok és fesztiválok 
színpadjain, ahol több ezer ember előtt kell játszani  
és hatalmas hangulatot csinálni. Nem tapasztalják 
meg azt, hogy milyen, amikor warm-up szettet játszol 
valaki előtt, mert egyből főműsoridőben kezdenek, 
ezáltal pedig kissé lekorlátozódik a repertoárjuk  
az éppen aktuális slágerekre.

Szöveg: Orbán Péter

DAnnic

Név: Daan Romers

Születési év, hely: 1987, Breda

Start: 2004

Zenei stílus: progressive house

Kiadók: Revealed Recordings,  

Toolroom Records
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DJ MAGAZIN
1st BIRtHDAY 
VOL 01
CINEMA HALL / BUDAPEST
2014.03.21.
MAREK HEMMANN
NVC, HI!FLY, BADGIRLS, CONCORDE

DJ MAGAZIN
1st BIRtHDAY 
VOL 02
CLUB PLAY/BUDAPEST
2014.03.29. 
club plAy REzidENts
BáRáNY ATTILA, DAVE MARTIN, LACORA,
POLY, IMRIk, PETRO

Akkor ünnepeljünk! Idén márciusban 1 éves lett a Magyar DJ 
Magazin (MDJ) és ezt az apropót szeretnénk kihasználni arra, 
hogy megmutassuk, mire és  hogyan bulizunk. Természetesen 
csakis veletek, mivel nélkületek (kedves olvasók és támoga-
tók) nem jutottunk volna idáig. Az NVC, a Hi!Fly, a Badgirls és a 
Concorde csapatával, valamint a melodic techno-favorit Marek 
Hermannal pörgetjük fel a hangulatot március 21-én a Cinema 
Hall falai között!

Hogy mitől válik valami állandóvá, azt nem tudjuk megmondani, de hogy 
elsőszülöttünket, a magazint hamarosan követi a második csemete is a vi-
lágháló segédletével, az már biztos. Tehát az állandóságot innentől kezdve 
több, jobb és komolyabb projektekkel próbáljuk majd alátámasztani. Míg 
az első lépéseket szinte egyedül kellett megtennünk, addig a továbbiakat 

már a szakmabeli barátok és a ti támogatásotokkal tesszük meg. Amint 
láthatjátok, az első szülinapot rendesen „megpakoltuk” tartalommal, és 
hazánk legizgalmasabb klubprojektjei segítségével igyekszünk megmutat-
ni a 4/4-ek színes világát, amiben eddig is hónapról-hónapra éltünk. Az est 
sztárvendége Mark Hemmann lesz, aki hivatalos albumturnéjának kere-
tein belül érkezik hozzánk és hasonlóan eddigi fellépéseihez, garantáltan 
megtáncoltatja majd az ünneplő közönséget. Az NVC, a Hi!Fly, a Badgirls 
és a Concorde az underground elektronika szinte minden szegemensét 
bemutatja majd nektek ezen az éjszakán, 2014 márciusának 21. napján. 
Gyere korán és találkozhatsz szerkesztőinkkel is, sőt! A ré-
gebbi magazinokból is adunk ajándékba!

Bővebb infó: 
facebook.com/cinemahall, facebook.com/MagyarDjMagazin

Az első születésnapi bulinkat követően a fáradtság nem lehet 
kifogás, hogy részt vegyetek a másodikon! Mármint nem 
következő a évfordulón, hanem az első szülinapunk második 
felvonásán a Club Play-ben!

Az MDJ nem zenei irányzatokat és stílusokat népszerűsít, hanem felvállal-
tan az elektronikus zenét és a hozzá kapcsolódó klubszcénát. Vagyis egy-
értelmű volt, hogy egyetlen szülinapi buliba nem fér bele minden és min-
denki. Így gondoltunk egy merészet és a főváros másik vezető klubjának 
segítségével egy magas hőfokon lángoló EDM-partyra várunk benneteket 
március 29-én a Club Playbe! A hangulatról, az ütemekről és az extá-
zisról szigorúan tapasztalt profik, vagyis professzionális szórakoztatók 

gondoskodnak, akik számára a hétvége önmagában ünnep. Gondoljatok 
bele, hogy mit művelnek, ha az MDJ 1 éves születésnapi bulijáról van szó! 

Bárány Attila, Dave Martin, Lacora, Poly, Imrik és Petro, vagyis 
a Club Play rezidens csapata lesz ezen a szombat estén a 
felső kategóriás szórakoztatás szolgálatában. Mi pedig újra 
elfújjuk a gyertyát, mert ezt a pillanatot már régóta vártuk! 
Extraként ajándék magazinok, hoszteszek, meglepetés és 
még torta is…

Bővebb infó: 
facebook.com/clubplay.hu, facebook.com/MagyarDjMagazin
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Ejött hát újra az idő, hogy a két nagymenő ismét fellépjen a fővá
rosban! Természetesen hol máshol, mint a magyar „rezidenciá
jukként” számon tartott Club Playben fogják maximumra járatni 
a hangulatot. 

A világ egyik legjobb electro és house lemezlovasaként ismert közönség
kedvenc/szupersztár, Fedde Le Grand lesz a Club Play sztárvendége 
március 7én, pénteken. A fesztiválok nagyágyúja a fesztiválidőszakot köve
tően egy saját budapesti klubshowval tér vissza a Playbe. A magyar élvona
lat pedig nem más képviseli, mint az ország talán legnépszerűbb DJje, Julia 
Carpenter és a fiatal titán, a Playrezidens DJ/producer, Dave Martin. 
Március 15én pedig folytatódik a színvonal, hiszen a népszerű angol DJ/
producer, Chris Lake diktálja a tempót egy kiemelt és limitált buli keretében, 
LaCora és Davin Martin társaságában.

Bővebb infó: facebook.com/clubplay.hu

A Kollektiva hazánk egyik 
legelőremutatóbb és  leg trend
érzékenyebb szervezőcsapata, 
amely ebben az évben már  
7. szülinapját ünnepli. 

Izgalmas 7 év áll mögöttük, olyan 
előadókkal, akikre forrong a külföldi és 
hazai szaksajtó és trendi közönség: 
Bloody Beetroots, Foamo, Kissy Sell 
Out, Style Of Eye, Yuksek, hogy csak 
náhányukat említsük! A Kollektiva 7. 
születésnapján is egy igazi különleges
séggel rukkol elő a belga nudisco 
fenomén Vito de Luca, vagyis 
művésznevén Aeroplane fellépésével. 
Lazaság, trendiség és nudisco...  
A hetedikre ez tökéletesen megteszi! 
Boldog szülinapot, Kollektiva!

Bővebb infó:
facebook.com/kollektivaofficial

KOLLEKTIVA
7TH BIRTHDAY

Itt a tavasz, a The Debut pedig máris húzza a ravaszt... 
A 2001 óta létező partisorozat minden alkalmat 
megragad arra, hogy együtt töltse közönségével a 
minőségi időt. 

Így tesznek április 4én is, amikor egyfajta „Tavasz Ünnepként” 
teret adnak mindenki számára, hogy három külföldi név, valamint 
a The Debut rezidensek hathatós támogatásával hivatalosan 
megrendezzék az első tavaszi minifesztivált. M.A.N.D.Y.,  
a négykezes house duó, Nic Fanciulli, a Saved Recordsfőnök, 
és a mai értelemben vett deep/techhouse szinonimájaként is 
emlegetett Matthias Tanzmann lép azon az estén a 
lemezjátszók és a laptopok mögé, hogy nagyon magas szintre 
pörgesse fel a tisztelt nagyérdemű tánctudását. 

Bővebb infó: facebook.com/debut.arcok

THE DEBuT
spRIng pARADE
M.A.N.D.Y. / NIC FANCIULLI / 
MATTHIAS TANZMANN

Ts 10@cInEmA HALL
Hogy repül az idő! Még tisztán emlékszünk arra az idő
szakra, amikor Dandy őrülete, a manapság óriási rajongó
bázissal rendelkező Truesounds elindult. Most pedig... A 10 
éves szülinapját ünnepli! Gratulálunk, fiúk! 

A 2004ben indult „közösségi” klubesttel a zene és a partyimádat 
oltárán ajánlották fel időrőlidőre elhivatottságukat, profizmusukat és 
kitartásukat, valamint zenei fanatizmusukat, mert számukra ez jelenti az 
élet értelmét. A Truesounds igazi ereje már a kezdtek kezdetén is a 
kultúrmisszióban rejlett, és ehhez a küldetéshez nagyon sokan csatla
koztak. Ezt hivatott megünnepelni a TS 10 éves szülinapi bulija. A kitar
tást és az ezene szeretetét! A TRUESOUNDS 10. születésnapján 
feláll a régi TSapat, feláll az aktuális, „új” TS is, sőt mi több, vendégekkel 
is kedveskednek a rajongóknak, érdeklődőknek. Vagyis nagy TSaládi 
banzáj várható, olyan nevekkel, mint Eelke Kleijn (NL) és Philipp 
(ITA), valamint Dandy, Gregory S, Davko, Mattan, Madox és 
megannyi fiatal tehetség...

Bővebb infó: facebook.com/truesoundsteam

FEDDE LE gRAnD 
& cHRIs LAKE
pLAY@BuDApEsT
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1 ÉVES A MAGYAR DJ MAGAZIN! ÚGY GoNDolJuk, hoGY IlYENkoR 
MEGENGEDhEtô A RÉSZüNkRôl EGY kIS bENNfENtES cIkk ARRól,  
hoGY MIkÉNt látJák AZ MDJ AlApítóI ÉS SZERkESZtôI köZül  
NÉháNYAN AZ ElSô ÉVEt A MAGAZIN ÉlEtÉbEN. 

VÁRKONYI
ATTILA
1.  Az első szám, mert nagyon vártam a 
magazin megjelenését. Erről még soha 
senkinek nem beszéltem korábban, de 
én tényleg azzal a hittel fogtam hozzá – 
és tettem bele időt, energiát és pénzt –, 
hogy a lemezlovasság lehet egy meg
becsült szakma Magyarországon.

2. Szakmailag is nagyon sokat ad, hi
szen megismertem, és hétről hétre 
megismerek új kollégákat, külföldön és 
Magyarországon egyaránt. Ha látok egy 
izgalmas cikket egy új zenével kapcso
latban, rákeresek a Youtubeon és meg
hallgatom őket. A 90es évekig arra 
voltam büszke, hogy én vagyok az a DJ, 
aki majd’ minden dalt ismer, az 50es 
évektől egészen napjainkig. Azonban 
attól a korszaktól kezdve annyi dal szü
letett és születik nap mint nap, hogy 
nincs ember, aki át tudná látni az ösz
szes stílus minden egyes zenéjét, de 
legalább tehet rá egy kísérletet és töb
bek között ebben nyújt nagy segítséget 
a magazin. Az érzelmek tekintetében 
maradok az örök idealista és remélem 
azt, hogy azok a számomra érthetetle
nül létrehozott árkok nem mélyülnek 
tovább, hanem pont hogy feltöltődnek 
és ehhez az MDJ is hozzá tud tenni.

3. Reményeim szerint mások is úgy 
gondolkodnak, vagy ne adj’ Isten a 
magazin hatására kezdtek el úgy gon
dolkodni, mint én. Véleményem szerint 
az újság egy tükröt tart saját magunk 
elé és bepillantást enged egymás vilá
gába. Továbbá lehetőségeinkhez ké
pest beszámolunk azokról a világese
ményekről is, ahová nem minden 
kollégánk tud eljutni, de a magazin se
gítségével mégis bepillantást nyerhet
nek és közelebb hozhatjuk egy kicsit 
ezeket mindenki számára.

JANKOVICS
ÁRPÁD
1.  Talán a júliusi, Sven Väthtel a cím
lapon. Ebben lepleztük le a B My Lake 
line upját és persze itt volt lehetősé
gem a szeretve tisztelt James Holden 
várva várt új albumáról kritikát írni. 

2. Elsősorban talán azt, hogy az ed
dig hobbiként, különböző weboldalak 
égisze alatt végzett tevékenységemet 
immár profibb körülmények között, 
igazán kiváló és érdemes kollégákkal 
együtt végezhetem. Termé szetesen 
nagy büszkeség nyomtatásban látni a 
cikkeimet. Amikor 15 éve először ke
zembe vettem a Freee Magazint, ak
kor csodáltam azokat, akik a zenéért 
és a szcénáért dolgozhatnak hivatás
szerűen.

3. Az első év szerintem mindenki 
számára az útkeresésről, a felfedezés
ről szólt. Amióta nincs nyomtatott  
összefoglaló a tánczenei szcénáról,  
gyökeresen megváltoztak a dolgok 
minden téren: a közönség érdeklődé
se, az információk terjedése és a szak
ma irányából egyaránt. Ma a legna
gyobb kihívást egy ilyen magazinnál a 
kom mersz és az innovatív trendek és 
előadók arányos és kiegyen súlyozott 
bemutatása jelenti – a nemzetközi tra
dicionális lapok is küzdenek ezzel. 
Egyelőre tehát egy új felületet adott a 
szcénának az MDJ, szerintem a jövő
ben az iránymutatásra és az átfogóbb, 
mélyebb tartalomra kell koncentrálni, 
hogy megkerülhetetlenné váljunk a mi 
kis szín terünkön.

KINCSES
SZABOLCS
1.  Nekem mindegyik lapszám a ked
vencem, de mégis, valamiért az első 
állt a legközelebb hozzám, hiszen egy 
olyan dolgot kezdtünk el itthon, amire 
már régóta nem volt példa, és egy 
olyan dolgot tettünk le az asztalra, 
amire már régóta vágyott a szakma.

2. 15 éve rádiós műsorvezetőként 
dolgozom, emellett belekóstoltam a te
levíziózásba is. Újságíróként még so
sem dolgoztam, ezért egyrészt az írott 
sajtó miatt óriási kihívás számomra, 
hogy ezen a téren is meg tudom ma
gam mutatni, másrészt pedig a 20 év 
diszkózás, a szakma iránti szeretetem 
és tiszteletem miatt fontos, hogy része
se lehetek egy felkészült, szakmailag 
hozzáértő brigádnak, ezzel segítve a 
sajnos eléggé felhígult lemezlovasipart.

3. Mindenképpen fontosnak tartom, 
hogy az MDJ  által olyan DJket, fiatal, te
hetséges producereket ismerhettünk 
meg, akikről talán előtte még nem is hal
lottunk. Fontos továbbá még a két tábor 
– a mainstream és az underground – ta
lálkozása egy médiumon belül is, hiszen 
egy réteg vagyunk ebben az országban 
és igenis tudnunk kell egymás munkás
ságáról. Enélkül a lap nélkül nem ismer
hettünk volna meg sok szakmai arcot,  
hiszen sokan utána sem olvasunk a kollé
gáknak, elért sikereikről, munkájukról ed
dig sok esetben nem is vettünk tudo
mást. Gondolok itt sokakra a fiataloktól 
kezdve a nagy öregekig. Átfogó képet 
kapunk parti kultúráról, klubokról, olvasha
tunk zenékről, technikáról, újdonságokról. 
Elengedhetetlen egy ilyen szintű szakmai 
lap ahhoz, hogy megfelelő kerékvágásba 
terelődjön a mára már kicsit felhígult DJ
társadalom. Remélem, hogy még nagyon 
sok születésnapot megérünk együtt! 

1.  MElYIk Volt A kEDVENc lApSZáMoD ÉS MIÉRt?
2. MIt JElENt SZáMoDRA SZAkMAIlAG ÉS ÉRZElMIlEG A MAGAZIN? 
3. SZERINtED MI AZ, AMIt AZ MDJ lÉtEZÉSE hoZZáADott A hAZAI DJ/klub SZcÉNáhoZ?

BÁRÁNY 
ATTILA
1.  Igazából nincs kedvencem. Ha 
mindenképpen választani kéne, akkor 
a nyári számok álltak közel hozzám.  
A fesz tivál beszámolók, az EDMriportok, 
inter júk. Szeretem az ilyen hangzású 
zenéket, a közönségre kifejtett hatásu
kat, ahogy magával ragadja a partizó
kat. Az EDMnek köszönhetően játszik 
ma meghatározó szerepet a fesztivá
lokon az elektronikus zene, mi pedig 
megírtunk mindent a magazinban, ami 
a tavalyi nyárban nyomott hagyott.

2. Én fontosnak tartom szakmailag. 
Szerettünk volna egy űrt betölteni, 
ami a Freee Magazin megszűnésével 
keletkezett a magyar nyomtatott mé
diában. Egy olyan szakmai lapot ál
modtunk meg, ami segíti a DJk,  
pro ducerek munkáját, informatív, nap
rakész, amiből értesülhet az olvasó a 
legfrissebb zenei trendekről. Érzelmi
leg pedig természetesen abszolút 
közel áll hozzám,  szinte a saját gyer
mekemként kezelem. Még ha nem is 
írok benne, mindig részt veszek a 
tartalom végleges kialakításában, ruk
kolok elő ötletekkel, hívom fel a figyel
met esetleges hiányosságokra.

3. Az MDJ mindenki számára elérhe
tő. A DJ Szövetség és a MAHASZ jó
voltából ingyenesen eljut a szövetség 
tagjaihoz. Ha valaki olvassa a maga
zint, képbe kerülhet mind az under
ground, mind a mainstream tren
dekkel, olvashat az új brandekről, a 
legnagyobb partikról, láthatja az or
szág legjobb klubjait, fesztiváljait. A 
neten talán lehet infókat találni a kü
lönböző szubkultúrák eseményeiről, 
de ennyire sokoldalúan és összesze
detten nyomtatott sajtóban magyarul 
sehol sem olvashatunk a szakmáról.
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irl Power – hangzik a jól csengő cím, mely a ’90-es évek női punk zenekarainak jelszavaként a feminizmus egy újabb 
hullámát képviselve jelent meg a kultúrtörténetben. A jelenséget a Spice Girls kapcsolta be a populáris kultúrába, de 
ha Ellen Ripley-t az Alienből, vagy Sarah Connort mint hőst is idevesszük a filmvászonról, akkor látható, hogy egy 

trend született az erőt sugárzó, magabiztos, ambiciózus, individualista nő sztereotípiájából. 
A nők megítélése a szakmán belül is valami hasonló karriert futott be, ahol mára nyugodtan mondhatjuk, hogy két táborra 
szakadt a nőnemű DJ-k elbírálása. Egyfelől a „különlegességnek”, „eladható terméknek” beállított és az esztétikai megjelenésre 
nagyobb hangsúlyt fektető „celeb DJ-k” körére, másrészt a magukat hangsúlyozottan elsősorban lemezlovasnak és nem a női 
nemiségüket kihasználók táborára. Ennek határait meghúzni persze sokszor nehéz, hadd döntsék el hát Ők, hogyan élik meg e 
két identitásukat! Ebben az összeállításban mi a nemzetközi és hazai „underground” (női) lemezlovasokat vesszük sorra, akik 
közül  Maya Jane Coles,  Ida Engberg,  tINI,  Cassy  és  Laura Jones  már szerepelt korábbi számainkban.

G

girl
power
2014

11  n e m z e t k ö z i
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mdj.hu
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nora naughty
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Mondhatnánk, hogy Nora Naughty stílusa 
kategorizálhatatlan, de ez nem teljesen fedi 
a valóságot. Az igazság az, hogy Nora azon 
kevés hazai DJ-k egyike, aki annyira nyitott 
a világra, hogy számára az elektronika vilá-
ga maga a stílus. 

Szerinted nőként inkább könnyebb, vagy 
nehezebb érvényesülni ebben a szakmá-
ban? Még mindig különlegességnek szá-
mít, ha egy partin nő áll a pult mögött?
Egy nő a pult mögött mindig különlegességnek szá-
mít, és mint minden szakmán belül, nyilván itt is van-
nak olyan lehetőségek, amiket nőként ki lehet hasz-
nálni, de én sosem éltem ezekkel.

Van rajtad nagyobb nyomás, esetleg nagyobb 
bizonyítási kényszer amiatt, hogy nő vagy?
A nyomás mindig nagy, de nem azért, mert nő va-
gyok. A DJ-nek nagy a felelőssége, hiszen elsősor-
ban rajta áll vagy bukik a buli. Tőlünk függ, hogy az 
emberek jól érzik-e magukat vagy nem, és ez szá-
momra mindig nagy felelősség!

Egy női DJ-vel szemben megbocsátóbb a 
közönség, ha egy-egy zene nem ül annyira?
A közönség lehet, de én nem!

Bár a bulvármédia felkarolja és támogatja 
a modellekből és celebekből DJ-vé transz-
formálódott hölgyeket, mégis, mintha a 
közgondolkodás is kezdené elhatárolni 
őket. Mostak össze valaha is ezzel a vonal-
lal téged?
Próbálkoztak, de nem sok sikerrel!

Ha egy olyan partira hívnak fellépni, ahol 
kizárólag női DJ-k szerepelnek, oda jó ér-
zéssel, szívesen mész, vagy inkább ellen-
érzéseid vannak amiatt, hogy pusztán a 
nemed miatt merül fel a neved?
Én mindig szívesen és jó érzéssel indulok el, de az 
sosem foglalkoztatott, hogy a nemem vagy a nevem 
miatt hívnak-e el, az esélyt mindig megadom, de 
csakis a zene és a közönség érdekel.

A nevedet a nagyközönség a Tóth Andris-
sal közös Polymorphin duóban ismerhette 
meg, ami akkoriban egy elég friss, szokat-
lan dolog volt. Tavaly újra léptetek fel 
együtt, mit kap ilyenkor a közönség, hogy 
kell egy ilyen műsort elképzelni?
Elképzelni semmit, el kell jönni meghallgatni. Én már 
a Polymorphin előtt is DJ-ként tevékenykedtem, heti 
műsorom is volt a Tilos Rádióban, ahol rendszeres 
vendégünk volt Palotai Zsolt, akinek nagyon sokat 
köszönhetek. DJ-nek hívtak meg abba a házibuliba, 
ahol az Andrist megismertem, és az első perctől 
kezdve egyértelmű volt a zenei összhang közöttünk. 
Ez az, ami a mai napig különlegessé teszi szettjeinket.

Köztudott rólad, hogy döntően lemezről 
játszol. Tudod-e bátorítani a kollégákat 
arra, hogy visszatérjenek ehhez a formá-
tumhoz? 
Nem tudom és nem is akarom! Jó zenék mindig vol-
tak és lesznek is, ez sosem a formátumtól függött.

Mennyivel melósabb így megtölteni a 
lemezestáskát jó zenékkel?
Melósabb, persze, fizikai értelemben mindenkép-
pen, mert a bakelitek nehezek, a lejátszókkal sok a 
gond (főleg itthon), és sok mindent sajnos be sem 
lehet szerezni, de számomra ez sosem volt kérdés 
és képtelen is lennék máshogy csinálni.

Sokak szerint azok a DJ-k, akik a mai világ-
ban is lemezről játszanak, megmaradtak 
igazi művésznek, modern polihisztornak. 
Szerinted lehet ezt a szakmát 2014-ben is 
művészi szinten, kultúraformálóként űzni? 
Vagy még mindig túl sok jelentőséget tu-
lajdonítanak a DJ személyének?
Az, hogy ki milyen szinten űzi ezt a tevékenységet, 
legyen mindenkinek a saját dolga, de olyan kultúrát 
nem lehet formálni, ami nincs, és egy olyan ország-
ban, ahol elsősorban a pénz és a siker az egyetlen 
motiváció, egyelőre nem sok esélyt látok erre.

nora naughty
név
csintalan nóra

nemzetiség
magyar

stílus
deep-tech / electronica

project
hairy, move

link
facebook.com/norashouse
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Talán nem túlzás kijelenteni, hogy Dork az 
első fecske a női DJ-k között hazánkban. 
Elmondása szerint pályája elején erősen 
érezhető volt a nemi megkülönböztetés, 
de azért az underground kultúra kritikus 
szemlélőitől hamar megérkeztek az elis-
merő szavak. Panaszra tehát semmi oka, 
így köszöni, jól érzi magát a hazai techno 
nagyasszonya. 

Ha egy olyan partira hívnak/hívnának fel-
lépni, ahol kizárólag női DJ-k szerepelnek, 
oda jó érzéssel, szívesen mész, vagy in-
kább ellenérzéseid vannak amiatt, hogy 
pusztán a nemed miatt merül fel a neved?
Örömmel zenélek bármilyen nemű és korú előadók-
kal a saját kultúrkörömön belül.

A Technokunst hiánypótló klubesthez szo-
rosan kötődik a neved. Mit kell tudni a pro-
dukció koncepciójáról és mi a szereped a 
gépezetben?
A Technokunst koncepciója: minőségi techno mint 
zenei műfaj és az említett zenei irányzathoz köthető 
más művészeti ágak és megnyilvánulások bemuta-
tása. A tágabb terveket közösen találjuk ki, de rezi-
dens DJ-ként vagyok jelen a projektben, valamint a 
szórólap grafikai alapjának megtervezését készítem.

Viszonylag kevés elérhető mixed van az 
interneten, tudatosan nem árasztod el a 
közönséget a promóanyagokkal?
A minőség fontosabb, mint a mennyiség.

Sokak szerint azok a DJ-k, akik a mai vi-
lágban is lemezről játszanak, megma-
radtak igazi művésznek, modern poli-
hisztornak. 
Szerinted lehet ezt a szakmát 2014-ben 
is művészi szinten, kultúraformálóként 
űzni? Vagy még mindig túl sok jelentő-
séget tulajdonítanak a DJ személyének?
Az előadón múlik. Ha valakinek tiszta üzenete 
van, akkor bármilyen médiumon keresztül teszi 
azt, működni fog.

A lemezről való zenélés magában hordoz egyfajta 
elhivatottságot és hangzásbeli minőséget.
Lemezről csak úgy lehet játszani, hogy az ember 
teljesen együtt él a közönséggel és figyeli az ener-
getikai váltakozásokat. Én szeretem, és hiszek az 
analóg hangzásvilágban.

A Technokunst egy kiváló példa arra, hogy 
a mai brutál erős kommersz áradattal 
szemben a minőségi, alulról szerveződött 
produkciókra is lehet komoly igény. Mit 
gondolsz, van még hely az ehhez hasonló 
esteknek? Van esély arra, hogy még több 
fiatalt lehessen a haladóbb hangzások felé 
terelni?
Sokan unják, hogy minden a külsőségekről szól.  
A nagy „szabadságeszme” külsőségekben meg-
nyilvánulva hirdeti az utcán, köztereken és minden 
közös helyen, ahol az emberek megfordulnak, az 
erőfeszítés nélkül megszerezhető érdemek igazsá-
gát. Az emberek keresik az élet mélyebb értelmét, 
ezért manapság talán még sokkal nagyobb szükség 
van az underground vagy undreground szellemisé-
gű kezdeményezésekre. Az a fajta zenei struktúra, 
amiben mi mozgunk, tele van olyan elemekkel, amik 
az élet tökéletlenségének szépségét üzenik. Ipari 
hangok, a természet zörejei, az utca zörejei, az uni-
verzum hangjai mind lehetőséget nyújtanak felénk, 
hogy megtanuljuk más szemszögből nézni a ránk 
bízott világunkat és egymást.

dork
név
Berkes dorka

nemzetiség
magyar

stílus
minimal-techno

project
technokunst

link
djdork.com
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Shizuka mintapéldája annak, hogy a zenei-
leg művelt és nyitott emberek sokkal na-
gyobb izgalmi állapotba képesek hozni a 
közönséget, mint az egyvonalas társaik. 
Hősnőnk DJ-szettjeiben sokszor meglepő 
módon képes ötvözni a föld alatti és föld 
feletti érzéseket.

Szerinted nőként inkább könnyebb, vagy 
nehezebb érvényesülni ebben a szakmá-
ban? Még mindig különlegességnek szá-
mít, ha egy partin nő áll a pult mögött?
Szerintem nemtől független az a tény, hogy egy DJ 
hogyan érvényesül a szakmában. Tudni kell, hogy az 
adott szituációban mi kell a „népnek”. Tudni kell együtt 
élni a közönséggel és hangulatot teremteni. Az, hogy 
egy nő áll a DJ-pultban, manapság már megszokott.

Egy női DJ-vel szemben megbocsátóbb a 
közönség, ha egy-egy zene nem ül annyira?
Egyáltalán nem. Én pont ezért mixelem harmóniában 
a zenéket és nem stílus szerint. Persze mindenki 
másképp csinálja.

Bár a bulvármédia felkarolja és támogatja 
a modellekből és celebekből DJ-vé transz-
formálódott hölgyeket, mégis, mintha a 
köz gondolkodás is kezdené elhatárolni 
őket. Mostak össze valaha is ezzel a vonal-
lal téged?
Nem, én nagyon alázatos vagyok a szakma, illetve a 
zene iránt. Nem voltak ilyen mellékvágányok az éle-
temben. Egyszer indultam egy szépségversenyen 
kb. 11 éve, és az is volt az utolsó, nem lett belőle sem-
mi, nem az én utam. Engem a zene és a kultúra min-
dig is jobban érdekelt, mint a modellkedés.

Ha egy olyan partira hívnak fellépni, ahol 
kizárólag női DJ-k szerepelnek, oda jó ér-
zéssel, szívesen mész, vagy inkább ellen-
érzéseid vannak amiatt, hogy pusztán a 
nemed miatt merül fel a neved?
Nincsenek bennem negatív érzések ezzel kapcso-
latban. Akikkel eddig együtt zenéltem, imádtam velük 
dolgozni.

DJ Shizuka zeneileg hova sorolandó, ha az 
underground és a mainstream kerül teríték-
re, főként, hogy a New Level Empire a popu-
láris (persze minőségi!) vonalon mozog?
A szívem mint DJ az underground, amiben szinte 
minden zenei stílus megtalálható a klasszikus műfaj-
tól a rockig. Sok zenét szeretek mixelni a szettjeim-
ben (Jean Michel Jarre, Kraftwerk, LGT, Omega, Billy 
Idol, Liszt Ferenc, Queen, Nino Rota, Ennio 
Morricone, Hans Zimmer, Yello, Pink Floyd...) sajátos 
underground stílusban. A New Level Empire egy live 
act formáció, melynek a stílusát négyen alkotjuk, amit 
szintén imádok.

Zenekari tagságod egyfajta plusz a DJ-
karrieredben, vagy teljesen különálló fel-
adatként éled meg?
Külön feladat a kettő, hisz a DJ felállásban meglévő 
kész zenéket, loopokat mixelek, míg a live act pro-
dukcióban hangmintákat, loopokat effektezek és 
nemcsak a közönséggel élek együtt, hanem a zene-
karral is. 2007 óta foglalkozom az Ableton Live szoft-
verrel és szerettem volna így is dolgozni vele.

Hogy kerültél a Petőfi Rádióhoz? Mesélj 
a műsorodról? 
2012-ben volt a Petőfi Rádió „Nekünk DJ kell” ver-
senye, amire közel 400 DJ jelentkezett, ezt meg-
nyerve kaptam egy szombat éjféli műsort. Ez egy 
hatalmas elismerés, és köszönet a szakmai zsűri-
nek és a rádiónak, hogy értékelték a nem megszo-
kott motívumokkal díszített mixeimet. Egy-egy mű-
sorra több napig válogattam az új és klasszikusnak 
mondható zenéket. Mindig az lebegett a szemem 
előtt, hogy a finom underground zenék mellett kul-
túrát közvetítsek. 

shizuka
név
Mayer Petra

neMzetiség
Magyar

stílus
electronica

kiadók
new level eMPire, Petofi dJ

link
facebook.coM/dJ.shizuka
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Linda Kais külsőre az a DJ hölgy, akit azon-
nal keresgélni kezdünk a férfi magazinok-
ban. Pedig hiába, mert nem volt és nem is 
lesz bennük sosem! Linda szépsége ugyan-
is kizárólag szakmai céltudatossággal és 
az underground zene imádatával társult. 

Szerinted nőként inkább könnyebb, vagy ne-
hezebb érvényesülni ebben a szakmában? 
Nézd, nyílván egy hölgy mindig mutatósabb, mint 
egy férfi. Nem hiába szokták mondani, hogy a férfi 
egy fokkal legyen szebb az ördögnél! :) Visszatérve 
kérdésedhez, ebben a szakmában nőként nehezebb 
érvényesülni, főként a mai világban és főként ha nem 
EDM-et játszol. Ennek ellenére én és még sokan eb-
ből a szakmából hűek maradtunk önmagunkhoz és 
nem adjuk fel. 

Még mindig különlegességnek számít, ha 
egy partin nő áll a pult mögött?
Nyílván az ember szereti a szemeit is gyönyörködtet-
ni, de én azt gondolom, egy DJane attól jó, ha audio-
vizuális élményként van jelen. Ettől azonban még 
nem vagyunk különlegesek. Nagyon sok dolog van 
egy bulin, aminek passzolnia kell ahhoz, hogy a kö-
zönség megelégedve távozzon és azt mondják, 
hogy ez jó volt! Nekem személy szerint nem attól lesz 
jó egy buli, ha helyes pasi áll a DJ-pultban. Látod!  
A férfiaknál nem kell, hogy valaki mutatós legyen...  
Akkor most hogy is van ez? :D

Van rajtad nagyobb nyomás, esetleg na-
gyobb bizonyítási kényszer amiatt, hogy nő 
vagy?
Nyomás csak akkor van rajtam – bár ez nem is ne-
vezhető annak – ha nagyobb DJ-vel játszok aznap 
este. Minden egyes szettem előtt az adrenalin a pla-
font veri...  És ettől olyan jó! :)

Bár a bulvármédia felkarolja és támogatja 
a modellekből és celebekből DJ-vé transz-
formálódott hölgyeket, mégis, mintha a 
közgondolkodás is kezdené elhatárolni 
őket. Mostak össze valaha is ezzel a vonal-
lal téged?

Sokszor esett meg, hogy olyan helyre hívtak zenélni, 
ahol slágerzenét kívánt volna a közönség. Nem iga-
zán figyelték a szervezők, hogy milyen zenében uta-
zom, mert az volt a lényeg, hogy egy mutatós nő va-
gyok. Ebben az esetben nekünk kell odafigyelnünk 
és az ilyen bulikat nem kell bevállalni, hiszen erre rá-
mehet az ember jó híre. Azt pedig óvni kell!

Érezted valaha hátrányát annak, hogy nem 
az erősebb nem képviselője vagy?
Soha! Sőt! Büszke vagyok, hogy nő lehetek!

Mire vagy a legbüszkébb DJ-ként?
Arra,hogy a zene inspirál, feloldoz, megnyugtat... És 
nemcsak egy fárasztó nap után... Hogy felemel és 
mindig többre sarkall!

Milyen terveid vannak a közeljövőben?
Amikor elkezdtem 2000-ben ezt az egészet, bakelit-
ről játszottam. Aztán 2006-ban váltottam a CD-re, 
most pedig épp a laptop irányába indultam el. Vál-
tozni jó, fejlődni is! Nyitottnak kell lenni az új dolgokra 
és be is kell tudni őket fogadni. Azt hiszem, 2014 az 
önmegvalósítás éve lesz számomra! Loopokat íro-
gatok, illetve később saját zenei anyag kiadásán tö-
röm a fejem. De azt hiszem, erre már nem is kell 
olyan sokat várni! ;)

Ki az, akit respektálsz a szakmából ne-
mektől függetlenül, illetve van-e kedvenc 
női lemezlovasod?
A Badgirls fiúk – James Cole, Pat Duff, Shabaam –, 
Dandy, a Deadcode csapat, Slam Junior, akitől 
sokat tanultam. Külföldiek közül pedig Richie 
Hawtin, Adam Beyer, Guy J, The Advent és még 
sokan mások a kedvenceim. A női fronton Ida 
Engberg, Gayle San, Nicole Moudaber és Monika 
Kruse személyét tisztelem.

linda kais
név
kaisz linda

nemzetiség
magyar

stílus
tech-house, techno, minimal

project
trivial Bookings

link
faceBook.com/lindakais
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DJ Ren neve már jó pár éve ismerősen 
cseng a tört ütemek kedvelőinek körében. 
Bár nem ő az egyetlen nő, aki basszusokkal 
bombázza a nagyérdeműt, de egyöntetűen 
az ő neve merült fel a mini-interjú apropóján.

Van rajtad nagyobb nyomás, esetleg na-
gyobb bizonyítási kényszer amiatt, hogy nő 
vagy?
Eleinte mindenképpen volt, mert a drum and bass 
szcéna nagyon zárt volt. Nehezen hitték el, hogy egy 
lányt ugyanannyira érdekelhet a zene, és hogy hatá-
rozott elképzelései vannak, mit és hogyan szeretne 
játszani. Ma már talán könnyebb dolga van a lányok-
nak, akik belekezdenek, de aztán ugyanúgy kell telje-
síteni. 

Egy női DJ-vel szemben megbocsátóbb a 
közönség, ha egy-egy zene nem ül annyira?
Nem hiszem, illetve nekem nincs ilyen tapasztalatom. 
A hazai drum and bass közönség kifejezetten tájéko-
zott és magas elvárásokat támaszt a DJ-kkel szem-
ben, szóval nem engedheted meg magadnak, hogy 
felkészületlenül menj egy bulira játszani. Előfordult 
már, hogy egy rosszabb napomon kritikákat kaptam.

Ha egy olyan partira hívnak fellépni, ahol 
kizárólag női DJ-k szerepelnek, oda jó ér-
zéssel, szívesen mész, vagy inkább ellen-
érzéseid vannak amiatt, hogy pusztán a 
nemed miatt merül fel a neved?
Attól függ, kik a fellépők rajtam kívül. A jó női DJ-kkel 
különleges élmény együtt játszani, hiszen zeneileg 
mindig mást, hozzám közelebbit képviselnek, mint a 
stílusukon belül a férfiak, de ha a promoter nem a 
zenei teljesítménnyel, hanem kizárólag azzal akarja 
eladni a bulit, hogy nők játszanak, azt nem szeretem, 
és nem is igazán működik.

Az elektronikus zenével nemrég megis-
merkedők többek között a néhány éve mű-
ködő She Fire-ből ismerhetik a nevedet. 
Mesélj egy kicsit a csapat hátteréről!
A csapatot egy jó barát, Tilos Rádiós műsortárs, 
Cadik hozta össze 2011 nyarán, amikor az A38-on 

programszervezősködött, a brand kialakításában 
pedig Lajos Edit grafikus segített neki. Az első né-
hány hajós bulin még változott az összetétel, a fix tag 
Cadik barátnője, Zosha és én voltam. Izgalmas kísér-
let több stílussal esteket csinálni. Az alapvetően 
egyes stílusokért rajongó közönséget összeeresz-
teni nehéz, de lehetőség is egyben, és úgy tűnik, 
működőképes a koncepció. Egy idő után Cadik 
magunkra hagyott, a felállás kicsit változott, most né-
gyen csináljuk Mirával, Cheeky-vel és DSH-val. Min-
dig kitalálunk valami újabb projektet magunknak, 
most éppen rádióműsort kezdünk az RCKO.fm-en.

Sokéves pályafutásod alatt számos nagy 
nevű külföldi DJ mellett zenélhettél. Melyek 
voltak a legemlékezetesebb alkalmak?
Mindig nagy élmény DJ Stormmal, a dnb first lady-
jével, DJ Flighttal, Goldie-val játszani, velük van talán a 
legtöbb közös nevező zeneileg. A Bladerunnaz bulik 
az utóbbi években számomra mindig kiemelkedő 
események, ezeken a fellépéseken mindig úgy ér-
zem, hogy otthon vagyok. Az egyik legkedvesebb 
emlékem, amikor 0=0-val és Equinoxszal játszhat-
tam együtt egy Impulsecreator szervezte esemé-
nyen. 

Elég gyakran olvasható a neved a bulik line 
up-jában. DJ-ként már bizonyítottál, így fel-
merül a kérdés: mi lesz a produceri babé-
rokkal? Gondolkodtál rajta, hogy stúdió-
zásba kezdj?
Jóval azelőtt, ahogy DJ-zni kezdtem (’94-’95-ben) 
próbálkoztam zenekészítéssel, sokat szöszmötöl-
tem egy-egy hanggal, de mikor következő nap felkel-
tem, már utáltam az előző napi eredményt. Hamar 
rájöttem, hogy nincs olyan mondanivalóm, amit más 
ne tudna jobban megvalósítani.

dj ren
név
TóTh renáTa

nemzeTiség
magyar

sTílus
drum&bass

projecT
budapesT jungle, she Fire, Tilos 

link
Facebook.com/djrenhun
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blond:ish
Anstascia és Vivie-Ann alias Blond:ish vi-
tathatatlanul értékes színfoltja az under-
ground dance szcénának. Hogy hol kez-
dődött e fergeteges formáció története? 
Még véletlenül sem Montréalban, mivel 
az túl egyszerű lett volna. Ugyanis mind-
két szőkeség a montréali éjszakában ve-
zetett rezidenciát, és mégis egy 2008-as 
Winter Music Conference partin találtak 
egymásra Miamiban.

A „szőkeségek” neve is megér egy misét. Sors-
szerű talalkozásuk után visszatérve Kanadába, 
közösen léptek fel egy partisorozaton. a Blond:ish-
on, és a közönség értelemszerűen rájuk ragasz-
totta a szőke tincseik miatt egyébként is nagyon 
találó nevet. Nomen est omen... Vagyis a név köte-
lez? Nos, Blond:ish-ék esetében ez semmiképp 
nem mondható el. A csajok nagyon intelligesek és 
műveltek, valamint vagányok és belevalók, néha 
már szemérmetlenek is akár.  Ők nem a hagyomá-
nyos „szőke nős” városi legendák híres főszerep-
lői, hanem az áttáncolt éjszakák dedikált DJ-ama-
zonjai. A duó elektronikus zene iránti vonzalma 
már tinédzserkorukban meghatározó volt. Vivie-
Ann (aki valójában Bakos Vivie-Ann magyar 
szarmazású édesapja révén) már Mont réal ban 
született és 13 évesen  a torontói underground 
100.7 rádiót hallagatta. Ezek az eletronikus ritmu-
sok fertőzték meg a bakfis Bakos lányt, aki az 
egyetemen informatikából szerzett diplomát. 
Anstascia  Franciaországban született és nőtt fel, 

DJ-karrierjét az unokatestvére inspirálta.  A 13 éves 
fruska Daft Punkkal, Pink Floyddal és Depeche 
Mode-dal cizellálta zenei ízlését. Amint lehetett, 
belevetette magát a francia klubéletbe, akkor 
Európában sokkal inkább virágzott és előrehala-
dottabb volt az elektronikus zene, mint Ameriká-
ban vagy Kanadában. 

Az egymással harmonikus szimbiózisban zenélő 
szőkék között teljes az egyetértés és maximálisan 
egymásra hangolódva b2b-eznek. Az életük to-
vábbi részét is ilyen egyensúlyban menedzselik.  
A szokásos üzleti részt, a szükséges logisztikát és 
egyéb szervezési feladatokat is egyenlően osztják 
el. A hölgyek megjelenéseit a Kompakt, Get 
Physical Music, NM2 és a Defected kiadók 
adták ki. Büszkén mondhatják magukról, hogy 

szinte a világ összes top klubjában rendszeresen 
játszanak, mint a legendás ibizai DC10, a berlini 
Panorama Bar vagy a londoni Fabric, de a Mia-
mi WMC–n is mindig maradandó élményt nyújta-
nak a nagyérdeműnek. Sztereotípiáktól mentes, 
technikai bravúrokkal tarkított és előremutató vo-
kális deep house, minimal, valamint techno 
stilusok keverednek szettjeikben. 
A márciusi naptárjuk is önmagáért beszél: Red 
Bull Music Academy, WMC, Flying Circus, 
Ultra Music Festival!

blond:ish
név
AnstAsciA d’elene & vivie-Ann bAkos

nemzetiség
kAnAdAi, FrAnciA

stílus
deep house, tech-house

project
decked-out

link
FAcebook.com/blondish
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Művészként Nina Kraviz egy komplett 
csomag: énekes, producer és DJ, valamint 
nem mellesleg kellemes látvány a férfi-
szemnek. Adottságait teljes mértékben 
kihasználva válhatott manapság az egyik 
legbefolyásosabb női producerré / DJ-vé. 
Hosszú évek áldozatos munkájával a 
Rekids kiadó alapvető tagja lett számta-
lan EP-megjelenéssel és saját debütáló 
albumával (’Nina Kraviz’, 2012). 

A szibériai születésű Nina Kraviz szerzeményei 
szinte mind hipnotikus és érzéki elemekkel tarkí-
tott mély, letisztult track-ek. House és techno imá-
data régen kezdődött, még amikor újságíróként 
dolgozott. Szerteágazó tehetsége ellenére magát 
elsősorban DJ-nek tartja, akit legfőképp a Chicago 
house és a Detroit techno inspirált. Sokszor ma is 

felfedezhetjük, ahogy 20-25 éves klasszikusokat 
csempész bele szettjeibe, persze mindig kénye-
sen figyelve az egyensúlyra. A közönség pedig 
egyszerűen imádja hozzáértése és természetes 
bája miatt. Ezért lehet az Amsterdam Dance 

Event, a Sonar, a Decibel, az Awakenings 
fesztiválok, valamint az ENTER, a Berghain, a 
Fabric és a The Warehouse Project partik 
állandó fellépője. Szettjeit sosem lehet beskatu-
lyázni. Simán elkalandozik a technótól a pop, de 
még az ambient világába is. „A jó zene az jó 
zene” – vallja. Lelkes lemezgyűjtőként bármibe 
belekóstol, ami felkelti az érdeklődését. Ráadásul 
szerzeményei is elég kelendők a remixerek köré-
ben is. Marcellus Pittman, Fred P, Jus Ed és Victor 
Rosado mind magukévá tettek egyet-egyet Kraviz 
kisasszony track-jei közül. 

Manapság a Dance Mania Paris Mitchell re mix ével, 
valamint a Mojave-sivatagbeli ’Fire’ videójával tűnt 
ki a tömegből. Tavaly novemberben jött ki a 
’Mr Jones’ dupla EP. Állítólag tavasszal jön egy 
Kraviz mixalbum is. Na és persze nem feledkezhe-
tünk el a tavaly akkora port kavart ominózus port-
réfilmről, ahol Nina habfürdőt is vesz. Ez a jelenet 
egy egész szexista lavinát indított el, ahol számta-
lan DJ szólalt fel pro és kontra, majd hatására Seth 
Troxler is elszabadult. Nina véleménye a dologról 
egyszerű volt és velős: „Néha szeretném azt 
kiáltani: ‚Srácok, ez most komoly?’ Nem 
unjátok még ezt a tízszeresen is halott 
‚nők a zeneiparban’ témát, és azt, hogy 
egy fiú azt csinál, amit akar, de egy lány-
nak rendesen kell viselkednie?” És ezzel 
úgy érezzük, egyet kell értenünk, azonban nagyon 
örülünk annak is, hogy a csupán habfürdő fedte 
test hatására megnézhettük, hogyan fest Seth 
Troxler anyaszült meztelenül :) 

nina kraviz
név
nina kraviz

nemzetiség
orosz

stílus
deep house, electronica

project
underground Quality, rekids, naif

link
facebook.com/nina.kravizmusic
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magda
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Igazi nagyasszony, felsőkategóriás tech-
no DJ, a legnagyobbak között emlegetik 
nevét. Drámai hangzás és különleges 
basszusfutamok jellemzik, bár azt sosem 
tudhatjuk, éppen mi sül ki Magda „kemen-
céjében”. Az egyetlen állandóság mun-
kásságában ugyanis a meglepetés ereje. 

Magda Chojnacka annak ellenére, hogy a lengyelor-
szági Zywiecben született, tinikorára a Detroit mel-
letti, lengyelek által lakott Hamtramck városában 
érte a techno első hulláma, még a nyolcvanas évek 
végén. Persze több sem kellett ahhoz, hogy egy 
életre beleszeressen a hangzásba. Itt a biográfiák 
hajlamosak elmismásolni az erőfeszítését, de tuti, 
több évnyi kemény munkával érte azt el, hogy ’98-
ban csatlakozott a Minushoz, és Richie Hawtin 
warm up-jaként kezdett el turnézni a világ körül. In-
nentől karrierje szárnyra kapott és a mai napig a 
felhők közé repíti újra meg újra. Magda hangzását az 
ellentétek dominálják. Hol sötét, hol melegséggel 
tölt el, néhol lecsupaszított, máshol pedig olyan tes-
tes, hogy szétszakad a basszustól. DJ-stílusát jól 
tükrözik a ’She’s A Dancing Machine’ és a 
’Fabric 49’ mixalbumok. 

2010-ben jelent meg saját szerzői albuma, a 
’From The Fallen Page’, amely hatalmas elis-
merést váltott ki a szakmából, hiszen csakúgy, 
mint DJ-szettjei, saját lemeze is az ellentétekre 
épült, egyik végletből a másikba taszítva a hallga-
tót. Majd egy évvel később Marc Houle-lal és Troy 
Pierce-szel közösen megalapították az Items & 
Things kiadót. Mindig a szokatlant és az újat kere-
sik, azokat a zenéket, amik a határokat feszegetik. 

„Itt nincsenek szabályok, csak olyan 
hangzás, amit szeretünk és olyan művé-
szek, akikben hiszünk” – mondja. A trió egy 
közös partisorozattal is előrukkolt, melynek neve 
Down & Out. Csak underground helyszíneken 
rendezik meg világszerte, viszont komplex audiovi-
zuális élményt nyújt – odafigyelnek a dekorációra, a 
vizuális effektekre és a fénytechnikára is. Érdekes 
dolgot jelentettek be nem is olyan régen, Magda 
ugyanis a brazil Warung klub rezidense lesz idén. 
Nemrég jelent meg a Resident Advisoron a Magdá-
ról szóló kisfilm, az ’Origins’, ahol megtudhatjuk, 
hogyan érezte magát, amikor családja Lengyelor-
szágból Detroitba emigrált, és hogy mit tett akkor, 
amikor Richie Hawtin oldalán úgy beszippantotta a 
szcéna, hogy majdnem feladta az egészet. 

magda
név
magdalena ChojnaCka

nemzetiség
lengyel

stílus
teChno

projeCt
items & things

link
faCebook.Com/unmagda
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ellen allien
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Teljes alkotói szabadság – Ellen Allien 
akár ezt a mondatot hímezhetné nem lé-
tező zászlajára. A berlini születésű DJ a 
német főváros mellett még a legdinami-
kusabb partiszigetet, Ibizát is meghódí-
totta, de nemcsak mint lemezlovas, ha-
nem mint zeneszerző, kiadómenedzser, 
és kreatív pólótervező.

Ellen 1988-ban, londoni tartózkodása során került 
elõször kapcsolatba az elektronikus zenével, és 
1991-tõl pedig már DJ-ként tevékenykedett a ber-
lini underground zenei életben. Hamarosan saját 
rádiómûsort és labelt indított Braincandy néven. 
’92-re már rezidens lett a Bunker, az E-Werk és 
a Tresor klubokban. 1997-ben BPitch Control 
nevû rendezvénysorozatával új színt vitt a berlini 
éjszakai életbe, az újszerû, elõremutató zenei 
irányzatokat felsorakoztató, elhagyatott ipari hely-
színeken megtartott rendezvényeken akkoriban 
még nem megszokott módon a vizuális élmény is 
kitüntetett figyelmet kapott. ’99 óta vezeti az azo-
nos nevű berlini BPitch Control labelt és emel-
lett saját pólómárkát is alkotott. A mai berlini elekt-
ronikus zenei szcéna legmeghatározóbb alakjai 
jelentetik meg itt zenéiket: Modeselektor, Mode-
rat, Paul Kalkbrenner, Telefon Tel Aviv, Sascha 
Funke és persze maga Ellen is. Rezidens az ibizai 
DC10-ben, a barcelonai Nitsában és az offen-
bachi Robert Johnsonban. 

Ellen folyamatosan kísérletezik, újabbnál újabb ze-
nei hangzásvilágba kalandozik, például legutóbb a 
’LISm’ című soundtrack albumán tette ezt.  
A lemezt Thomas Mullerrel közösen készítette és 

90%-ban ambient felvételeket tartalmaz, majd az 
elektronika és a techno világába kalandozik.  
A ’LISm’ egy rendkívül érzelemdús, 45 perces 
utazás, ahol minden másodperc számít. Első albu-
mát, a ’Stadtkind’-et 2001-ben, majd az 
Apparattal közös ’Berlinette’-et 2003-ban adta 
ki. Ellen Allien legfontosabb megjelenései  közé 
tartozik az Apparattal közös ’Orchestra Of 
Bubbles’ (2006), ’GO’ (2007), a ’Sool’ (2008), 
a ’Dust’ (2010), a ’Pump’ (2010) és a ’The Kiss’ 
(2011). Már 2014-ben is jelent meg EP-je, a ’Free 
Nation’-t Thomas Mullerrel közösen jegyzi.  

Ellen Allien egy rendkívüli tehetség, egyedülálló 
művész, aki nélkül a vibráló berlini klubszcéna nem 
lenne teljes. Nem hiába választották neki az Allien 
művésznevet barátai karrierje kezdetén. Stílusa 
beskatulyázhatatlan, valaki mégis ráaggatta az 
„allien dance” elnevezést. Néha már-már elborult, 
mégsem őrült, hanem különlegesen lüktető, 
avantgard techno. Sosem ismétli önmagát és erre 
mindig nagyon büszke. 

ellen allien
név
ellen allien

nemzetiség
német

stílus
„allien dance”

project
Bpitch control 

link
faceBook.com/ellenallien
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monika kruse
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A Terminal M kiadó feje, Németország 
techno First Lady-je és a No Historical 
Back spin szervezet alapítója. Több mint 20 
éve a német elektronikus szcéna megha-
tározó alakja. Ki sem néznéd belőle, igaz? 
Vannak, akiken nem fog ki az éjszaka. 

Érdekes, hogy nagyon fiatalon, a ’90-es évek ele-
jén csöppent bele a DJ-zésbe, és rögtön az első 
generációs német elektronikus tánczenei lemez-
lovasok közé avanzsálódott. Saját illegális partik 
szervezésébe fogott, majd ezek sikerein felbuz-
dulva néhány müncheni klub le is csapott rá. Innen 
pedig egyenes út vezetett a Love Parade-ekre, 
majd számtalan külföldi fesztivál és fellépés követ-
kezett. Legérdekesebb mégis, hogy miután Ber-
linbe költözött, a Berghain / Panorama Bar 
egyik rezidensi posztját is megcsípte, valamint 
állandó szereplője a több országban megrende-
zett Time Warp fesztiváloknak is. Biztosan nem 
véletlenül. 

Monika Kruse rendkívül termékeny producer, a 
’90-es évek közepétől felejthetetlen klubslágerek 
fűződnek a nevéhez. Nem mehetünk el az olyan 
techno klasszikusok mellett, mint a ’Needle
hopper’, a ’Latin Lovers’ vagy a ’Morgana’. 
Negyedik (!) és egyben utolsó albuma, a ’Traces’ 
2012-ben jött ki, mely turnéja során hazánkban is 

megfordult, és mostanra már kijelenthetjük, ez 
Monika eddigi legkifinomultabb szerzői munkája. 

A kiadvány méltó követője a 2008-as ’Changes 
Of Perception’-nek, mely a 2. legjobb album 
lett megjelenésének évében a Raveline magazin 
listáján. A ’Traces’ egy 66 perces utazás, mely-
ben 12 részre bontva ismerhetjük meg Monika 
személyiségét. A house, tribal, techno, break, 
ambient elemek mind az egység egy részét képe-
zik, felejtsük el, hogy egyetlen stílusba próbáljuk 
beszorítani ezt a sokrétű alkotást. Monika karrier-
jének egyik legnagyobb mérföldköve saját kiadó-
jának, a Terminal M-nek megalapítása a 2000-
es évek elején. Mára több mint 100 megjelenéssel 
büszkélkedhet, és olyan művészeket tudhat a so-
raiban, mint Andhim, Pele & Shawnecy, Paul C & 
Martini, Piemont és Pig&Dan. Ugyanekkor alapí-
totta meg a No Historical Back spin elnevezé-
sű jótékonysági szervezetet annak érdekében, 
hogy felhívják a figyelmet a rasszizmus és az ide-
gengyűlölet elleni küzdelemre. Megalakulása óta 
a szervezet által rendezett partikon már legalább 
100 művész lépett fel teljesen ingyen. Minden be-
vételt egy olyan alapítványnak ajánlottak fel, ami a 
rasszista erőszak áldozatait segíti. Mint hivatalos 
szószóló, Monika Kruse bebizonyítja, hogy a klub-
kultúrát sokan ugyan rossz színben tüntetik fel 
hedonista mivolta miatt, pedig jótékony célra is 
használható a szinte végtelennek tűnő energia.  

monika kruse
név
monika kruse

nemzetiség
német

stílus
techno, tech-house

project
terminal m, electric avenue

link
facebook.com/monikakruseofficial
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A Mobilee Records alapítója, nemzetközi-
leg is elismert DJ/producer, igazi „örök-
mozgó”, világutazó, rádiós műsorvezető 
és nem mellesleg az egyik legkeményeb-
ben dolgozó személy a szakmában. Anja 
Schneider egy elbűvölő egyéniség, aki már 
fiatalon kitűnt muzikalitásával és magasra 
helyezett munkaerkölcsével.

Kifogástalan ízlését hamar felismerte a kreatív 
berlini közeg, rádióműsorai nyomán hatalmas 
népszerűségre tett szert, csak hogy egy műsort 
említsünk: ’Dance Under The Blue Moon’.  
A ma is futó podcast (amit mi is nagyon imá-
dunk) olyan emblematikus vendégekkel fut, mint 
Ekko haus, Rodriguez Jr., M.A.N.D.Y., Nic Fanciulli, 
Josh Wink, And.Id, Kenny Larkin és még folytat-
hatnánk. A folyton érdekes és impulzív Berlin 
megfelelő helynek bizonyult Anja számára, hogy 
tapasztalatával, előremutató ízlésével és ötletei-
vel összefogja a fiatal tehetségeket (pl. Sebo K, 
Pan-Pot...) és Ralf Kollmann-nal megalapítsa a 
Mobilee Recordsot, ezáltal egy olyan környeze-
tet teremtve magának, melyben igazán otthon 
érzi magát és csak a zenére és a művészetre kell 
összpontosítania. 

Hasznos és kitartó munkájának köszönhetően 
2008-ra már Paul Brtschitsch, Marco Resmann és 
Lee Van Dowski is a stúdiópartnerei. Még ebben 
az évben adja ki bemutatkozó albumát, a ’Valley’-t, 
amely széleskörű elismerést hoz neki. Közben meg-
szállottan kutatja a friss művészeket, akikkel karöltve 
csapatként ápolhatják produceri és DJ-karrierjüket. 
Berlin hemzseg a tehetségektől, így nem nehéz 
megtalálni a megfelelő reménységeket a „fejlesztés-
hez”. Anja professzionális ézékkel „megleli és támo-
gatja” a tálentumokat. Saját bevallása szerint ez neki 
sohasem volt munka – „a zene a szenvedé-
lyem, enélkül nem is tudnék meglenni...” 

Sokak szerint a világ egyik legelismertebb női DJ-
je, már mindenhol megcsillogtatta tehetségét, a 
világ minden sarkán ismerik a nevét elektronikus 
zenei berkekben. Mára már Steve Bug, Richie 
Hawtin és Luciano is a zenésztársa, és a Mobilee 
csapat is szép számmal összegyűlt. Hogy egy 
párat említsünk: Catz ’N Dogz, Daniel Stefanik, 
Geddes, H.O.S.H., Nick Curly, Hector vagy 
Solomun. Nagyon várjuk a következő magyaror-
szági fellépését!

anja schneider
név
anja schneider

nemzetiség
német

stílus
tech-house, techno

project
mobilee records

link
facebook.com/anjaschneider
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heidi
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A BBC Radio 1 Residency műsorának 
vezetője, nemzetközileg elismert DJ, a 
Jackathon label és partik megteremtője. 
Meg nagy általánosságban egy fülig vi-
gyor, szőke tünemény. Sokaknak ő az 
acid house királynője. 

„Mélyen hittem ebben a karrierben, és 
minden energiámat ebbe fektettem. Akár 
pofára is eshettem volna, de kitartottam 
és bizonyítottam. Mindent azért érhettem 
el, mert 110%-ot adok magamból, minden-
kit kivételes kedvességgel kezelek és 
olyan dolgokat áldoztam fel az életemből, 
amit mások természetesnek vesznek.”

A fenti idézetből is átjön, hogy Heidi az elmúlt egy 
évtizedben kőkeményen azon dolgozott, hogy 
nyomot hagyjon az új house és techno generáció-
ban. Nem sajnálta az energiát, sokszor az egész-
ségét is feláldozta egy-egy projekt vagy parti 
érdekében. Közülünk jött a táncparkettről. „Ha 
csak ott állnék a pultban egy laptopra 
bámulva és egyszer sem néznék a kö-
zönségre, játszhatnék akármilyen sláge-
reket, szar lenne az egész, mert már nem 
érdekelne. Imádok táncolni, és nagyon 
lehangoló, ha úgy végződik egy este, 
hogy nem hagy bennünk mély nyomot. Én 
egy robbanással akarom befejezni.” 
És erre mindenki jól emlékezhet, aki ott volt a 
2011-es Balaton Sound T-Teraszán, amikor is 
Heidi egy őrületesen pattogós, életvidám house 

szettel ugráltatott meg minket. Aztán pörgött még 
néhányat Troxlerék mellett is, mert a csaj tud inni. :)

Jackathon partijait fiatalkori house és techno 
rave-eken szerzett élményei inspirálták. A kanadai 
Windsorban nőtt fel, szinte Detroit határában. 
2000-ben Londonba költözött, majd 3 évvel ké-
sőbb társaival megnyitotta a Phonica lemezboltot. 
2004-ben kezdett DJ-skedni, a M.A.N.D.Y. srá-
cok és DJ T vették a szárnyaik alá. Egy rövid berli-
ni tartózkodás után 2008-ban meghívást kapott a 
BBC-től, hogy hat hónapig vezesse az In New 
DJs We Trust című műsort. A mai napig a legen-
dás rádió munkatársa, manapság a ’Radio 1’s 
Residency’-t vezeti csütörtök esténként. 

2009-ben kezdett bele saját partijainak szervezé-
sébe. A Jackathon bulik során a barátait látja ven-
dégül, és a lista elég jól hangzik: Richie Hawtin, 
Soul Clap, Solomun, Maceo Plex, Nicolas Jaar, 
Scuba és Derrick Carter mind szívesen lép fel 
nála. 2011-ben megjelent egy Jackathon mixal-
bum, és annak sikerén felbuzdulva született meg 
a Heidi presents Jackathon Jams label. Az első 
EP-t csak csajoknak szentelte: Maya Jane 
Coles, Miss Kittin és tINI szerzeményei jöttek 
ki elsőként. 

Heidi minden napja a zenéről szól, szó szerint ezt 
lélegzi. Imádja a turnékat, Twitter-oldalán is jól kö-
vethető, merre jár és hogyan érezte magát. Imád-
ják a fesztiválok, rendszeresen fellép az Exiten, a 
Global Gatheringen és a detroiti Movementen, de 
a Fabric (London), a Womb (Tokió), a Watergate 
(Berlin) és az ibizai klubok is szívesen látják és ér-
zik a minden porcikájával életigenlő, igazi house 
nagykövetet. Sosem fél megharcolni azért, amit 
igazán akar, és imádja közönségét bevezetni a 
féktelen hedonizmus mennyországába. 

heidi
név
heidi vanden amstel

nemzetiség
kanadai

stílus
house, techno

project
jackathon jams

link
facebook.com/heidivandenamstel
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Dinky egyik legnagyobb erőssége, hogy 
még a minimál hangzásból is képes vala-
mi fülbemászót elővarázsolni. Az under-
ground táncparkett „melódiakirálynője” 
nem rest DJ-szettjei közben szájához 
emelni a mikrofont és kitűnő hangi adott-
ságait a nagyérdemű elé tárni. Előszere-
tettel énekel rá a kiállásokra, vagy egy-
egy csupaszabb ütemre és így új értelmet 
ad az adott trekknek. 

Hősnőnk, Alejandra Del Pilar Iglesias Rivera néven 
született Santiagóban (Chile) és a legenda szerint 
húga nevezte el „Csininek” (Dinky). Gyermekkori 
balett- és zongoraórái (Suzuki-módszer) alatt egy-
értelművé vált, hogy a kis Dinkyben túlcsordul a 
zenei és művészi tehetség. Persze ez nem volt 
véletlen, hiszen zenész családban nőtt fel. Művé-
szi karrierje kezdetén mint profi táncos és koreo-
gráfus lépett a világot jelentő deszkákra, így töb-
bek között 16 éves korában már Peter Gabriel 
koncertjén szerepelt háttértáncosként. Bár ottho-
nosan érezte magát a színpadon és minden lehe-
tősége megvolt, hogy álomkarriert fusson be, de 
egy valami eltérítette akkori szakmájától. Ez pedig 
nem volt más, mint az elektronikus zene. Ízlése a 
klasszikusoktól kezdve a new wave-en és a kor-
társ zeneszerzőkön át az elektronikáig terjedt, így 
zenei nyitottságát pillanatok alatt behálózta a ’90-es 
évek közepének elektronikus dance hangzása. 
1994-ben Dinky olyan arcokkal találkozott, mint 
Ricardo Villalobos, Dandy Jack, Atom 
Heart, Luciano és persze még sokan mások, 
akik óriási hatást gyakoroltak rá munkájukkal, mű-
vészetükkel. Mégis, a legnagyobb lökést az akko-
riban Berlinben élő húgának köszönheti, aki be-
mutatta neki az elektronika egyik fővárásonak 
éjszakai életét (E-Werk, Tresor), ahol egyből meg-
találta saját kedvenceit Plastikman, Aphex 
Twin és Carl Craig művészetében. Persze az itt 
hallott élő produkciók (Hell, Stacey Pullen, 
Sven Väth) még nagyobb isnpirációt nyújtottak 
neki. Mivel eredeti elképzeléseit táncosként még 
nem adta fel, így a ’90-es évek végén Manhattan-
be költözött és ott tanult tovább. Természetesen 

Berlin után az amerikai hangzást is felfedezte ma-
gának és innentől kezdve már nem volt megállás, 
rövid időn belül már a DJ-pultban találta magát. 

2003-ban Berlinbe költözött, a városba, amely ra-
bul ejtette még a kilencvenes évek közepén. 
Tehetségét ekkor már nem kellett bizonygatni 
senkinek, mivel egyre többen beszéltek a Dinky-
jelenségről. Többek között Sven Väth is, aki le-
mezszerződést ajánlott neki és így 2005-ben ha-
talmas sikerrel megjelent az ’Acid in My 
Fridge’ a Cocoon címkéjén. Dinky innetől kezd-
ve tényezővé vált a kontinentális szcénában és a 
legjelentősebb klubok nyíltak meg előtte. Azóta is 
visszatérő vendége olyan helyeknek, mint a 
DC10, a Fabric, az Amnesia, vagy a Cocoon 
estek. S nem mellesleg 2004 óta a Panorama 
Bar rezidense is. Ha nem is bekategorizálhatatlan 
Dinky stílusa, de igen sok mindent írhatnánk neve 
mellé, ha fel kellene térképeznünk egy-egy szettjé-
nek zenei vonalát. Szinte határtalan. Eddigi pályája 
során 4 albumot, 3 mixalbumot és megannyi 
single megjelenést termelt. 2010-es albuma, az 
’Anemik’ a Resident Advisor szerint az adott év 
egyik legjobbja volt. Legutóbb 2013 nyarán jelen-
tetett meg szerzői albumot ’Dimension D’ cím-
mel, amelyen a klasszikus multi-instrumentalista 
hozzáállással ő játszott fel mindent (ének, gitár, 
dob, zongora).

dinky
név
AlejAndrA iglesiAs

nemzetiség
Chilei

stílus
deep house, teCh-house, eleCtroniCA

projeCt
pAnorAmA bAr

link
dinkylAnd.org
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Az elektronikus tánczene megváltoztatta 
Nicole Moudaber életét, most pedig ő vi-
szonozza a szívességet. A New York-i 
Tunnelben fertőződött meg végleg a nigé-
riai születésű, libanoni sztár DJ, majd hosz-
szú éveken keresztül írogatta zenéit elő-
ször Libanonban, majd Londonban, ahol 
közeli barátságba került Carl Coxszal, ké-
sőbbi mentorával. Kezdetben promo ter-
ként és ügynökként dolgozott, majd meg-
tanult DJ-zni is. 2009-ben a brit DJ Mag 
kikiáltotta a „legalulértékeltebb DJ”-vé, de 
az azóta eltelt években Nicole sikeresen 
kitört ebből a skatulyából. 

A Drumcode-on kijött ’Believe’ című debütáló 
albuma tavaly hatalmasat robbant, egy egész hó-
napig volt első a Beatport techno, tech-house és 
deep house listáján, és még most is a Top 15-ben 
található. Mondjuk nem nehéz Adam Beyerrel a 
hátunk mögött nagyot alkotni, akinek hatása jól 
tetten érhető a ’Believe’-en. A Billboard és a 
Rolling Stone magazinok címlapjára is felkerült 
albumával, valamint egyedi DJ-zési stílusa is (gön-
dör fürtök mindenütt) hamar a védjegyévé vált. 

Nicole Moudaber, amikor nem a Space-ben 
Carl Cox-nál, vagy az Amnesiában, a Music 
ON-on pörget, akkor szívesen dolgozik együtt a 
nagy öreg Coxy-val, Adam Beyerrel, Skinnel, Vic-
tor Calderone-nal és Danny Tenagliával is. De ki 
nem hagyná turnéjából a Time Warpot, az 
Electric Daisy Carnivalt és a Monegrost.  
Néhol pedig maratoni szettjeivel hívja fel magára a 
figyelmet: „9 órán keresztül játszottam, és azt 
mondták, ilyen hangulatot még sosem láttak a 
klubban. Ez sokkal többet jelent nekem, mint a 
pénz.” Mi is szívesen belehallgatnánk egy hosszú, 
de akár egy rövidke Moudaber szettbe is idehaza, 
hogy ne csak a Boiler Roomból ismerhessük a 
sokszor pulikutyának álcázott techno DJ-t. 2014-
től saját rádióműsort kap, amit a Carl Cox és 
Adam Beyer showja mögött álló team támogat. 
„Ez egy jó lehetőség arra, hogy olyan ze-
néket játsszak, amiket imádok” – mondja, 

ígéretet téve egy olyan szettlistára, amiben lesz-
nek élő felvételek, valamint a deep house-tól a 
lüktető technóig bármi. Januárban jött ki a 2 track-
es EP-je az Intecen (’One Day Later’), és ha-
marosan jönnek az újdonságok tőle a MOOD 
Recordson is, így Nicole Moudaber érezhetően 

nagyobb sebességbe kapcsolt, és nem ül a ba-
bérjain. Reméljük, a rendőrség is tartja vele a lé-
pést: „Múltkor a New York-i Output-beli 
szettem során a rendőrség szerint túl 
hangos volt a basszus… Legközelebb re-
mélem, beteszik a füldugójukat, mert a 
Funktion One-on még mélyebb lesz, az 
biztos!”

NICOLE MOUDABER 
Név
NICOLE MOUDABER

NEMzEtIség
LIBANONI

stíLUs
HOUsE, tECHNO

pROjECt
DRUMCODE, MOOD RECORDs

LINk
fACEBOOk.COM/OffICIALpAgE
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miss kittin
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Extravagáns és rendkívül kreatív. Énekel, 
kiabál, sikítozik és rappel. The Hackerrel 
karöltve olyan zenékkel került a közép-
pontba, mint ’Frank Sinatra’, vagy ’1982’, 
de ne feledkezzünk meg a ’Madame 
Hollywood’-ról, a ’Rippin Kittin’-ről vagy a 
Sven Väthtel közösen elkövetett óriás 
poénról, a ’Je T’aime’-ről. A grenoble-i 
születésű Miss Kittin (Caroline Hervé) 
2004-ben jött ki debütáló szólóalbumával, 
amely az ’I Com’ címet viselte és megmu-
tatta, hogyan ötvözi a Chicago house-t  
a punk attitűddel, és hogyan kever mind-
ehhez egy kis dubot és elektronikus pop-
zenét. 

A rengeteg megjelenés és közreműködés dacára 
Kittin nagy szerelme a DJ-zés. Az 1994-es kez-
dést követően Kittin neve először egy rave chill-
out termének line up-jában jelent meg. És innentől 
már nem nézett vissza. A keményebb techno, a 
rave klasszikusok, Chicago, az acid és a Detroit 
techno elvezette a művésznőt egy kifinomultabb 
electro hangzás felé. Rejtélyes és intuitív módon 
válogatja össze a szettlistát, és bárki, aki már látta 
Kittint táncolni a pultban és megragadni közben a 
mikrofont, az tudja, hogy a szíve mélyén ő is 
klubber, mint mi. „Imádok lemezeket játsza-
ni, valószínűleg ez a legjobb dolog, amit 
csak csinálhatok az életben. Azért csiná-
lom, mert hatalmas örömet okoz és sza-
baddá tesz.” 

A 2007 óta Párizsban élő Kittin 2008-ban jött ki 
’Beatbox’ című második albumával, amit egy év-
vel később a The Hackerrel közös ’Two’ köve-
tett. Mindkét lemez saját kiadóján, a Nobody’s 
Bizznessen jött ki. 2011-ben újabb nagy durranás, 
az ’All You Need’ EP következett, amely vissza-
hozta Kittin fülledt, mégis mókás énekhangját a 
táncparkettre. Tavaly áprilisban jött ki harmadik 
nagylemeze, a ’Calling From The Stars’, ami 
egy 23 trackből álló dupla album, és egy R.E.M. 
feldolgozást is tartalmaz. Érdemes figyelni Sound-
cloud csatornáját, mert többször tette már itt in-
gyenesen letölthetővé egy-egy exkluzív zenéjét. 

miss kittin
név
Caroline Herve

nemzetiség
franCia

stílus
eleCtro

projeCt
nobody’s bizzness

link
faCebook.Com/misskittin
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Az ukránok elektronikus zenei nagykö-
vete és az élvonalbeli underground DJ-k 
egyike a mindig mosolygós energiabom-
ba, DJ Nastia. A zene szeretete – ahogy ő 
fogalmaz – a születésével együtt érke-
zett. Már kisgyerekként imádott táncolni 
és szenvedélye volt a zenehallgatás, va-
lamint a zenegyűjtés. Két idősebb nővé-
re révén hamar belecsöppent a klubélet-
be. Az első „éjszakai kaland” azonnal 
megpecsételte sorsát és beleszeretett a 
DJ-zésbe.

Alig 18 évesen már a Kazantip egyik sztárven-
dégeként lépett fel, akkor még DJ Beauty néven. 
Beautyként egészen elvetemült technót játszott. 
Sokak szerint nagyobb volt a show és a „szépsé-
gének” szánt figyelem akkoriban még, mint az ér-
tékelhető és élvezhető zenei alkotás.

Az ukrán partyélet teljesen meghatározta és átfor-
málta az életét. Bulikat szervezett, promoterkedett, 
és gőzerővel DJ-zett. Jelenleg a legfoglalkoztatot-
tabb ukrán DJ. Három, vagy akár négy fellépése is 
van egy héten, de emellett minden csütörtökön az 
ukrán KissFM-en saját műsot vezet, a Propagan-
dát. Manapság igazi táncoltató és szórakoztató, 
intelligens mu zsi kát mixel. Ha őt kérdeznénk, ak-
kor azt a választ kapnánk, hogy lágyabb zenét 
jatszik, mint korábban. Kizárólag az érzések és az 
élmények vezérlik, így ehhez választ abban a pilla-
natban megfelelő zenét. Sose készül a fellépé-
sekre, de megszállott zenegyűjtő és amit kiválaszt, 
azt bármikor felvállaja. Csak olyan zene kerül a 
lemezestáskájába, amit szeret. Ha megérkezik 

egy klubba, megpróbál ráhangolódni az atmoszfé-
rájára és azonnal tudja, hogy milyen hangzással 
korbácsolja fel a hangulatot arra az éjszakára.  

Egyik interjújában azt mondja, hogy „valaki jó 
DJ és valaki jó producer, de a kettő 
együtt nem igazán fordul elő, vagy szinte 
lehetetlen”. Hozzátette, hogy ő nem rendelkezik 
produceri ambíciókkal, neki a DJ-zés a hivatása. 
De persze őt is elérte az alkotási láz és jelenleg az 
All In Records üdvöskéje. Megjelent zenéit a 
deep-esebb minimal stílus és a spirituális, fülbe-
mászó hangzás jellemzi. Nastia hektikus és bo-
hém életét kicsi lánya varázsolja kiegyensúlyozot-
tá, valamint teljessé. Márciusban sem lesz ideje 
unatkozni az ukrán partik koronázatlan királynőjé-
nek, mivel Tokióba, Firenzébe és Londoba hívja a 
kötelesség. Stilusosan még a braziliai São Borját 
is bepasszírozta a már így is sűrű naptárjába.

nastia
név
anastasia topolskaia

nemzetiség
ukrán

stílus
electronica

labels
all in records

link
facebook.com/nastia.official
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Ezért is kell elválasztanunk a szakmai jellegű 
vonatkozásait ennek a kornak a tágabb értelemben 
vett, úgynevezett „Vizoviczki-ügytől”, mellyel 
mint folyamatban lévő büntetőeljárással, annak 
megítélésével, vagy szereplőivel nem kívánunk 
foglalkozni. Ami a szcénát érinti – értve ezalatt a 
klubok, egyes rendezvények és természetesen a 
lemezlovasok világát – szinte mindenkinek megvan 
a saját véleménye a korról. Közösségi oldalakon, 
a különböző netes médiumok ilyen vagy olyan 
cikkeiben, blogjaiban az éra meghatározó szereplői 
éppúgy megszólaltak az ügyben, mint az „egyszerű” 
klubberek, akár csak egy-egy komment által is. 
Ezek túlnyomó többsége nem fogalmazta meg 
azt az igényt – melyet ha nem is maradéktalanul 
(arról valóban könyvet kellene írni), de mi alapnak 
tekintünk –, hogy egy körültekintő, átfogó képet 
nyújtson e korszakról.

Apropó, alap, apropó, történelem. A legelső 
rész nem lehet más, mint egy történeti 
áttekintés, és egy térkép, ahol a közkeletű néven 
„birodalomként” elhíresült konglomerátum egyes 
szórakozóhelyeit összesítjük. 
Emellett összeszedtük a korszak megítéléséhez 
kapcsolódó főbb tematikus egységeket, ahol 
megkérdeztük Bárány Attilát is. Végezetül 
egy exkluzív interjúban első kézből kérdezünk 
rá az e-zenei vonatkozásokra is a kor egyik 
meghatározó kulcsszereplőjétől, Rács Balázstól.
Mindezekkel együtt a szerkesztőségen belül is 
órákon át tartó viták zajlottak, vélemények és 
gondolatok sora feszült egymásnak az elmúlt 
hetek alatt, így teljesen érthető számunkra, hogy 
ugyanezek a különböző nézőpontok, ítéletek és 
szemléletmódbeli különbségek még évekig jelen 
lesznek a téma körül.  Ezért mi sem foglalunk 
állást az ügyben, megvan a személyes vélemé-
nyünk éppúgy, mint az a közös konszenzus a 
stábon belül, hogy történeti tényekre alapozva, 
csokorba szedve az egyes területeket, és a 
legfontosabb szereplőket megszólaltatva kell egy 
kiindulási alapot adnunk ehhez. A továbbgondo-
lás már az olvasó feladata lesz, és nekünk is ad 
majd bőven témát az elkövetkezendőkben is. 

F E L É P Ü L   E G Y    
B I R O D A L O M ...

Ha valaki nem pusztán vendégként, hanem egy-
egy klub vagy rendezvény tevékeny részeseként 
dolgozott már annak megszervezésében, 
lebonyolításában – mindegy, hogy vendéglátói, 
biztonsági, szervezői, reklám-marketinges, 
gazdasági, fellépői oldalon –, annak van rálátása 
arra, milyen komplex rendszerként működik 
egy-egy buli az ötlettől a megvalósításig. Egy 
bulit, egy klubot irányítani, megszervezni, átlátni, 
összefogni, működtetni, stratégiai döntéseket 
hozni is óriási kihívás, nemhogy több tucatot!  
Ha van valami, ami vitathatatlan 
sikersztori, az ennek a – hívjuk így 
– „birodalomnak” a felépítése egy 
éjszakai bárból kiindulva. Ezt próbáljuk 
– terjedelmi korlátaink miatt – röviden 
feltérképezni és összefoglalni. (Így például 
a debreceni szórakozóhelyeket nem érintjük.)

Budapest 
01. Bank Dance Hall – V. Váci u. 1.
02. E-PLAY  / Face Club / Bank Dance Hall 2 / 
  Retropolis – Nyugati Pályaudvar
03. Pacha + Coronita 1. – Vigadó tér 
04. Dokk Café – Mammut 2 – II. kerület
05. Home – Harsány lejtő 6. Külső Bécsi út
06. Up The Club, korábban: Medúza - Sensation– 
  XI. Fehérvári út 87.
07. White Angel, korábban: Bed – III. Reményi 
  Ede utca 3.
08. Moulin Rouge – VI. Nagymező u. 17.
09. Prestige, korábban: Blondy / Trendy / Privé – 
  III. Tölgyfa u. 1-3
A Hajógyári-sziget egységei:

10. Dokk Bistro – Hajógyári-sziget
11. Studio, korábban: Events Hall –  
 Hajógyári-sziget 
12. Bed Beach – Hajógyári-sziget

13. Dokk Beach – Hajógyári-sziget
14. Coronita 2 – Patron – Hajógyári-sziget
15. Coro Cafe – Justmusic Club
16. Dokkoló – Hajógyári-sziget
17. Sláger Terasz – Hajógyári-sziget
18. Sláger Palota
19. Pink, korábban: Peaches & Cream – 
  Hajógyári-sziget
20. Mokka Cuka – Hajógyári-sziget
21. Cafe Puerto
22. Puerto Lounge

A   K E Z D E T E K:
Az első valódi diszkó, mely Vizoviczki László 
nevéhez köthető, a Bank Dance Hall volt  
a Váci utcában (1999. 12. 19-től). Ezt követően 
vásárolta meg 2002-ben az egykori E-Play 
helyén működő Face Klubot, ahova át is 
költözött a Bank (a Nyugati Pályaudvarra). 
Emellett a 2001 decemberében megnyitott 
budapesti Pacha Bar megvásárlására 2003-
ban, a Home-ra pedig 2004-ben került sor.  

Ilyen előzmények után 2004 januárjában 
a Dokk Bistro megvételével indult el egy 
újabb fejezet a cég életében és vele  
a fővárosi éjszakában.

A Z   Á L O M S Z I G E T    
T Ö R T É N E T E:
DOKK BISTRO:

Cikkünk megírását tulajdonképpen a Hajógyári-
sziget mint bulikomplexum bezárása szolgáltatta, 
ugyanakkor önálló élettel is bír maga az „Álmok 
szigete”, mely egy generáció számára egyet 
jelentett a Vizoviczki László vezette cégcsoport 
általi üzemeltetéssel. A záróbuli reklámjában 
szereplő 17 év ugyanakkor megtévesztő, mert 
az első komoly szórakozóhely, ami e 
területen megnyitotta kapuit, nem ennek 
a cégnek a szülöttje volt.

 w w w . m d j . h u  35

Egy hangzatos történelmi regény vagy film címe is lehetne mindez, mely valóban olyan története az elmúlt több mint 
másfél évtized hazai klubtörténelmének, melyről oldalak százait lehetne teleírni, vagy nézők tömegeit beültetni 
vele egy moziba. Hogy ennek a műfaja krimi, bulvárjellegű szenzációkeresés, vagy dokumentumfilm, illetve oknyomo-
zó riport legyen? A jelenség össztársadalmi és médiaérdeklődésére való tekintettel nagyon is sokszínű lehet.

A Magyar DJ Magazin mint a szcéna egyetlen printmédiája sem mehet el a kérdés mellett, mely a Hajógyári- 
sziget szórakozóhelyeinek bezárásával egy korszak végeként kifejezett aktualitással is bír. Az elmúlt egy 
éves fennállásunk alatt talán a legfontosabb és legnagyobb JELENTŐSÉGŰ téma az, amely tehát az „utcán 
hever”, és tisztában vagyunk annak felelősségével, hogy ehhez hozzányúlni különös kihívást és szakmai 
elkötelezettséget kell hogy jelentsen.
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1997-ben a kor egyik legnagyobb tekintéllyel bíró 
lemezlovasa, Bakai Mátyás hozta létre  
a Dokk Bistro nevű szórakozóhelyet, 
melyet Bárány Attilára és később a Dark Blue 
CD-sorozat másik arcára, DJ Jovánra épített.  
A későbbiekben pedig ehhez csatlakozott Lauer 
Krisztián, aki a klub állandó házigazdája is lett.

Bárány Attilát kérdeztük erről  
a korszakról:
„Ez lett a Fortunát követően a fővárosi „elit” új 
szórakozóhelye, amit nemcsak a bulikba járó 
arcok, hanem befolyásos emberek, politikusok 
is látogattak. Komoly face- és dress control 
működött, sőt (a későbbi Coronita helyén) 
minden este élőzene is szólt és vacsorázó 
vendégekkel telt meg a ház. Volt, hogy funky 
zenét játszottak, de fellépett a Cotton Club 
Singers és vonósnégyes is szórakoztatta  
a közönséget, az aréna sokszor éjfél után nyitott 
csak meg. Érdekes módon csak péntekenként 
volt nyitva, emellett havonta egyszer szombatra 
is szerveztek bulikat.  
1998 környékétől ekkor szólt először 
elektronikus zene a Hajógyári-szigeten,  
a Hot MIX keretein belül. Akkoriban a sziget 
többi létesítménye közül csak a Dokk működött 
heti rendszerességgel.

2003-ra már annyira visszaesett a Dokk 
látogatottsága, hogy a régi tulajdonos jobbnak 
látta, ha megszabadul tőle. A „Főnök” megvette 
(2004. januárjában) és egy hét alatt felújította, 
kinyitotta. Innentől kezdve éveken át telt 
házzal dübörgött, persze akkor már teljesen 
más közönséggel. A régi arcok lecserélődtek 
egy másik generációra és egy más típusú 
közönségre. Kígyózó sorok, óriási bulik. Mi 
változott? A sznobok helyett a külvárosi 
emberek kezdték el látogatni a Dokkot és 
elindult az első köre a terjeszkedésnek.  
A Dokkal együtt ugyanis az Events Hallt  
is megvette a szigeten, a Dokk Cafét  
(a Mammut-ban), emellett a Pachát és  
a Home-ot, később (2004-ben) pedig  
a Bedet és a Bed Beach-et is.” 
 
EVENTS HALL - STUDIO:
Az Hajógyári szórakozókomplexum legnagyobb 
méretű és volumenű klubja már az új üzemelte-
tőhöz kötődött. A 2005. 12. 25-én megnyitott 
Studio elődje, az Events Hall csak alkalman-
ként volt nyitva korábban, akár az ő üzemeltetése 
alatt, akár az azt megelőző időszakban. A BPM, 
az Underground Records, a Deadcode és 
más cégek szerveztek ide elektronikus zenei 
bulikat (Sasha, John Digweed, Hyperspace, 
Tiësto, Ministry Of Sound stb.) Az Events 
Hall kifejezést a studiós időkben is megtartották, 
ezzel igyekezve megkülönböztetni a kéthetenkén-
ti „dance” bulikat az e-zenei rendezvényektől. 
A Studio, mely méreteit tekintve is megaklubja 
volt az országnak, több ezres bulikkal minden 
második héten várta a nagyérdeműt. A későbbi 
White Angel mellett Vizoviczki László egyik 

olyan teremtménye volt, melyet nem megörökölt-
megvett, hanem maga álmodott meg.

A SZIGET MINT PARTYSZIGET:
A Dokk és az Events Hall megvételével adott volt 
egy nagy raktárépület, melyben több szórakozó-
helynek, irodának, háttéregységeknek is volt hely, 
így ez az épületegyüttes adta a gerincét  
a későbbi „Álomszigetnek”. A Dokk és Studio 
mellett itt hozta létre a Coronitát (utódját,  
a Patront) és a Justmusic klub kudarca után 
a Coro Cafét. Az olyan újdonsült partiszervező 
csapat által felfuttatott speciális r’n’b klub, mint a 
Peaches and Cream is itt kapott helyet, majd 
a branddel történő szakítás után a Pink formájá-
ban vitte tovább ezt a stílust. A sziget olyan más-
más életkorú, zenei érdeklődésű vagy pénztárcá-
jú rétegeket megcélzó vendéglátó egységekkel 
gyarapodott, mint a Dokkoló (mely az elektro-
nikus zene szeretőit várta a nyári időszakban), 
a Mokka Cukka (a tört ütemekre fókuszálva a 
legundergroundabb elemként), a Sláger Terasz 
és a Sláger Palota, a Dokk Beach, a Cafe 
Puerto vagy a Puerto Lounge.

BED BEACH:
A nagy központi épület mellett a sziget másik  
fő attrakciója és elitklubja a Bed Beach volt.  
A Serényi Gábor (azaz Serő, az egykori Home 
létrehozója) által kialakított szórakozóhely  
a nyári időszakban lett az „anya brand”,  
a Bed váltóklubja. Hófehér eleganciája és 
luxuskörülményei történelmet írtak a főváros nyári 
szórakoztatóiparában. Megvásárlása után  
a cég beépítette a rendszerbe és többé-kevésbé 
meg is hagyta a felső kategóriában. 

 
A  H A J Ó G Y Á R I N    
K Í V Ü L I   H E L Y S Z Í N E K:
Terjedelmi korlátaink miatt a Bedről és az annak a 
helyén felépült és újra a minőségi csúcskategóriába 
pozicionált  White Angelről, valamint az ezzel 
ellentétes irányba mutató egykori Medúza – 
Sensationt váltó UP-ról és a hasonló sorsú 
ex-Blondy-t/Trendy-t/Privét helyettesítő 
Prestige-ről csak érintőlegesen tudunk 
megemlékezni, inkább a folyamatokra koncentrálva.

Szinte minden városban, így a fővárosban is 
éveken át megvolt egy-egy új klubnak  
a dominanciája, vezető ereje és szerepe, ahova 
trend volt járni. A Fortuna vagy a Dokk után az 
elektronikus zenét is felvállaló Home és Pacha 
mellett a Bed és a Bed Beach is ezt a sort erő-
sítette. Utóbbi kettő megvételével tulajdonképpen 
minden komoly konkurenciát kivásárolt a piacról 
a cég, és olyan dominanciára és potenciálra tett 
szert, mellyel mindenkinek, aki klubüzemeltetésre 
adta a fejét, a fővárosban számolnia kellett. Az 
egyes egységeket többnyire a maguk sikereivel 
és struktúráival együtt vitte tovább a birodalom a 
kezdeti időszakban, partneri együttműködésben 
szinte minden mérvadó szervezőcsapattal vagy 
akár DJ-vel. Utóbbiak ugyanis sokszor éppoly piaci 

vonzerővel és legendával bírtak önmagukban is, 
mint maguk a klubok! Ugyanez volt érvényes a 
szellemi potenciálra is. A legjobb promotereket, 
szakembereket integrálták (nem is maradt túl sok 
hely partit szervezni), ha pedig új szereplő jelent 
meg a piacon, mint a fent említett Sensation vagy 
a Blondy, igyekeztek azt ilyen vagy olyan eszkö-
zökkel megverni, vagy ha mást nem, megvenni.

K Ö Z P O N T I   
I R Á N Y Í T Á S  É S   
A  M É D I A:
A következő években, mint egy ipari gépezetben, 
a rendszer elemei egy központi irányítás és 
egyszemélyes döntési folyamat részeivé váltak, 
melynek céljait szolgálandó, az ehhez szükséges 
kommunikációs csatornákat is felvásárolta  
a cég. Az e-zenét illetően a Freee Magazint,  
a Freee weboldalát és vele a fórumát, majd 
a Justmusic.fm-et, és nagy tömegeket elérő 
eszközként a Flyerzt is. Ezen kommunikációs 
csatornákon keresztül és az egyes klubok 
összehangolásával (pl. nyitva tartás, stílusok, 
célközönség, fellépők, stb.)megindult egy, a 
tömegek igényeinek kielégítését célzó és azt eddig 
nem látott módon, koncentráltan megvalósító 
„szórakoztatóipari nagyvállalat” sikersztorija.

Egy valamit ugyanis biztosan nem 
lehet elvitatni a Vizoviczki László által 
fémjelzett korszaktól, melyről Bárány 
Attila így beszél:
„A „Főnök” megtalálta a hangot a közönségé-
vel. Tudta, hogy mire van szükségük, és azt 
is adta nekik. Ha kicsit gyengébben ment 
egy hely, azonnal váltott és más üzletpolitikát 
folytatott, ingyen adta az italt, vagy más 
akciókat csinált. Bármit is tett, azért csinálta, 
hogy védje a saját üzleti érdekeltségeit. Egy 
újfajta látás- és üzemmódot preferált, mint ami 
korábban Budapesten elfogadott volt. Azon az 
állásponton volt, hogy a VIP nem az, aki ingyen 
bejut mindenhová, de nem költ, csak „szerepel” 
a helyeken, hanem az, aki megveszi az asztalt 
egy éjszakára, akár több százezret is otthagy 
hetente. Egyébként az egész világra ez az üzleti 
profil érvényes. Persze vannak olyan elitista 
helyek, ahol face és dress control alapján 
döntik el, hogy ki mehet be, de még az olyan 
klubokban is, mint az ibizai Pacha, pénzért 
vehetsz, vehettél csak asztalt magadnak a VIP-n.”

A  „ F Ő N Ö K ”    
É S  A   D J - K: 
Az elmúlt jó 15 évben szinte minden mérvadó 
hazai lemezlovas fellépett a cég valamelyik 
klubjában vagy rendezvényén, és mint 
ilyen, munkakapcsolatban állt a céggel. 
Egyben mindenki egyetért: a megállapított 
fellépti díját mindenki korrekten megkapta, 
emellett a lemezlovasra is úgy tekintettek, 
mint egy alkalmazottra. Ebben a relációban 
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pedig köztudomásúan szigort és sokszor 
ellenvéleményt nem tűrő magatartást várt el 
a „Boss” nemcsak pultosaitól, portásaitól, 
menedzsereitől, hanem a DJ-itől is. Az egyes 
vezető lemezlovasokkal való későbbi szakítások 
hátterében talán pont ennek a „főnök-
beosztottként”, és nem „megrendelő és vele 
egyenrangú szolgáltató előadóként” megjelenő 
kapcsolatnak az értelmezése állt. 

Ezzel kapcsolatban idézet Bárány Attilától:
„A Jován, a Lauer, a Hamvai és én „megörökölt” 
DJ-k voltunk, azaz úgy kerültünk a „cégbe”, hogy 
már korábban is ezeken a szórakozóhelyeken 
játszottunk. Antonyo akkor lett a Hajógyári-
sziget egyik rezidense, amikor Hamvai P.G. 
lelépett egy lehetőséget megragadva. Én 
ajánlottam a „Főnöknek”, és be is vált. Ezekkel 
a DJ-kkel egyébként az volt a „Főnök” baja, 
hogy nem nagyon hagyták magukat irányítani, 
azaz nem hagytuk, hogy beleszóljon a zenébe, 
amit játszottunk. Így a Jovántól pár év után 
vált meg, Antonyót és Lauer Krisztiánt a 
DISCO’S HIT miatt küldte el, jómagam 
pedig szolidaritásból álltam fel és hagytam 
ott a céget. Egészen addig, amíg Budapest 
klubéletének több éve meghatározó, vezető 
lemezlovasai voltak a hangulatfelelősök, 
tökéletesen működött a gépezet. A  „Főnök” 
mindent hozzátett ehhez, a DJ-k pedig tudták, 
hogy mi kell a közönségüknek. Szórakoztattak 
és előremutattak. Persze nem nagyon, csak 
annyira, hogy az ne menjen a hangulat rovására.” 
 

Ú J   I D Ő K ,    
Ú J   S Z E L E K...
Az utolsó évek új kihívások elé állították a céget. 
Ahogy a DJ-k között lezajlott egy generációváltás, 
úgy a head-menedzseri és a DJ posztokon is 
új arcok jelentek meg, új zenei stílust (többek 
között az electro-dubstepet) és a fiatalokat 
megcélozva. Ez a Kapitány Nóra nevével 
fémjelzett nemzedék sok esetben már ebbe a 
közegbe nőtt bele, itt szerezte inspirációit és vált 
a cég új zászlóvivőjévé. Ők hittel és a „birodalom” 
iránti maximális lojalitással vetették bele magukat 
a gépezet újrahangolásába, ahogyan az új 

házigazdák (Goldhand, Free, Magonyi L)  is. Ebbe 
a folyamatba szinte bombaként robbant be  
a West Balkán tragédia (2011. 01. 15-én).
Az általa okozott felfokozott média- és politikai 
érdeklődés a klubok világa iránt, a hatására 
elindult jogszabályi környezet megváltozása, az 
erre reagáló piac „tisztulása” és átrendeződése 
(pl. a 300 fő alatti befogadóképességű pubok, 
bárok, romkocsmák irányába) és a meglévő 
gazdasági környezet romlása története 
legnagyobb kihívása elé állította  a „birodalomat”. 
Az eddig a háttérben ténykedő „Boss” körül 
kirobbant újabb fejezetről ugyan nem tisztünk 
állást foglalni, egy biztos: a jelenleg is tartó 
büntetőeljárás (melynek kezdete 2012. júniusa) 
megfosztotta atyjától és vezetőjétől a rendszert, 
mely nélküle kártyavárként omlott össze. 

Z Á R S Z Ó:
Valószínűleg a hazai éjszakai élet, benne a klubok 
és persze a DJ-k világának legellentmondásosabb 
korszaka zárult le, vagy legalábbis annak egy 
hosszú fejezete. Mivel legalább 15 év történéseit 
kellene górcső alá venni, ezért annak egyes 
alkorszakait, terepeit, alanyait nem lehet egy nagy 
masszaként megítélni. Aki kicsit is objektíven 
próbálja megközelíteni ezt a minden elemében 
meghatározó korszakot, tisztában van azzal, hogy 
ennek szinte minden szakmabeli ilyen vagy olyan 
formában, de a részese volt. Egyéni sorsok, 
sokszor vitathatatlanul személyes álmok, ambíciók 
és életek törtek kerékbe, vagy emelkedtek ideig-
óráig a magasba. Így vagy úgy, de mindenkit 
érintett ez a jelenség. Ennek pozitív, vagy negatív 
megítélése még egy-egy személy esetében 
is különböző lehet az egyes időszakokban, 
nemhogy a végeredményt illetően. Többen itt 
építettek karriert, vagy ennek köszönhették annak 
elvesztését. Felépítettek egy klubot, vagy éppen 
médiát és velük egy miliőt vagy kultúrát, majd 
el-, át-, vagy feladták azt. Egy-egy ilyen történet 
önmagában is érdemes lenne egy folytatásos 
regényre, ebben biztos vagyok. 

Amellett, hogy egy-egy szakmabelinek mit jelentett 
e kor, az is fontos, hogy egy egész generáció 
szórakozási kultúráját formálta át. Hogy ők mennyire 

érezték azt, hogy egy tömegtermelésre beállított 
gyár fogyasztói, akik tagadhatatlan biztonságban 
szórakozhattak egy mesterségesen fenntartott és 
egy irányba mutató kínálati struktúrában, megint 
más kérdés. A sziget záróvideóiból és az utolsó 
korszak alkalmazottjainak nyilatkozataiból egy 
már-már vallásos hittel megélt „jótevő géniusz”, és 
világraszóló sikereinek képe rajzolódik ki. Hogy ez 
a kép mennyire objektív vagy propagandaszagú? 
Elég csak a szomszédos Románia klubéletére 
tekinteni. Az ottani megaklubok, mint pl. a 
Bamboo (Bukarest, Mamaia, Brassó) egy csillárja 
többe került, mint a Studio összes ikeás bútora 
együttvéve, a fellépőkről nem is beszélve a 
„kommersz” vonalon! Az underground 4/4-es 
zenei klubkultúrában ez a dominancia legalább 
olyan fáziskésést okozott, melyet felszabadulva 
mintha most igyekezne bepótolni a szcéna. 
Soha ennyi szervező, klubest, és DJ-csapat nem 
hívott ennyi külföldi fellépőt hazánkba, amivel 
a korábbi mesterséges alulkínálat helyett egy 
elszabadult túlkínálat korát éljük, ami egy új kor 
nyitánya. A „mi lett volna, ha nincs a birodalom” 
kérdés történetietlen ugyan, de biztosan érdekes 
olvasmányokat szülne, mellyel megint csak 
érdemes lenne foglalkozni.

Végül nem szeretnék történészként történeti 
analógiákba bocsátkozni, de tagadhatatlan, hogy 
sokan egy-egy sikeres hadvezérhez hasonlítják  
a főszereplőt, akinek a hódításai és birodalmának 
létrehozása már önmagában is elismerést vált ki 
sokakból, míg mások ennek az „árát” és áldozatait 
látják. Ugyanígy egy-egy autoriter személyiség, 
vagy ha úgy tetszik, „lángelme” társadalmi-
gazdasági-kulturális-politikai rendjét is ide lehetne 
citálni analógiának a felvilágosult abszolutizmus, 
a bismarcki rendszer, vagy éppen a Csillagok-
háborúja Palpatine kancellárjának képében, de 
nem teszem. Helyette az újságíró legfontosabb 
alapkellékéhez, a kérdésekhez fordulok. Végezetül 
álljon itt egy interjú Rács Balázzsal, akitől sok, 
bennünket foglalkoztató kérdésre választ 
kaphatunk. A többiről úgyis tovább diskurálunk 
majd a fórumokon, vagy egy-egy buli alkalmával, 
és e magazin hasábjain is…

Bozóki János
(Főszerkesztő)

Újságírói ténykedésem talán 
legfontosabb és legnehezebb interjúja 
következik valakivel, akivel éppúgy 
voltunk üzletileg ellenérdekelt oldalon, 
mint partnerként. Két merőben más 
habitusú, gondolkodású és beállítottságú 
emberként vitáink ellenére is egy 
valami állandó vele kapcsolatban: hogy 
kimondja azt, amit gondol, betartja azt, 
amit ígér, és vállalja a tetteit. Minden 
korábbi nézeteltérésünk ellenére ezt 
a fajta – mára ritkaságszámba menő 
– egyenességet és gerincet mindig is 
becsültem benne, ezután az interjú után 
pedig végre bepótoljuk az elmaradt, 
immáron baráti fröccsözést is… 

S z e m é l y e s:

Hogyan kerültél kapcsolatba  
a „céggel”, milyen munkákat  
végeztél, mielőtt promoter lettél?

R.B: 1999-ben újsághirdetésre jelentkeztem, üzlet-
hálózat ellenőrzésére kerestek szakembert. Ezelőtt 
is sok mindennel foglalkoztam, voltam vendéglátós 
üzemvezető-elszámoltató, üzletvezető, voltam raktá-
ros, bolti eladó, sales-es, futár, sofőr, diszpécser vagy 
éppen táviratkézbesítő, de pultos, felszolgáló, taxis, 
segédmunkás, csavargó és postai értékrovatoló is. 
Sima gimis érettségim van és egy rendszerszervezői 
végzettségem. Ezt ma logisztikának nevezik, ám 
anno mi sokkal sokrétűbben tanultuk a szakmát. 
Komplett rendszerek tervezése és azok üzemelteté-
se, megismertetése, beüzemelése volt a tananyag, 
nem csupán szállítmányozás és humán erőforrás. 
Nagyjából ma egy komolyabb üzemmérnök kap 
ilyen képzést. A promoteri szakma amúgy annyira 
sokrétű, hogy szerintem nem elég egy területről 
tapasztalatokat szerezni. Reklám, marketing, piac-
elemzés, zeneszeretet és -ismeret, rendszertervezés, 
rendszerüzemeltetés, logisztika, akusztika, technika, 
grafika, informatika, fantázia és látványtervezés. Ezen 
felül ízlés, no meg gyomor. Nagy előny, ha tág a 
tudásgömb és teszem azt nem zöldségesként vág 
bele az ember.

Köztudott, hogy egy teljesen más 
zenei világot vallottál magadénak, 
mielőtt a Fame promotere lettél, 
talán érdekes lehet, hogy miként 
kerültél kapcsolatba az elektronikus 
és a klubzenékkel. Üzlet, munka volt 
tisztán, vagy később már a sajátod-
nak is érezted?
R.B: Értem a kérdés élét és rögtön ki is 
egyenesíteném a pengét. Valóban a rockzene,  
a heavy metal, a blues, a rock and roll, a punk  
és a jazz adja a kedvencek többségét.  
Ám az is köztudott – csak ezt elektronikus zenei 
berkekben nem olyan trendi hangoztatni –, hogy 
mindenevő vagyok a zenében. Chopintől a Sex 
Pistolsig mindent szeretek, ami jó. Egy időben 
autodidakta módon tanultam dobolni, talán innen 
a feszesebb ritmusok imádata. Az elektronikus 
zene ma már himnikus szerzeményeit  
a kilencvenes évekből ismerem, amikor azok  
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az urak, akik ezzel próbáltak nevetség tárgyává 
tenni bizonyos weboldalakon, talán még  
a csattogós lepkét sem tologatták. Sőt, akkor 
hallgattam B.B.E.-t, Natural Born Groovest 
vagy akár Jam and Spoont, amikor a mai e-zene 
apostolai még funkyt játszottak... Egyébiránt az 
elektronikus zenei promoterek között akad még 
jó pár rocker, sőt, punk is, csak tökösség nincs 
ezt bevállalni, pedig akinek a hallása a minőségi 
zenéken finomodott, szocializálódott,  
az könnyebben kiválasztja bármely stílusból  
a jót. A másik aspektus pedig, hogy aki a múltját 
nem vállalja, annak nincs jövője. Nem mellesleg 
arra hivatkozni elektronikus DJ-ként, főleg 
újságíróként, hogy a fikázás tárgyát képező 
alany a rockzenét is szereti, igen nagyfokú 
beszűkültségre vall, ami egy jó szakembernek 
sosem lehet sajátja. Amúgy a legnagyobb DJ-k 
szinte kivétel nélkül mindenevők zenében, és 
szeretik a rockot. :P 

A ’90-es években én is rockzenét hall-
gattam, sőt, ’96-ig gyűlöltem a buta 
e-zenét én is, csak utána tettem le a 
motoros bőrdzsekit Kecelen… Szóval 
én is bevállalom a múltam, sőt! 
Örülök neki, hogy megéltem azokat 
az időket is!
R.B: No, de kanyarodjunk vissza az e-szcénához. 
’96 előtt is születtek nagy e-zenék, és pont az 
a lényeg, alapvetően rockerként is értékeltem 
ezeket. A nagy klubhimnuszokat sokkal korábbról 
ismertem, semmint hogy a Lacihoz kerültem, 
viszont tény és való, 2000-től kezdtem el 
beleásni magam komolyabban az elektronikus 
zenékbe. Az első pozitív impulzus egy Marusha 
partin ért a Bankban, pontosan a Marusha után 
játszó Budai zenéjében. Nagyon nagyot játszott 
az Imi, rá pár hétre a Tompi bemutatta a Snoopyt, 
a Clarkot és a Kalmit. Az ő zenéik győztek meg 
arról végképp, hogy rengeteg jó track van ebben 
a szcénában, amit el kell juttatni a közönséghez. 
Utána régi nagy cimborám, Zsazsa és a Strictly! 
jött a sorban. Ultra nagy bulik voltak azokban az 
időkben.  Szóval ezek a kezdeti lépések, majd 
jött a Pacha Budapest Bar, ahol behatóbban 
elkezdtem foglalkozni a nemzetközi brandekkel, 
előadókkal. Az elején mások bookolták a 
fellépőket, nekem főként a csekkolás volt a 
feladatom. Ha rámondtam az áment (persze 
Lacival egyeztetve) egy előadóra, akkor mehetett 
a booking. Teljes mélységéig akkor tudtam 
beleásni magam például a magyar előadókba, 
amikor eljöttem a Fame-től. Fel is fedeztem 
magamnak jó pár fiatal DJ-t. Összegezve: 
igyekeztünk a cég populáris szekcióit 
egyensúlyban tartani a minőségibb projektekkel. 
Nem sikerült. Hogy mennyire éreztem sajátomnak 
az elektronikus zenét? Kérdezd erről azokat, akiket 
iderángattunk a nagyvilágból... Azt azért mondd 
el nekik, hogy a magyar szcéna zeneileg messze 
felette áll a nyugatinak, ám itt nem azokra gondolok, 
akik a klubokban játszanak nap mint nap.

Hogy nézett ki a ranglétra a cég-
ben? Hogyan váltál a Fame vezető 
promoterévé?
R.B: Nehéz ranglétráról beszélni egy 
egyértelműen kemény, központi irányítás alatt álló 
cégnél. Alapjáraton adott volt ugye a tulaj, és mivel 
a Fame kizárólag menedzsmenttel, bookinggal 
és reklámmal foglalkozott, erről tudok érdemben 
beszélni. Első körben, a Fame megalapítása 
után Timi, majd Kühl Tomi vált a menedzsment 
részévé, később külsősként Tommyboy és Clark, 

még később Farkey kapcsolódott hozzánk. 
Pár év múlva még számos szervezőcsapat, 
pontosabban szinte mindegyik, aki akkoriban 
Budapesten tevékenykedett. Utána jöttek a Fame 
által megvásárolt  médiumok vezetői. Az, hogy én 
lettem a béta hím a cégben, pusztán az érkezési 
sorrendnek tudható be. Sajnos az elvárások között 
volt, hogy a béta hímnek kell a kirakatembernek 
lennie, ami annyira jól sikerült, hogy sokan tudni 
vélték, enyém a Fame Promotion, ami egetverő, 
ordas nagy baromság. 

Mi volt a te feladatod ebben  
a gépezetben?
R.B: Ezt a kérdést az utóbbi másfél évben  
többet tették fel nekem, mint azt, hogy iszom-e  
egy fröccsöt... :D Pedig az sem volt kevés,  
nekem elhiheted... :D Elsősorban a nagy 
bookingok, a rendezvények reklámjának 
koordinációja, az említett kollégák munkájának 
felügyelete. Brainstormingokon résztvétel,  
a rendezvénystruktúrák egyeztetése Lacival.  
Ez utóbbi elég hálátlan feladat volt. Nagyon sok 
rossz döntésért vittem a balhét a közönség felé.

Tudnál legalább egy ilyet mondani, 
ami így, utólag legalább érthetővé 
válik?
R.B: Sokszor adtuk alacsony áron a belépőt, ezért 
túllátogatott lett az adott buli, illetve az állandó 
gondot jelentő korai bezárás a Coronita végett. 
Vagy például az Open Air bulikon az emberek 
terelgetése. A szilveszteri Deep Dish-en a 
beléptetés. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
én nem hoztam, vagy nem támogattam  rossz 
döntést. Hajj, dehogynem! Az egészben az volt a 
legrosszabb, hogy ha volt rajtam sapka, ha nem, 
én kaptam a pofont a publikumtól.

Milyen volt a személyes kapcsolatod 
Vizoviczki Lászlóval? Mennyire folyt 
ő bele a szakmai, zenei, arculati, 
kommunikációs, személyi kérdésekbe?
R.B: Nézd, ha a szokásos főnök-beosztotti 
viszonyt vesszük alapul, kimondottan oldott volt 
a munkakapcsolatunk. Laci nagyon nehéz eset, 
meggyőzhető volt, de nem könnyen. Kezdetektől 
belefolyt mindenbe, ám azért gondoljunk már 
bele, végül is ez az ő cége volt, teljes rálátást 
akart mindenre. Pontosan emiatt az elejétől 
gondot okozott a kellő előredolgozás, a reklámok 
és a booking területén főleg. Cserébe ő egy 
olyan láncszem volt, amelyik elég sok hibát ki 
is szűrt a munkánkban. Főleg a reklámokban. 
A zenei dolgokban a kezdetekben szabad 

kezünk volt, ahogyan az arculatban is. Magam 
választhattam ki a munkatársakat, ebbe nem 
szólt bele senki, a médiumokat pedig vezetőikkel 
együtt kötöttük be az istállóba. A kommunikációt 
is szabadon csinálhattuk, de erős kontroll alatt.  
A gondok akkor kezdődtek, amikor Laci elkezdett 
érteni a zenéhez. Sajnos ezekben a dolgokban 
meggyőzhetetlen volt. Ennek lett áldozata Kühl 
Tomi és a távozásom után még jó pár diszkós. 
Az a helyzet, hogy zseniális szervező volt, jó 
stratéga, de a zene az más. Azt érezni kell. Nem 
feltétlenül kell érteni, érezni kell. Mondjuk pont 
neked nem magyarázom, de minimális alapok és 
zenei szocializáció nélkül eddig még soha, senki 
nem tett jót zenei téren. Ez esetben is így lett! 
Egyszerűen nem mehettem vele szembe, és  
a szívem szakadt meg az elküldött emberek miatt. 
A magyar DJ-társadalom krémje – valódi krémje 
– kiebrudaltatott. Nagyon nagy hiba volt.

A  b i r o d a l o m:

Profitmaximalizálás, egységesí-
tés, központosítás, monopolhelyzet 
kínálatban, jegyárakban, kommuni-
kációban? Sokféle címkével lehetne 
jellemezni a birodalmi rendszert. Mi 
volt a kezdeti cél, és milyen eredmé-
nyeket mutatott fel ez a konglome-
rátum a legsikeresebb időszakában? 
Ezek a címkék mennyire jellemezték 
a működését, céljait, eredményeit?
R.B: Erről elsősorban nem nekem kellene 
nyilatkoznom. Amíg ott dolgoztam, igyekeztünk 
a tömegszórakoztatást és a minőségibb 
rendezvényeket külön kezelni. Természetesen 
a központi irányításból fakadó uniformizációt 
nagyon nehéz volt levetkőzni. Az eredményt  
a közönségnek kell megítélnie, nem az én 
tisztem. Azért a rengeteg jó parti magáért beszél. 
Meg az elcseszettek is. Szerintem nem kell ezt 
túlmisztifikálni. Jó iparosként dolgoztunk, úgy 
gondolom, többször jól, mint rosszul.

Te hogyan jellemeznéd a szerepét 
a cégnek a fővárosi, majd a hazai 
klubkultúra alakításában? Mi az, 
ami a legnagyobb érdeme, és mi az, 
ami kritikára adhat okot?
R.B: A Fame szerepét szintén nem az én  
tisztem megítélni, megteszi ezt a közönség  
és az újságírás, fokozott mértékben a Lacival 
történtek tükrében és persze utólag. Ezekkel  
az emberekkel nem is megyek bele vitákba, jókat 
mozizok a cikkeken. Azokkal, akik a történtek előtt 
kritizáltak minket, minden további nélkül elvitázok 
és őket nem is tartom rágcsálóknak. 

A hazai klubkultúra alakításában inkább 
üzemeltetési szinten tettünk le sokat az asztalra: 
portamunka, vendégszűrés. Nem tudok olyan 
klubokról, ahol a necces vendégektől személyit 
kértek volna, pedig az én időmben ez volt  
a módi. Aki láthatóan fiatal volt, attól igazolványt 
kértünk. Ma sem tudok olyanról, hogy ezt 
bárki bevállalná. No és a nem odavaló elemek, 
éjszakai arcok távoltartása verekedés nélkül. 
Ez az egész abszolút a Laci érdeme. Zeneileg 
semmit nem tettünk le az asztalra, igyekeztünk 
(a slágerklubokon kívül) jó fellépőket prezentálni, 
de az undergroundot cégen belüli elnyomás érte 
felsőbb szintről. Kivétel a Mokka Cuka, ott voltak 
komoly u-grand hepajok. Félunderground (saját 
elnevezés) rendezvényekkel viszont jól álltunk. 
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A mainstream szórakozóhelyeknek semmi köze 
nem volt a kultúrához. Azok szórakoztatóipari 
üzemegységek voltak.

A legnagyobb érdem tehát a rendkívül 
fegyelmezett portamunka, a szervezettség  
és az talán, hogy a külföldi DJ-k egekig  szökő 
gázsijait észszerű keretek között tudtuk tartani. 
Ezért voltam leginkább vörös posztó mindig 
is a szakma mai kufárai szemében. Kritikára 
sok-sok minden adhat okot, a legnagyobb hiba 
a központosítás, az uniformizáció és a rettentő 
rossz kommunikáció. Elvárás volt a közönség 
véleményének „kezelése”, holott szerintem annak 
megszívlelése és nem manipulálása lett volna  
a követendő út. Bár nagyon sokszor megszív-
leltük az ötleteket, észrevételeket, ez tény.

M é d i a:

A monopolhelyzet kialakítása 
„megkövetelte” a kommunikációs 
csatornák (Flyerz, Freee, Justmusic 
stb.) felvásárlását és irányítását is? 
Ezekben pl. nem birodalmi ren-
dezvény, előadó deklaráltan nem 
szerepelhetett? Sokak szerint ezzel ki 
is üresedtek ezek a korábban „kul-
túrát” átfogó, teremtő médiumok. 
Te hogy látod, ha visszanézzük az 
időben ezt a területet?
R.B: Ott a válasz a kérdésben. Valamennyi 
médium corporate célokkal került megvásárlásra, 
magyarul: megszűnt valódi teremtő fórumnak 
lenni, valamennyi szócsővé vált és ezt  
a szerepét maradéktalanul be is töltötte. Amúgy 
meg monopolhelyzetről hogyan beszélhetnénk 
konkurens, államilag burkoltan vagy nyíltan 
támogatott szervezők mellett? Ugyan, kérem...

Lehet, hogy nem volt az országra 
nézve teljes ez a monopólium, de  
a főváros nagy részére kiterjedt…
R.B: Sokkal inkább volt ez hegemónia, mint 
monopólium. Meghatározó tényezők voltunk, 
ez tény, de például sosem tudtunk szerződni 
Carl Cox, Sven Väth, Paul van Dyk vagy DJ 
Rush ügynökével. Guettával sem. Mi keményen 
fizettünk az Origónak a hirdetésekért, míg 
mások nem. Mi csak egy segélyfesztivál nyomán 
kerülhettünk be a királyi és kereskedelmi 
televíziókba, oda is csupán azért, mert 
felléptettünk pár ismertebb rockzenekart is. 
Mi több, szórakoztatóipari üzemegység akadt 
gazdagon a Bed Beach-en kívül is, szóval túlzó 
ez a monopol duma. Carl Cox nagy adósságom 
marad a közönség és magam felé. Ő volt talán  
az első, akit kiszúrtam magamnak 2000-ben.

S z a k m a i   i r á n y í t á s ,    
k o n c e p c i ó:

Szakmai részről (fellépők, dátumok 
és koncepciók kiválasztásában) 
hogy nézett ki ez a verseny? Hogy a 
te szavaid 

idézzem, a „trend helyett hogy lett 
rend” a szcénában? Sikerült-e  
ez egyáltalán?
R.B: Egyáltalán nem sikerült. Voltak kezde-
ményezéseink a legnagyobb magyarországi 
szervezők és klubok felé fellépő- és időpont-
egyeztetés tekintetében, ám vagy nem jelentek 
meg rögtön az első megbeszélésen, vagy 
nem tartották be a megállapodást. Végül 
már mi magunk sem. Szóval alig egy hónap 
alatt felmorzsolódott az a dolog. Pontosan 
tudod, hiszen benne voltál. A közhiedelemmel 
ellentétben nem azzal töltöttük a napjainkat, hogy 
„hogyan csesszünk ki másokkal”-meetingeket 
tartottunk. Végeztük a dolgunkat, néha jól, néha 
rosszul, és a piac bizony kemény volt akkor is. 
Azért ha visszatekintünk a velünk hosszú távon 
együttműködő szervezőcsapatokra, akkora 
szemétládák nem lehettünk, hiszen velünk 
dolgoztak évekig. Illetve meg kell nézni azt a 
marakodást, ami most megy a szcénán belül, 
ehhez mérten nálunk elég nagy rend volt.  
Bár állítólag most épp béke van. Természetesen 
a saját érdekeinket tartottuk szem előtt, 
ahogyan az bárkitől elvárható, de tudok 
említeni nem egy esetet, amikor a legádázabb 
konkurenciát segítettük ki. Ilyen volt Lee Burridge 
felléptetésének átvétele a Home klubtól, ami 
tudomásom szerint brutális veszteséget hozott 
nekünk. (Csak hogy értsük: Lee bookere egy 
pénteki napon délután keresett meg a Home 
tulajokkal karöltve, ugyan léptessük már fel 
AZNAP este a Pachában, a Home-ban ugyanis 
brutális csőtörés van. Kétórás egyeztetést 
követően mondta rá Laci az áment.) Vagy veled és 
a keceli menedzsmenttel közösen hozzájárultunk 
például ahhoz, hogy Carl Cox édesapjának halála 
miatt törölt fellépése helyett – az ugyanazon 
évben mindkettőnknél már exkluzíve leszerződött 
– John Digweed fellépjen a Sziget Fesztiválon. 
A bookerek arra sem vették a fáradságot, hogy 
felhívjanak, a Sziget egyik tulajdonosa zörgött rám. 
Ezt akkor Ian Hindmarshon (Digweed ügynökén) 
kívül kizárólag Carl Cox és John Digweed 
köszönte meg. Az egész ügy szépen elfelejtődött. 
A gesztusért egy köszönöm jól esett volna. Sosem 
történt meg. Gesztus sem. Soha.
Tehát a jól felfogott érdekünkben tárgyaltunk  
és kötöttük le a fellépőket, volt olyan év, amikor  
az Excession összes művészét felléptettük  
egy kivétellel, egy kizárólagos szerződésért  
cserébe, de még ebből is engedtünk, hiszen  
a megállapodás szerint rajtunk kívül senkivel  
nem szerződhetett egyetlen előadójuk sem, mi 
mégis elengedtük vidékre őket. Például Zabielát 
és Warrent, de a Hybridet is. Ha pedig már itt 
tartunk, szeretnék tisztába tenni egy legendát  
a Glu-Glu Fesztivál kapcsán. (Óriási 
költségvetésű fesztivál volt a mogyoródi 
élményfürdőben, hatalmas fellépőkkel, 
méltatlanul alullátogatva!) Történt ugyanis, hogy 
a rendezvény hetének szerdáján megkereste 
Tommyboyt Hernán menedzsere, hogy 
odaadnák harmadáron Cattaneót, mert egy 
skandináv promoter törölte a dátumot. Ismétlem: 
szerdán, egy szombati rendezvényre. Tamás 
megkeresett minket is, persze igent mondtunk. 
Na ekkor gőzerővel beindult a partipropaganda, 
mekkora aljas, szemétláda, rohadék gazemberek 
vagyunk, ez a buli odavágta a Glu-Glu Fesztivált. 

Még volt is bennem némi lelkiismeret-furdalás, 
bár furcsállottam, miért tartanak egy 50 milliós 
költségvetésű rendezvény szervezői tőlünk és 
egyszem Hernánunktól. Hónapokkal később 
derült ki számomra egy „beszédesebb” érintettől, 
hogy a Glu-Glu Fesztivál kezdete előtt hetekkel 
már válságstábot hirdettek a szervezők, annyira 
rosszul állt a jegyeladás, és ez így is maradt  
a rendezvényig. Tehát a Glu-Glu sikertelenségre 
ítéltetett, de ezt is ránk lehetett verni és ezt 
azóta többször felemlegették mint hatalmas 
rémtettünket. 

Persze mielőtt valaki a szentté avatásunk 
időpontjáról érdeklődne, nyilván érdekek mentén 
küzdöttünk, de mindenki más is így tett. Ez egy 
mocskos üzlet és sosem tudod, ki fog hátba 
szúrni. Egy szemmel nem voltunk jobbak, vagy 
rosszabbak a Deákné vásznánál.

E – z e n e   é s  k l u b o k:

Milyen mozgásteret adott a vezetés 
a különböző zenei koncepcióban? 
Sokáig csak a legtutibb, már sokszor 
bevált fellépők szerepeltek. A stábban 
mennyire volt igény az innovációra 
ezen a téren? Üzletileg az újdonságok 
nem hozták a biztos befutók által 
várt profitot? Mi volt ennek szerinted 
az oka?
R.B: Hagyjuk már ezt a legtutibb fellépő dumát. 
Legalább nekem ne... :D A mai napig ezekből  
a nevekből élnek azok a promoterek, akik akkor 
minket fikáztak, amiért például Nicket elhoztuk 
Pestre évente két alkalommal, vagy Sashát volt 
úgy, hogy kétszer egy éven belül. Nézd már 
meg az idei év „nagy techno rendezvényének” 
plakátján a második terem headlinerét. Hagyjuk ezt. 
Az innovációra mindig is a Kühl volt  
a legfogékonyabb, meg a Ricsi és a Timi.  
A konzervatív irányvonalat a Laci és én képviseltük. 
Mondjuk a magyarok esetében a tehetséges 
fiatalokat próbáltam be-becsempészni a line 
up-okba. A Kühl ezért mindig puffogott, de hatalmi 
szóval letörtem a lázadást... :D 2009-ig elég szabad 
kezünk volt. Utána eltört valami és egyre kevesebb 
igazán jó bulit szervezhettünk, illetve mindent, 
pontról-pontra egyeztetni kellett az emberrel. 
Mivel gazdaságilag nem láttunk rá a projektekre, 
így csak valószínűsíteni tudom, hogy nem hozták 
a kellő számokat az előremutató célkitűzéseink, 
rendezvényeink. S hogy mi volt ennek az oka? Talán 
az, hogy sosem tekintett az ember a saját cégére 
kísérleti terepként. Ezt a céget nem azért alapította, 
hogy karriereket építsen (bár megtettük számos 
esetben), de az az igazság, hogy ezek a nevek 
addigra, mire megerősödött a központ irányítás, 
már befutottak magyarhonban.

Egyről beszélünk, amikor ti megvet-
tétek őket (hívjuk így, „GU DJ-ket”), 
a csúcson voltak, vagy épp  
a világban már inkább leszálló ágon. 
Én azt mondom, hogy pont azért 
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lehet a „nagy öregekkel” a mai napig 
telt házat csinálni, amiért ti ennyire 
ragaszkodtatok hozzájuk és szu-
persztár státuszba pozicionáltátok-
tartottátok (kinek hogy tetszik) őket. 
Eközben a világ zenei képe megvál-
tozott és a közönség alig kapott új 
impulzusokat a Hajógyári-szigeten 
és a cég partijain… Mondok egy 
példát: 2007 körül azért már lehetett 
látni a világban hogy elindul egy 
„sztárcsere”, és a „GU-DJ-k” helyett 
pl. Luciano, Loco Dice, Villalobos, 
Marco Carola, Magda stb. kerül 
előtérbe, ti mégsem mozdultatok ebbe 
az irányba…
R.B: Nyilván ki akartuk aknázni a befuttatott 
embereket, viszont a puhatolózás elindult az említett 
fellépők felé, csak időközben eljöttem  
a cégtől. Amúgy itt valóban egy év fáziskésésben 
voltunk, talán bepunnyadtam a végére. Sőt, nem 
talán. Bepunnyadtam és egyedül is maradtam. Se 
Kühl, se Ricsi, se Timi. Reménytelen harc lett volna, 
be sem vállaltam, inkább motoroztam naphosszat. 

Mi az oka annak, hogy a tisztán 
elektronikus zenét felvállaló budapes-
ti klubok (Pacha, Home) egyike sem 
tudott a Fame irányítása alatt sokáig 
működni ? Vagy pl. a Mayday sem 
tudott olyan innovációt felmutatni, 
mint a Bonusz, vagy a Hyperspace 
napjainkra.Az elektronikus zenében 
nem látott a cég akkora potenciált, 
hogy ebbe többet invesztáljon? Vagy 
nem hozták a várt számokat ezek  
a rendezvények? 
R.B: Na akkor kezdjük a Home-mal! A Fame 
rendezvényszervezői tevékenységének a Home-
ban egy szomszédos ingatlan adásvétele vetett 
véget. A vevő szemet vetett a területre, ahol a 
Home üzemelt, tett rá egy ajánlatot, ami a Laci 
elmondása szerint jóval a piaci ár fölött volt. Ezért 
eladta a bérleti jogot, ami amúgy még fél évig élt 
volna, fél év után újratárgyalás és ki tudja milyen 
bérleti díj megfizetése után lett volna elhozható. 
Ha egyáltalán elhozható lett volna, hiszen közben 
magát az általunk bérelt területet is megvette  
a szomszéd. Folytassuk a Pachával. Előttünk 
a Pacha egy évig üzemelt méltatlanul 
alullátogatottan. Fame szervezés alatt talán két 
és fél évet teljes sikerrel, majd a Vigadó felújítása 
miatt bezárt. Úgy érzem, itt sem hibáztunk.
A Mayday esetében a későn meghozott döntések 
miatt (időpont, helyszín) egyszerűen nem jutott 
idő sem feltérképezésre, sem bookingra. Az 
utolsóhoz már nem is akartam a nevem adni, 
nagyon elkeserített, hogy nem külsős helyszínen 
került megrendezésre, és oly kevés idő állt 
rendelkezésre a kommunikációra. Az a terület  
a Hajógyárin, ahol végül megcsináltuk, nem 
alkalmas egy ilyen rendezvény lebonyolítására. 
Ezért is nekem kellett vinnem a balhét a publikum 
felé. Nem tisztem minősíteni a Deadcode srácait, 
szakmailag jók, üzletileg meg nagy csibészek, 
de igazuk van, valószínűleg én is ezt tenném 
a helyükben. Az innovatív fellépőkre maximum 
a szakma kíváncsi és pár vájtfülű rajongó. Na 
persze ha állami pénzen lehet innovatívkodni 
Balatonaligán, akkor hajrá. Sajnos nekünk 
ez a lehetőség nem adatott meg. Aki pedig 

valóban innovatív zenére vágyik, az húzzon le 
Szombathelyre a Zsazsához, Békéscsabára a 
Cyrus Bécihez vagy Zuglóba a Relief Gabihoz, 
fűzze meg őket egy kétórás szettre és pislogjon 
nagyokat. Ajka sincs messze, Stone Szabit is 
ajánlom. Istenem, de nem tudjuk helyén kezelni a 
magyar értékeket! (A Kühl ezért tiszta ideg lesz... :P)

Amikor már nagyra nőtt a portfólió, 
hogyan töltöttétek meg az összes  
klubot minőségi tartalommal? 
Hogyan zajlott a DJ-k kiválasztása 
egyes rezidensi posztokra?
R.B: Sehogyan nem töltöttük meg az összes 
klubot minőségi tartalommal! A klubok elenyésző 
százalékában szólt az én értékrendem szerint 
minőségi zene, a nagy többségben tömegigényeket 
elégítettünk ki, számomra gyűlöletes produkciókkal. 
Na például ebben a Laci zseniális volt, nagyon 
érezte, mi kell a tömegeknek látványban, zenében. 
Úgy tudom, egyébként ezek a slágerbulik, a trendi 
bulik tartották el az előremutatóbb rendezvényeket. 
Az én „reszortomat” jelentő partikra adott volt 
a Budai, Slam Jr., Kühl, Chriss, Tommyboy, 
Sterbinszky hatosfogat. Ebből Karesz (Sterbi) 
volt a kakukktojás, hiszen miközben slágerzenét 
játszott akkoriban is, a classic bulikon megőrült 
rá a közönség. A korai Coronita rezidensek közül 
kettőt (DeepJuniorról és Andrásfiúról beszélünk) 
megörököltünk egy másik afterhelytől, értük 
például Kühl Tomi küzdött sokat, a másik kettőt, 
SchiipMant és Soundsmith Ferit pedig Bernáth/Y 
Sanyi barátom ajánlotta, nem érdemtelenül. Igen 
rövid időn belül a Coróban is átvétetett a zenei 
irányítás, így nem is bántam, hogy nem igazán kell 
belefolynom, megoldja azt az üzletvezetés.  
A slágerklubok rezidenseivel kapcsolatban már  
a kezdeteknél azt kértem Lacitól, nekem le se kelljen 
ülnöm azokon a tárgyalásokon, ahol megegyeznek 
és ez hál Istennek így is lett. Ebben megint nagy 
volt a Fater, tudta, ha valamihez fűlik a fogam, azért 
lebontom a falat, de ha valami csehszlovák, azt 
kifikázom. (Megjegyezném, hogy az úgynevezett 
„slágerdiszkósként” aposztrofált Jován és Lauer 
nem slágerdiszkós, csak hagyni kellene őket 
játszani.)

C o r o n i t a:

Coronita. Az egyik legellentmondá-
sosabb legenda, ami a cég szülöttje. 
Egy stílus kötődik hozzá, a legsike-
resebb klubturné az országban (telt 
házakkal), és egy életérzés, amit  
ezrek éltettek és zarándokoltak el  
érte mindenhonnan az országból.  
A negatív kritika azon részével,  
hogy egy afterpartin délután 

mennyire van jelen a kábítószer és 
ki hogy él vele, nem foglalkoznánk. 
A kulturális kritika azon részéről 
érdekelne a véleményed, miszerint  
zeneileg egy slágereket, közérthető-
minimált és nintendo technót, kom-
mersz tech house-t létrehozó kultúrát 
teremtett, amitől az e-zenei szcéna 
igyekezett elhatárolódni. Te hogy 
látod pro és kontra a Corót?
R.B: Először is: semmilyen stílust nem 
teremtett zenei értelemben a Coronita. Az egy 
vegyesfelvágott, populáris zenei metszet volt 
a mindenkori tömegigény kielégítésére. Ahogy 
fentebb mondtam, ezt nagyon kente-vágta  
a Laci. Borzasztóan érezte, mit akar a nép,  
és messzemenőkig kiszolgálta őket a cég.  
Az élet őt igazolta, a legkevesebb zenei  
értéket felmutató projekt lett a legnagyobb  
siker. Személy szerint rühelltem a Corót, egy 
kezemen meg tudom számolni, hányszor 
töltöttem lenn tíz percnél többet. Nyitás 
előtt mindig csinált nekem Risza egy kávét, 
azt imádtam. Elnézve az országos turnét, 
magamban jókat somolyogtam azokon, akik 
ebből sikert, pénzt és „elismerést” kovácsoltak 
maguknak a Fateron kívül. Ez a projekt valóban 
a legsikeresebb lett, a legnépszerűbb, és ezt 
érdemtelen elvitatni tőle. 

K l a s s z i k   b u l i k   
f u t ó - s z a l a g o n, i p a r i    
m é r e t e k b e n:
Az elektronikus zene lényegi része  
a megújulás és a múlthoz való folya-
matos visszakanyarodás.  
A cég egyik legnagyobb sikersztorija, 
a klasszik bulik ipari méretűvé való 
növelése és rendszeresítése is megoszt-
ja a szakmát. Nem lett „eltescósítva” 
szerinted ez a végén, és nem ment 
mindez az új keresésének rovására? 
Te hogy látod a szerepét, a sztoriját 
mindennek?
R.B: Nem a fenét nem lett eltescósítva, 
elég lenne évente két classic buli, abból egy 
szilveszteri. Amúgy ez a „szakmát megosztja” 
duma biztosan nem azoktól jön, akik  
a kilencvenes években játszottak úttörőként 
elektronikus zenét. Az én időmben igyekeztem 
tartani az évente két bulit, de a végefelé már 
rajtam is egyre nagyobb nyomás volt, így 
például megpróbálván elütni a dolog élét, 
csináltunk egy classic bulit a Nick Warrennel, 
Zsazsával, Goodspeeddel és talán Chriss-szel. 
Jó dolog ám ez a classic sztori, ki ne szeretné 
viszonthallani fiatalkora nagy zenéit? A fiatalok 
meg erőt meríthetnek a korai klubhimnuszokból, 
hiszen az vitán felül áll, ezeket nagyon csúnyán 
összerakták. Az első Classic banzájt még  
a Bankban csináltam 2000 októberében, óriási 
siker volt, az inspirációt a Tompi adta. Utána 
évente egy, majd évente kettő, végül már nem 
tudom mennyi, és 2010-ben megtudtam, hogy 
nem az én ötletem volt. Ez egy ilyen pálya... :D

V é g ü l:

Melyek voltak azok a rendezvények, 
amelyekre a legbüszkébb vagy?  
Melyikbe kellett a legnagyobb mun-
kát beletenni?
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R.B: Mindegyikben rettentően sok meló volt 
és ezt nem a bookingra értettem. Ebben nincs 
különbség, Laci belénk verte és baromira igaza 
volt: nem lehet egy rendezvényt elbaltázni, mert 
egyszeri és megismételhetetlen. Igyekeztünk 
mindegyikbe mindent beleadni. Melyikre vagyok 
a legbüszkébb? Nehéz kérdés, sok ilyen van. 
Ott a Live Act Fest. Ott a Tenaglia. Azóta 
sem hozta senki. Ott van Snoop Dogg, aki 
azóta fesztiválfellépő lett hazánkban. Sasha & 
Digweedet kettőt is csináltunk, sőt, a másodikat 
bónuszként megspékeltük egy Zabielával.  
Ott a Quivver a Strictly! csapattal a Dokkban, 
amin senki nem számított Zsazsán és rajtam 
kívül ekkora telt házra. Zabiela és Michel de Hey 
szintén a Dokkban. A Nick Warren-es Vigadós 
buli és Oakenfold ugyanott. Na és a Deep Dish 
szilveszter. Meg még rengeteg. Volt egy Budai 
szülinap a Pachában, rettentően jót játszott Imi. 
Chriss lemezbemutató a Home-ban. Pacha 
Classics New Years Eve. Ha egyet ki kellene 
csípni, az Hernán Cattaneo a Studio Open 
Air-ben. Az minden szempontból rendben volt. 
Talán az nálam a szívközép. Illetve amikor Pappa 
lekéste a gépét és Zsazsa helyettesítette. Büszke 
voltam a barátomra, aki nemhogy kihúzott a 
szarból, hanem olyat játszott, amire Anthony 
sosem lenne képes, de nagyon mások sem.

Volt olyan ötleted, terved, ami ilyen-
olyan okok miatt nem valósulhatott 
meg, szerinted mégis nagy durranás 
lehetett volna?
R.B: Volt, persze, de nem is ez a lényeg. 
2001-ben az akkori Roxy Rádiótól megkeresett 
egy hölgy és elővezette nekem, félig balatoni 

gyereknek a saját nagy álmomat: két- vagy 
háromnapos e-zenei bulit kellene csinálni a 
Balatonnál. Előadtam Lacinak, sőt, azt is, hogy 
támogatná a Roxy. Az ember nemet mondott, 
ennek ellenére a meglévő szponzorainknak 
előálltam a farbával. Mindenki mereven 
elzárkózott, nem is értettem, miért! Ma meg  
már szerintem mindenki érti... :D

Miért kellett végül távoznod a Fame-től?
R.B: Erről sok sztorit hallottam. Békében, 
mosolyogva, közös nevezőn váltak el útjaink. 
Annyit elárulok, hogy ugyanazon a napon döntött 
úgy Laci, hogy elküld, amikor én úgy, hogy 
elmegyek. Stílusos búcsú volt.

Mit gondolsz, a távozásod után 
inkább jó vagy inkább rosszabb 
irányba fordultak a dolgok? Érezhető 
volt-e egyfajta hanyatlás a Hajógyári- 
szigeten és a többi klubban? 

R.B: Erről nem nekem kellene beszélnem, 
nem lenne tisztességes. Amolyan patkány 
érzete lenne. Egy tény: a rám bízott projektek 
tekintetében a Laci, Timi, Ricsi, Kühl Tomi és 
általam elvégzett temérdek munka eredményét 
odaadták a konkurenciának, ebből ma sokan 
remekül élnek, de nem sajnálom tőlük, ki kell 
használni a piaci rést! Távozásom előtt került 
bejelentésre, hogy újabb műfajok felé nyit a cég. 
Támogattam, de azt indítványoztam, a „régieket” 
tartsuk meg. Ez ottlétemig így is volt.

Személyes: 

Jelenleg mivel foglalkozol? Hogy 
tekintesz a jelenlegi szcénára?
R.B: Jelenleg pizzafutárkodok Keszthelyen, 
rettentően élvezem. Korábban 
kocsmároskodtam, zöldséget szállítottam  
és még mielőtt kikezdenének emiatt, igen, 
volt három sikertelen rendezvényszervezői 
próbálkozásom, mindhárom kudarcba fulladt. 
Nem gazdasági szakember vagyok, így is ért 
véget mind, gazdasági kudarccal. Emellett 
természetesen szakmailag is hibáztam. Ebben 
a szcénában minden rezdülésre aktívan kell 
reagálni, két év kihagyás után nem lehet csak  
úgy visszatérni. Eljárt felettem az idő. Azért 
botorság lenne azt gondolni, hogy ezt sokan 
bánnák a szakmán belül... :P

A jelenlegi szcénára ma már mosolyogva tekintek. 
Amikor eljöttem a Lacitól, akkor döbbentem rá, 
mennyire utáltak abban a közegben engem, és 
arra is, kik azok, akik igaz barátok. Megosztó voltam 
világéletemben, de minden markáns véleménnyel 
bíró ember megosztó. Ha pusztán a józan paraszti 
eszemre hagyatkozom, azt kell mondjam, a dolgok 
jelenlegi állása szerint a minket anno maffiaként 
beállító emberek mind szépen besorjáztak egy 
tényleges monopóliummal rendelkező klikk mögé. 
Tehát az a fajta ellensúly, amit mi jelentettünk – a 
magukat akkor még túlértékelő szervezőkkel 
szemben –, nos, az megszűnt. Hívő ember 
vagy, Jani. Szintén az vagyok, csak másban 
hiszünk. Mindketten pontosan tudjuk, az Ördög 
legfélelmetesebb fegyvere abban rejlik: elhiteti hogy 
ő maga nem létezik. Ezek a szervezők ma már nem 
értékelik túl magukat! Ők már a valós Birodalom... 
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Idén tízéves a No Vidra Crew, ismertebb nevén az NVC csapat. Egy igazán kreatív, mélyről szerveződő társulás, 
akik eddigi tevékenységük során számtalan előremutató nemzetközi előadót hoztak el a közönségnek az 
elektronikus- és élőzenei színtérről. Részletekről, ars poeticáról és egy kis történelemről is beszéltek 
nekünk.  

Az NVC megalakulása

Gergő: Egy régi baráti társaság az alapja  
a csapatunknak. A kétezres évek elején szinte 
minden időnket partikban és koncerteken töltöttük. 
Lacit és engem ekkor kezdett el foglalkoztatni  
a kérdés, hogyan tudnánk mi ezt jobban, 
érdekesebben csinálni. Ezek után nagyon  
hamar csatlakoztak a többiek, de talán a mai  
napig nekünk kettőnknek tölti ki a legteljesebben 
az életünket az NVC.

Laci (Subotage): Hobbiként indult a dolog,  
de visszaemlékezve, már akkor is megszállottként 
tekintettünk az egészre. Az elejétől fogva 
szerettünk maximalisták lenni, máshogy szerintem 
nem is lehet. Talán pont ez tetszett meg  
a többieknek is, akikből azóta összeállt az  
„NVC Family” (DJ-k, szervezők, barátok, barátnők).

Szerepek, feladatok

L: Én leginkább a következőkkel foglalkozom: 
zenélés, kreatív munka, bookingok, online és 
egyéb kommunikáció, technika, kapcsolattartás, 
„papírozás”.

G: Én alapvetően a kreatív munkában érzem 
otthon magam, szívesen dolgozom a rendez-
vények arculatával, a grafikusokkal való közös 
munkától a színpadképig, illetve sokat foglalkozom 
a jövőbeli irányvonalak kérdésével. Mindig nagyon 
sok az új ötlet, de nyilvánvalóan ezeknek egy 

töredéke tud csak megvalósulni.
Sajnos mostanában egyre nehezebb olyan 
rendezvényt létrehozni, mint amilyen például  
az épülő 4-es metró egyik megállójában 
megtartott Popof buli volt, de folyamatosan 
figyeljük a lehetőségeket, mert nyilvánvaló, hogy 
egy ekkora szabású rendezvény sokkal több 
kreatív kihívást jelent, mint egy klub-buli. Ezeken 
felül én is kiveszem a részem a rendezvények 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokból.

Péter (Kobold): Egy-egy eseményt rengeteg 
agyalás, szelektálás, megbeszélés előz meg, de 
miután kialakul egy kollektív határozat, mindenki 
beleveti magát az évek alatt kialakult feladatainak 
levezénylésébe. A kritikus kérdéseket a mai napig 
közösen beszéljük át, és ez így van jól. 

L: Rajtunk hármunkon kívül pedig csapatunk 
oszlopos tagja még Jónás, aki elengedhetetlen 
segítség a fellépőkkel kapcsolatos teendők 
elvégzésében. Az NVC DJ-k pedig: Dr Zoidberg, 
Ioda, Seres, Sinko, Subotage. De sokat segítenek 
a már emlegetett „Family” tagjai, és persze az  
évek alatt kialakult partnereink a vizuálosoktól  
a klubtulajokon át technikai beszállítókig.

Az NVC-történelem mérföldkövei

L: 2005: első buli. Fél éven át készültünk rá nap 
mint nap. A lelkes munka meghozta gyümölcsét: 
850-en voltak kíváncsiak a rendezvényre. 2007-

ben jött az első nagy áttörésünk Extrawelték első 
magyarországi fellépésével és saját 
klubsorozatunk, a Casino Bangkok startolásával. 
2009-ben a Berlin Calling film magyarországi 
premierjével összhangban hoztuk el Paul 
Kalkbrennert –szintén elsőként – Magyarországra. 
2010-ben pedig beindítottuk „prémium 
sorozatunkat”, az igazán friss zenékre vágyókat 
megcélozva: ez volt a Selected Sounds, melyre  
az Electronic Beats nemzetközi brand is felfigyelt. 
Ekkor kezdődött mai napig tartó kapcsolatunk, 
melynek eredménye a következő mérföldkő,  
a 2011-es Electronic Beats fesztivál volt.  
A 2013 januári születésnapi partinkat is ide 
sorolnám, azóta is sokszor emlegetik az emberek, 
hogy sosem láttak még olyan vizuált, mint  
a híres-nevezetes „fej” installáció.

P: Így van, az a vizuál, amit a Kiégő Izzók csapata 
alkotott a szülinapunkra, azt hiszem, sok embernek 
örökre belevésődött az emlékezetébe. A felsorolt 
mérföldkövek közül én leginkább a 2007-es 
Extrawelt, valamint a 2010-es Caribou koncertet 
emelném ki, melyek merőben meghatározták  
az azt követő időszakokat. És ha már itt tartunk,  
a jelenlegi tavaszunk Jon Hopkinsszal, Moderattal 
és Marek Hemmann-nal, Matadorral sem fog 
nyom nélkül elmúlni.

Az eddigi legjobb fejek

L: Extrawelték már a barátainkként jönnek vissza 
évről évre, szinte maguktól jelentkeznek nálunk. 
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Vicces volt például, amikor Florian Meindl  
a Balatonban úszkálva ecsetelte nekem, 
gyerekkorában mennyit járt ide a szüleivel, vagy 
amikor Eskmóval a Széchenyi Fürdőben áztattuk ki 
magunkból közösen a buli fáradalmait. De olyan 
fellépőnk is akadt, aki tiszta zoknit és hűtőmágnest 
rendelt az öltözőjébe :)

Az álomfellépő

G: Számomra nincs ilyen, aktuális kedvencek 
vannak. Ez azért van, mert igyekszem 
folyamatosan up-to-date lenni. Ez nem 
üzletpolitika, hanem egyszerűen így állok hozzá  
a zenéhez. Amikor eljött az ideje, ezért indult el  
a Selected Sounds is, mert az NVC bulik keretei 
között már képtelenség volt az összes, éppen 
aktuális,  friss, innovatív zenei újdonságot bemu-
tatni. Aztán persze ezek a dolgok újra össze-
érhetnek, volt több olyan rendezvényünk 

mostanában, amire mindkét brand logóját rátettük, 
vagy nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyikhez 
társítható inkább. Most éppen ilyen hónapokat 
élünk, új, friss lendületet kaptak a 4/4 alapú zenék.

A legjobb hangulatú parti

G: A Merlin fénykorában, vagy előtte, az A38-as 
rendezvényeinkkel töltöttük be talán a legnagyobb 
űrt a budapesti belvárosi éjszakában 2007 és 
2010 között. Ezeket nagyon várta a közönség,  
azt hiszem, hogy az ezeken a bulikon szerzett 
élmények sok fiatal emlékei között kiemelt helyen 
szerepelnek. De szerintem akik voltak a tavalyi,  
8. szülinapunkon, azok nem fogják egy darabig 
elfelejteni azt a bulit sem. 
 
P: Számomra a legnagyobb partik egyértelműen  
a Merlinhez kötődnek. 2009-ben a berlini fal 
leomlásásnak 20. évfordulója alkalmából elhívott  
T. Raumschmiere például teljesen szétszedte  
a házat, hihetetlen hangulatot csinált. Az a csávó 
egy igazi állat! :D
 
Hazai és külföldi inspirációk

L: Hazai bulik közül kiemelkedőnek tartom a régi 
Frankhegy bulikat, mind zeneileg, mind látvány-
ügyileg korszakalkotó rendezvények voltak ezek.

P: a 3as6árh1-ről is megőriztem pár szép emléket...

L: Külföldi példaképek: én kapásból az Electronic 
Beats-et mondanám, megtisztelő dolog, hogy 
itthon csapatunk képviselheti ezt a brand-et. 
Lelkesítő olyan zenei márkáért dolgozni, mely 
valóban értéket képvisel.

 
Nagy hatású nemzetközi klubok, partik, 
fesztiválok 

L: Fesztiválok közül régebben a wieseni Urban Art 
Formsot mondtam volna, 2007 környékén itt olyan 
produkciókat láttunk, melyek alapjában határozták 
meg az azt követő néhány évünket zeneileg.
Az utóbbi években ezekre a fesztiválokra járunk: 
Dimensions, Sonar, Unknown. Ha rajtunk múlik, 
hamarosan itthon is lesznek majd ilyen színvonalú 
rendezvények.
G: Zeneileg mostanában a barcelonai Primavera 
Sound érdekel leginkább. 

Az eddigi tevékenység legnagyobb 
tanulsága

G: Érdemes megkeresni a megfelelő partnereket. 
A sufnimegoldások általában zsákutcába vezetnek.

P: A részletekre való odafigyelés meghálálja 
magát.

L: Szeresd, amit csinálsz, ha nem, sosem késő 
váltani!

Tervek, dátumok, nevek a szezonban

L: A tavalyi emlékezetes akváriumos buli után idén 
ismét vendégül látjuk egyik nagy kedvencünket, 
Marek Hemmannt. Március 21-én a Hi!Fly 
csapattal közösen szervezzük ‘Bittersweet’ 
lemezbemutató turnéjának budapesti állomását. 
Emellett a hónap legvégére Selected Sounds 
alosztályunk is újabb nagy dobással készül, ez lesz 
a Moderat koncert a Millenárison. Itt jelentenénk 
be először, hogy június első péntekén újra az 
Extrawelt páros zenél majd a pesti éjszakában.  
2013 februárjában nyitottuk meg saját bárunkat, a 
Központot Budapesten.. A tavalyi év kicsit talán 
inkább erről szólt, hiszen fontosnak éreztük, hogy 
legyen egy bázisunk, ahol rendes körülmények 
között tudunk dolgozni, ötletelni, ahol nap mint nap 
találkozhatunk a szakmával, a közönséggel és 
barátainkkal. Mára innen intézünk mindent a 
buliszervezéstől a magazinterjesztésig. Most már 
semmi sem állíthat meg minket! 
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NVC bulikon fellépett 
külföldi DJ-k névsora: 
 

Agoria, Alex Bau, Apparat Band, Applescal, 
Axel Bartsch, Bart Skils, Boris Brejcha, Butch, 
Caribou, Charli XCX, Current Value, D-nox 
& Beckers, Dapayk, Dusty Kid, Egbert, Ellen 
Allien, Erik_Mnml, Eskmo, Extrawelt, Fairmont, 
Florian Meindl, Format:B, Fuzzion, Gaiser, Gold 
Panda, Hidria Spacefolk, Hobo, James Holden, 
John Talabot, Jon Hopkins, Julian Jeweil, Junior 
Boys, Kanio, Kiwa, Luke Abbott, Marc Houle, 
Marek Hemmann, Margot, Martin Eyerer, 
Matador, Matt Minimal, Moderat, Modeselektor, 
Mostly Robot, Nathan Fake, Nicolas Jaar, Nosaj 
Thing, Noze, Oliver Huntemann, Oliver Koletzki, 
Pan-Pot, Paul Kalkbrenner, Petter, Phil Kieran, 
Phon.o, Popof, Ramon Tapia, Ricardo Tobar, 
Raw Headroom, Roland M. Dill, Sascha Funke, 
Secret Cinema, Seismal D, Simina Grigoriu, 
Soukie & Windish, Stephan Bodzin, Stimming, 
Super Flu, Texas Faggott, T. Raumschmiere, 
Teebs, Timbre Select, Thomas Muller, Timo 
Maas, Washed Out, X-Dream

Alapítás éve: 2004 

Első buli: 2005 

Zenei irányzat, amit 
leginkább képviselnek: 
Friss, előremutató zenék, stílushatártól 

függetlenül.

NVC Csoport:  
fb.com/groups/novidracrew/
A rendezvényeinkre járó közösség csoportja. 
Friss zenékért érdemes ide benézni,
egy nagyon aktív, zenebarát csapat alakult ki az 
évek során.

NVC Fanpage:  
fb.com/novidracrew
A nemrég indított fanpage-ünk, mely 
összefoglal mindent, ami az NVC háza táján 
történik.

Selected Sounds: 
fb.com/selectedsounds
A vájtfülűeknek.

Casino Bangkok:  
fb.com/casinobangkok
Ha a techno, house, minimal műfajok állnak 
hozzád közelebb.

Központ:  
fb.com/kozpontbudapest

 

DJ-k facebook oldalai:
Subotage: fb.com/subotagenvc
Dr Zoidberg: fb.com/Dr.Noiseberg
Seres: fb.com/serestempo
Sinko: fb.com/pages/Sinko
Ioda aka Yesman: fb.com/iodaakayesmen
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A Club PLAY évek óta a budapesti éjszakai élet meghatározó szereplője. Ez nem a véletlennek köszönhető, 
hiszen egy szórakozóhely nem válhat ennyire népszerűvé csupán a jól kialakított belső tér, a magasan 
képzett és tapasztalt személyzet, valamint a kiemelkedő és hazánkban egyedülálló programkínálat, illetve 
a nemzetközi viszonylatban is helytálló hang-és fényrendszer miatt. Ezek együttes összehangolása, 
professzionális tervezéssel történő, folyamatos működtetése segítetette hozzá a Club PLAY-t, hogy ma 
Magyarország vezető klubjaként tartsuk számon. A Famous Management-et, a PLAY programmenedzsmentjét  
és marketingjét koordináló céget kérdeztük a klub sikerének titkáról.

Ezeknek köszönhető, hogy “a város 
legfelnőttesebb játszótere” minden hétvégén több 
ezer bulizó fiatalt lát vendégül két tánctéren, két 
zenei stílussal. A nagyteremben hétről-hétre olyan 
népszerű DJ-k pörgetik a legnagyobb klubzenéket, 
mint többek között az ibizai Amnesia klubot,  
a Tomorrowlandet és a Balaton Sound Fesztivált 
megjárt Julia Carpenter; a többszörös magyar 
„bajnok” Bárány Attila; kitűnő producerek, 
mint a Muzzaik, Náksi Attila, Hamvai P.G. 
és Lauer; valamint a budapesti kedvencek, 
mint Lacora és Mr. Kaufer. Természetesen 
nem csupán a szakma tapasztalt nagyjai kapnak 
helyet a fellépők sorában, hiszen a PLAY Family 
fontosnak tartja a fiatal tehetségek bemutatását is 
a nagyközönségnek, így a legfiatalabb lemezlovas 
generáció tagjai között vezető egyéniségként 
számon tartott Dave Martin – akinek  

Nicky Romero kiadójánál megjelent új zenéjét  
a nyár legígéretesebb fesztiválslágerének várják 
– nem egy alkalommal állhatott már a legendás 
klub pultja mögött. A 2014-től PLAY Extra 
Room néven futó kisterem hangulatfelelőseinek 
köre is bővült, hiszen POLY és Havlik G mellé 
Imrik és Petro is csatlakozott, hogy garantáltan 
a legnagyobb  slágerekkel szórakoztassák a 
közönséget. A hazai élvonal folyamatos szereplése 
mellett havi egy világsztár érkezik szombatonként, 
míg  havonta egy alkalommal (péntekenként) 
a különféle zenei irányzatok legkiemelkedőbb 
fellépőit hívják el. A jó marketingnek és 
programszervezésnek köszönhetően sikerült a 
Club PLAY-t zenei vonal szempontjából többé-
kevésbé semlegesnek megtartani, így nem 
meglepő, hogy a mainstream vonal mellett az 
underground kiemelkedő 

egyéniségei, azaz Sasha, Chriss Ronson  
és Dandy is képesek voltak telt ház előtt játszani.

A Club PLAY népszerűsége mára országossá 
nőtt és a külföldiek körében is igen kedvelt 
célpont a pesti éjszakai élet palettáján. Ez nem 
csoda, tekintve, hogy a klub egyedi kialakítású 
dizájnnal, kiemelkedő szolgáltatásokkal, 
vendégbarát kiszolgálással, vidám és hozzáértő 
személyzetével és a garantáltan magával ragadó 
party-atmoszférával várja közönségét. Igazodva 
a PLAY igényes közönségének elvárásaihoz, 
hazánkban egyedülálló VIP szolgáltatásokkal, a 
város legszebb hölgyeivel, valamint kiemelkedően 
biztonságos környezettel várja az új vendégeket és 
a törzsközönség tagjait egyaránt, hogy felhőtlenül 
bulizhassanak együtt az országos és a nemzetközi 
hírű DJ-kkel hétről-hétre.  
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Az alábbiakban a Famous Managementet 
- mint a PLAY programmenedzsmentjét 
és marketingjét végző céget – kérdeztük, 
hogy a kapott válaszokkal még jobban 
alátámasszuk a Club PLAY sikerét.

Melyik szórakozóhely volt a PLAY  
elődje? Hogyan vettétek át a helyet?
A Nonsense volt az elődje, de a tervezett 
koncepció megkívánta, hogy a helyet teljesen 
átalakítsák. Nemcsak külsőségekben akartak 
szebbet és jobbat, hanem a hang/fénytechnikában 
is csúcsra törekedtek. Az átalakításokat követően 
2008-ban nyitott meg a Club PLAY és  
a korábbi elképzelésekhez hűen kizárólag  
magyar rezidensekkel. 

Milyen programokkal várjátok a közön-
séget? Mi a Club PLAY koncepciója?
A koncepció a következő: minden szombaton 
nyitva van a klub a legkedveltebb magyar 
előadókkal, havonta egyszer pedig egy, a klub 
szombati zenei stílusába illő aktuális világsztárt  
hoz el a magyar közönségnek, amelynek 
keretében tartjuk a normál jegyárakat. Ez a PLAY 
ajándéka! :) Emellett, mint minden más világszinten 
is elismert klub, mi is vendégül látjuk havonta 
egy alkalommal más stílusok neves előadóit. 
A legjobb, legemlékezetesebb rendezvényünk 
egyébként a 2010-es Fedde Le Grand és a 
2013-as Martin Garrix buli volt. Több külföldi 
fellépő már hírből ismeri a PLAY-t, és bár inkább 
fesztiválok vendégeként játszott hazánkban az 
elmúlt években, de kíváncsiak ránk és szívesen 
elfogadják a felkérésünket. Ugyanakkor akad olyan 
nemzetközi fellépő, aki már-már hazajár, hiszen 
Fedde Le Grand évek óta visszatér ide, hogy 
alkalomról-alkalomra telt házas bulit csináljon. 
Eddig olyan világsztárokat láthattak a vendégek 
hónapról-hónapra, mint Fedde Le Grand, Paul 
Van Dyk, Martin Garrix, ATB, vagy éppen a 
progresszív zene ikonja, Sasha, és mindenzt 
mérsékelt jegyárakkal. A szezonban kiemelendő 
sztárfellépőnk még Chris Lake és Markus 
Schulz, de tartogatunk meglepetéseket is 2014 
tavaszára. Tisztában vagyunk azzal, hogy a főváros 
vezető szórakozóhelyeként nem engedhetjük meg 
magunknak a lazítást, vagyis igazán egyszerű 

lenne csak a világsztárok meghívásával nagy 
látogatói létszámon tartani a helyet, de a PLAY 
rengeteg színes, tematikus rendezvénnyel várja  
a bulizni vágyókat. 

Melyik korosztály látogatja a PLAY-t? 
Kik a hely törzsközönsége?
Nagyjából minden olyan generáció megfordul 
nálunk, amely aktív éjszakai életet él, így a 18 éves 
korosztálytól a 30+ közönségig szórakoztatjuk  
a nagyérdeműt. Nem mellesleg minden bulit 
17+-osként hírdetünk meg.

Hogyan látjátok a mai klubszcéna 
helyzetét?
A mai klubszcéna legkevésbé sem a fénykorát 
éli. Sajnos a folyamatos létszámpróbák, klub 
bezárások, engedélymegvonások sok helyet 
tönkretettek, ami hosszútávon lefelé építi  
a Magyarországon eddig nagy múlttal rendelkező 
klubkultúrát. Annak ellenére, hogy a jelenlegi 
helyzet a romkocsmáknak és a belvárosi 
bároknak kedvez, a Club PLAY talpon tudott 
maradni. Kemény munkával megtartottuk vezető 
pozíciónkat, sőt, úgy néz ki, hogy népszerűbbek 
vagyunk, mint valaha. Minden szombatunk telt 
házas, emellett az összes pénteki vagy  
egyéb rendezvény is nagyon sikeres tud lenni.

Mik a tervek a közeljövőre?
A terv, hogy megtartsuk a Club PLAY vezető 
pozícióját a klubszcénában, ezen felül 
még színesebb programokkal szeretnénk 
vendégeinknek kedveskedni a jövőben.

HANGTECHNIKA 
 
DJ kontroll:  
XTA Dp 226, Funktion One R2SH / 2 db, 
Funktion One F215 / 1 db 
V.I.P.:  
Xilica 4080, Funktion One Res 4 / 4 db 
PA:  
Mackie ONYX 1620, XTA Dp448, 4 x Funktion 
One DS 210, 4 x Funktion One DS15, 
6 x Funkton One F121
Amplifiers:  
5 x Mc2 E25, 1 x Mc2 E15, 1 x Mc2 E45 

ALAPADATOK  
Nyitás: 2008 október
Termek száma: 2
Befogadóképesség:  
1400 (de egy-egy este során több mint 2000 
fő fordul meg a PLAY-ben!)
Bárpult: 6
DJ-k:  
Julia Carpenter, Bárány Attila, Dave Martin, 
Hamvai P.G., Muzzaik, Lacora, Mr.Kaufer, 
Poly, Havlik G
Belépő árak:  
1000-2000 Ft (VIP: 5000 Ft)  
A normál jegyből 1000 Ft lefogyasztható,  
a VIP jegyből 2000 Ft!
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Todd Terje – It’s Album Time 
[Olsen Norway]
Megjelent Todd Terje első albuma, indulhat a 
karnevál! It’s Album Time! Ha az album egészét 
nézzük mint koncepciót, akkor egy kategorizálhatat-
lan, de a végletekig szórakoztató és őrülten jó 
lemezt kapunk.  A szó szoros értelmében... őrült 
lemezt! A kései ’70-es és korai ’80-as évek európai 
diszkóhangulatát és egyéb esztrádzenei vonalát 
meglovagló debütáló szerzői albumával a norvég 
titán végleg tisztázza a nevével és zenei stílusával 
kapcsolatos félreértéseket. Figyelem! Ezt a lemezt 
még az underground arcok is csak saját fele lős ségre 
hallgassák meg, mert ami itt szól, azt nem a mai világ 
inspirálta. Hanem mi? A ’70-es évek olasz, francia 
és német filmzenéi, a korai Eurovíziós esztrádműso-
rok és az NDK ajándékkosár, valamint egy kis 
Hi-NRG, egy csöppnyi italo disco, és latin vér. 

PNFA – Sylmar [Diventa Music]
Az 1994 óta létező Popular Nightmare Folk Art 
(PNFA) projekt mögött a német Wolfgang 
Gruss áll. Töredelmesen bevalljuk, hogy eddig 
nem sokat hallottunk róla, de a lazulós elektroni-
kában utazó művész új albuma valami olyan 
utazást nyújt az egyszeri hallgatónak, amit kár 
kihagyni. Moziszerű, epikus tételek váltják 
egymást back2back, amire simán rá lehet húzni 
a chill out jelzőt, és most nem is ágálunk ellene, 
mert ez tényleg a klasszikus, könnyed és 
minőségi lazulást mutatja be nekünk. Gyönyörű 
melódiák és perfekt groove-ok, melyek a 
tempó ellenére is változatos atmoszférát 
teremtenek. Manapság ritka az ilyen egységes, 
szép és populáris produkció a mi kis 
világunkban. Nagyon szeretnénk, ha minél 
többen fedeznék fel ezt a lemezt!

VA – Fabric 74 mixed by Move D  
[Fabric]
Február 24-én jelent meg a veterán DJ/producer David 
Moufang aka Move D house (deep/tech/jazzy/disco) 
szelekiója a legendás Fabric széria legújabb részeként. 
Ha valaki tényleg kíváncsi, hogy miként szóltak 
eredetileg a fent említett stílusok, akkor annak 
kihagyhatatlan ez a mix. Move D az utóbbi idők 
legfinomabb és legminőségibb „házi rétesét” pakolta 
össze, kompromisszumok nélkül. Tökéletes kikapcsoló-
dás a péntek esti készülődéshez, de még egy könnyed 
és bensőséges házibuli hangulatát is képes egy 
magasabb szintre emelni, vagy a szürke hétköznapokat 
feldobni. Az ifjú padavanok számára pedig azért kötelező 
tananyag, mert valami ilyesmiről szól a zene, aminek 
neve: HOUSE! 
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Focuson
GLOW
[ASTRALWERKS/VIRGIN/EMI]
Szöveg:  farkaS gábor

 w w w . m d j . h u  47

Tensnake egyedi, táncparkettre szánt, 
diszkóbevonatú house zenéjének mára 
komoly rajongótábora lett szerte a 
világon. Még ha a Youtube-nézettség 
nem is támasztja alá, de debütáló 
albumát úgy kezeli a média, mint egy 
felturbózott pop megjelenést. Naná...  
A ’Glow’ bebizonyította, hogy nem volt 
véletlen a felhajtás. A magas elváráso-
kat játszi könnyedséggel veri le 
Tensnake, aki valami olyan dolgot tett 
le az asztalra, ami mindenhol és 
mindenkor jókedvre deríti a hallgatót.

A produkció egészét tekintve az együttműkö-
dések állnak a középpontban. Az új-house 
vonalon jelenleg legfelkapottabbnak számító 
MNEK szállítja az albumnyitó ’First Song’ 
vokálját, ami annyira tökéletes, hogy még 
most is levegő után kapkodunk. Ezt követi  
a felvezető kislemezdalként már népszerű, 
bár sokat vitatott, de ettől függetlenül perfekt 
Nile Rodgers és Fiora kollaboráció,  
a ’Love Sublime’. A funky zene Dieter 
Bohlenje nem mellesleg egy másik dalban is 
közreműködik szintén az új-zélandi istennővel, 
aminek eredménye már sokkal tempósabb, 
és az embernek olyan érzése van, mintha a 
’Good Enough to Keep’ egy Inner Citybe 
oltott Jocelyn Brown tétel lenne. A ’58 BPM’ 
atmoszférája olyan örökzöld ’80-as évek végi, 
erotikus slow-motion hangulatot teremt, amit 
még 10 év múlva is nagy odaadással 
hallgatunk, főként azok akik még emlékeznek 
az említett időszakból Prince zeneiségére. 
Ha csak az előbb említett 4 dal szerepelne 
egy EP-n, már akkor azt mondanánk rá,  
hogy zseniális és totális klasszikust alkotott 
Tensnake. De nem! A német zseni – mert 
nem igazán tudunk, de nem is akarunk rá 
mást mondani – még rátesz pár lapáttal és 
olyan mérnöki precizitással építi bele egy 
letűnt kor klub- és pophangzását a mai 
elektronikába, hogy az ember még egy 
könycseppet is elmorzsol a szeme sarkában 
azt szipogva, hogy...

... erre az albumra megérte várni!

Tensnake ebben pillanatnyilag a legnagyobb. 
Persze kizárólag a saját területén. Merthogy hő-
sünk egy olyan soundot, vagy inkább zenei 
korszakot tett az utóbbi években újra szalonké-
pessé, amire már a 30+ generáció sem igazán 
emlékszik. Legalábbis itthon nem, mivel abban az 
időben nálunk nem létezett még a modern 
tömegmédia, így egy-egy ’80-as évekbeli Prince 
vagy Alexander O’Neal sláger is csak nagyon 
nehezen jutott el hallójáratainkhoz. Igen, Tensnake-
nek az a heppje támadt néhány éve, hogy ő a ’80-as 
évek második felének és a ’90-es évek kezdetének 
klub- és pophangzásával oltja be a house zenét. 
A projekt olyannyira működőképes lett, hogy 
maga Nile Rodgers hívta fel és felajánlotta 
együttműködését a fiatal német producernek. 
Get Lucky! :)

Tensnake úgy dolgozza fel a retro hangzást, hogy 
az egy cseppet sem tűnik idejétmúltnak és 
cikinek, ellenben laza, trendi és ami a legfonto-
sabb, azonnal a füledbe mászik, majd táncra 
csábít. Az underground elektronikából indult né-
met mester a pályatársaihoz hasonló utat bejárva 
viszonylag későn, 24 éves korában jelentette 
meg első anyagait saját címkéje, a Mirau Re-
cords égisze alatt. Az ’Around the House’ 
című track kapott elsőként nagyobb visszhangot, 
amely a ’Restless EP’-n látott napvilágot, majd 
2009-ben a Running Back Records számára 
készített ’In The End (I Want You Cry)’ 

fokozta Tensnake elismertségét. Az igazi nagy 
dobás és ezzel a világhír is akkor kopogtatott 
be ajtaján, amikor már a Mixmag és a Resident 
Advisor is elismerő szavakkal illette produceri 
munkáit. Lehet, hogy ezen felbuzdulva, de elké-
szítette az azóta védjegyévé vált ’Coma Cat’ 
című slágert, amely Tensnake munkásságának 
eszenciájaként a mai napig felpörgeti a tánc-
parkettet. Hősünk nevét természetesen nem-
csak a kritikusok és újságírók társadalma, vala-
mint a közönség jegyezte meg, hanem 
megannyi pályatárs is, akik szintén a diszkó fel-
támasztásáért küzdenek. Így senkinek sem 
okoztak különösebb meglepetést az Azari & III, 
vagy éppen az A-Trak nevével fémjelzett kolla-
borációk. Tensnake pár éve azonban már de-
bütáló albumára összpontosított, ami bár na-
gyon nehezen, de megszületett és három 
kritikán felüli kislemezzel vezette fel az egész 
estés produkciót. A ’See The Right Trough’, 
a ’58 BPM’, valamint a legutóbbi ’Love 
Sublime’ annyira különlegesek és meggyőző-
ek voltak, hogy a média ráugrott a témára és 
Tensnake-ből – főként Nile Rodgers nevét kö-
vetően – majdnem popsztárt faragtak. 

Pedig annak ellenére, hogy Tensnake 
egyértelműen a popzenét tűzte ki zász-
lajára, sosem lesz belőle popsztár. Hogy 
miért? Mert zenéi nem a gyártószalagon 
készülnek!

A múltból inspirálodó e-zenészeknek se szeri, se száma. Ha jobban 
belegondolunk, akkor az elektronikus dance szcéna mindig is ebből élt. 
(Tisztelet a kivételnek!) De nincs ezzel semmi baj, csak legyen meg a 
megfelelő kreativitás, hogy a régi ötleteket leporolva az egyszeri hallga-
tónak valami teljesen más, új és izgalmas élményben legyen része. 

tensnake
izzás felsofokon
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SzerkeSztők:  
orbán péter, kincSeS SzabolcS

mainstream
t o p 5  d a n c e  &  d i s c o  s i n g l e s

Készüljön fel mindenki, hogy 2014 zeneileg nagyon erős 
év lesz! A mainstream szcénán még nem érződik annyira a 
„váltóláz”, de megfigyelhető, hogy az igényesség kezd 
visszatérni a köztudatba. Ezt szem előtt tartva szelektál-
tunk ebben a hónapban is.

1
 Stadiumx ft. Taylr Renee 

Howl At The Moon [Protocol]
Egyszer már leírtuk, de annyira komolyan gon-
doljuk, hogy megismételjük... Dave Martin és 
Sully közös projektjének új felvétele a listák él-
mezőnyében fog végezni. A dalt hallgatva min-
den adott egy nagy slágerhez. Dinamikus és 
trendi sound, fülbemászó dallam, a csodálatos 
Taylr Renee vokálja és nem mellesleg címkeként 
Nicky Romero kiadója, a Protocol Recordings.  

6
 Deniz Koyu –  

Ruby [Axtone]
Az már biztos, hogy Deniz Koyura jó hatással 
volt az Axtone szerződés. Bár korábban már 
megcsillogtatta tehetségét, de a közízlés 
egy kis időre őt is maga alá gyűrte. Abban 
biztosak vagyunk, ha a ’Ruby’ sikeres lesz, 
akkor Koyu maradni fog az aktuális megjele-
nésre is jellemző kreativabb, minőségibb és 
intelligensebb hangzásnál. Komoly kis zene!  

2
  Chainsmokers – Selfie  

[Dim Mak]
Jó pár éve megy már a selfie-őrület, de döbbe-
net, hogy eddig senki nem ugrott rá a dance 
szcénában! Legalábbis ilyen direkt módon biz-
tosan nem. A Chainsmokers és a hátuk mö-
gött levő kreatívok minden bizonnyal megcsi-
nálták az év legnagyobb bizniszét. A ’Selfie’ 
iskolapélda arra, hogy a popbizniszben nem a 
zene a lényeg, hanem az ötlet!  

7
  Julian Calor – Storm [Revealed]

Tény, hogy sokat változott a világ, ha az omi-
nózus megjelenés progressive house jelzőt 
kap. Pedig a ’Storm’ néhány pillanat kivéte-
lével iskolapéldája a mai értelemben vett 
progressive hangzásnak. Dinamikus, ugyan-
akkor meglepően játékos és változatos da-
rab! Ha nem is lesz közönségkedvenc, a DJ-k 
imádni fogják az előbb felsorolt erényei miatt.

3
  John Martin – 

Anywhere for You [Universal]
A Swedish House Mafia negyedik tagjának kiki-
áltott északi rocker a csapat feloszlása után sem 
pártolt vissza a rockhoz. Miért is tette volna?  
Az SHM után maradt Óriási űrt – hosszas előké-
szítés után – valószínűleg vele, pontosabban a 
hangjával próbálják betölteni. A siker garantált, 
ugyanis John Martin orgánuma már legenda és a 
produceri székben ezúttal Alesso ült!

8
  W&W – Bigfoot  

[Mainstage Music]
Willem és Ward egy valamihez nagyon ért, ez 
pedig a fesztiválozás. A tömegigényt magas 
fordulatszámon és egységes színvonalon szál-
lító duó legutóbbi megjelenése is a tőlük meg-
szokott vonalat erősíti. Előremutatást nem kell 
várni a két hollandustól, de azt ismételten, hogy 
az EDM hadszíntér több millió rajongójának a 
keze emelkedik a magasba a ’Bigfoot’ hallatán.

4
  Ray Foxx and Tom Piper–  

Only Way [Strictly Rhythm]
Ray Foxx pár hónappal ezelőtti nagy belépő-
jét (’Boom Boom’) követően izgatottan vár-
tuk, hogy miről szól majd a folytatás. Nem 
kellett csalódnunk! A Strictly égisze alatt 
megjelent dögös és fülbemászó dancefloor 
killer hamarosan óriási klubfavorit lesz. Stílu-
sát tekintve pedig csak annyit, hogy funk 
house-ba oltott speed garage szörnyeteg!

9
  Deorro – Five Hours [LE7ELS]

Annak ellenére, hogy Avicii kiadója nyilván-
valóan a mainstream vonalon mozog, nem a 
jelenlegi fősodort erőlteti, hanem a minősé-
gi, kluborientált hangzást lovagolja meg a 
maga módján. Deorro és a ’Five Hours’ is 
megerősít minket abbéli hitünkben, hogy a 
változatosság még nem halt ki teljesen az 
e-zenéből. Könnyed, játékos darab született. 
A rádiók nak kötelező!

5
  Mr. Probz – Waves  

(Robin Shulz remix) [Ultra]
Már tavaly útjára indult a ’Waves’ remixe, de 
csak bootlegként. Az akkori pozitív visszajelzé-
sek és az eredeti dal sikertelensége miatt várha-
tó volt, hogy az első hallásra is megkapó változat 
hivatalos formában is megjelenik. A pocsék  
időzítés és marketing miatt kizárólag kultusz- 
státusz vár a dalra, de ez az a felvétel, amire még 
tíz év múlva is lazulni fogunk a Balaton-parton.

10
 Cosmic Funk –  
Love Sensation 2K14 [Lickin’]
Bár az underground producerek újra felfe-
dezték maguknak az eredeti house hangzást, 
a mainstream képviselői még óvatosak. Vi-
szont ha próbálkoznak vele, akkor tök jó dol-
gok sülnek ki belőle. Minden idők egyik legna-
gyobb floorfillerjét a német Cosmic Funk 
vette kezelésbe és az eredeti hangulat mellett 
a remixek munkát adnak EDM huszároknak is.

t o p  1 0  D J  l e M e z a J á n l Ó
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Szokásunkhoz híven ebben a hónapban is felsorakoztatjuk 
a szerintünk legjobb föld feletti és a föld alatti “házi 
kedvenceket” a friss felhozatalból. Reméljük, hogy az 
alábbi szelekciót meghallgatni és megszeretni csak 
pillanatok műve lesz!  

SzerkeSztők:  
kincSeS SzabolcS, bozóki jánoS

t o p 5  h o u s e  &  d e e p  h o u s e  s i n g l e s

house /  deep houset o P  1 0  D j  l e M e z a j á n l ó

1
 Red Carpet – Alright 2014 

(Lucas & Steve/Nothing But 
Funk remix) [Hotfingers]
Nincs olyan ezredév elején aktivizálódó hazai 
klubber, aki ne emlékezne a 2003-2004 közöt-
ti klubhimnuszok közül legalább egyre. Mond-
juk erre! A belga Red Carpet duó és az 
’Alright’ annak idején megkerülhetetlen volt.  
A himnikus, együtt éneklős, abszolút floorfiller 
visszatért és jobban csúszik, mint valaha!

1
  Mind Against –  

Avalon [Life and Death]
Végre! Hónapok óta vártuk már ezt az EP-t.  
A mexikói BPM feszt egyik nagy himnusza is 
lett az ’Avalon’. A Ten Walls féle ’Gotham’ 
és ’Requiem’-hez hasonló karriert jósolunk a 
felvételnek, ami hangzásában is ezt a vonalat 
viszi. Jóval több, mint deep house, álomszerű 
hangok, dallam, és utazás… MINŐSÉG fel-
sőfokon!

2
  Paloma Faith – Can’t Rely On 

You (MK Remix) [Atlantic]
Marc Kinchen neve a 90-es években vált is-
mertté, de a klasszikus house hangzás újkori 
felfutásával hónapról-hónapra ismét meg-
csodálhatjuk tehetségét. Most Paloma Faith 
és Pharrell Williams közös szerzeményén 
csavart egy jó nagyot olyannyira, hogy a 
remix már most népszerűbb a közönség kö-
reiben, mint az eredeti!

2
 Adriatique Featuring Name 

One – Midnight Walking 
[Culprit]
A Solomun-féle Dynamic istálló szépen nevelgeti 
a maga új sztárjait. A szerzőpáros fejére ezzel a 
darabbal fel is kerül az a bizonyos korona. Az 
original vokálja éteri hangulatot teremt, mely egy 
filmzene főcímdalaként éppúgy megállná a helyét, 
mint Sasha szettjében. Megmutatja a világnak, 
hogy 2014-ben is van új és minőségi a nap alatt!

3
  Jay Lumen – Find Myself EP  

[Kittball]
Ami korábban csak egy kis hóbortnak tűnt, 
úgy néz ki, hogy kezd komollyá válni. Akkor is 
leírjuk, ha sokan nem értenek vele egyet, mi-
szerint Jay Lumennek jobban áll a ’Find 
Myself’ EP-n hallható house-orientált original 
sound, mint bármi más. S mivel ez lesz a 
trend 2014-ben, Jay Lumen csillaga még ma-
gasabbra fog emelkedni. Minőségi munka!

3
  Jakatta – American Dream 

(Andre Crom & Chi Thanh 
Remix) [Z Records]
A hónap tuti befutója! Az eredetileg 2000-ben 
készült darab az Amerikai Szépség filmdalaként 
éppúgy ismerős lehet, mint a Madagaszkárból! Ez 
a mostani átirat nagyon jól sikerült, mert meghagy-
ja az eredeti track kellemes motívumát, amit egy 
ringató deep ház alapra helyez. Nem is értem, 
miért nem jutott ez valakinek hamarabb eszébe! 

4
  ATFC – Spread Love 2014 

[Conkrete Digital]
Léteznek olyan táncparkett-klasszikusok, amelye-
ket bármikor szedünk elő, működőképesek. Ilyen 
az ATFC 2006 óta több kiadást megélt és a bol-
dog békeidőket visszahozó örökzöldje. A megje-
lenés a minimális szinten felturbózott erdeti club 
mix mellett a Soul Avengerz tech remixét(!), vala-
mint DKSF classic attitűdjét tartalmazza.

4
  Michael Gracioppo –  

Creep feat. Wayne Tennant 
(Tale Of Us & Vaal rmix)  
[Innervisions]
Annyit emlegettük mostanában a Tale Of Us 
duót, hogy erre a hónapra is tartogattak egy 
darabot. Inkább az egykori prog house-hoz áll 
közelebb, mint egy klasszikus deep house-hoz, 
de ezt már megszokhatuk tőlük... Stílusokon át-
ívelő monumentális alkotás.

5
  Phil Fuldner – Aramis 

[WePLAY]
Fontos megállapítás a megjelenéssel kap-
csolatban, hogy Phil Fuldner életben van és 
jól érzi magát. Ezt egyértelműen alátámasztja 
az ’Aramis’ eredeti verziója, és a talán még 
egy fokkal jobban editált dub remix is. Fülbe-
mászó funky track, minőségi disco-house... 
Csak ne jutna eszünkbe róla az a legendás 
mondat, hogy ’One More Time’! :) 

5
 Console, Nu – I Say  

(Nu remix) [disko B]
Álomszerű, ringató vokálos ínyencség. Egy-
szerre könnyed és mégis komolyság árad belő-
le. Tökéletes elegye a „csajbarát” női szíveket 
megdobogtató és a lábakat megtáncoltató vi-
lágnak, megfűszerezve némi dallammal és dina-
mikával. Nagyon be fog jönni mindenkinek, aki 
szereti az igényes warm up muzsikákat, melyek 
nem csak utaztatnak, hanem táncoltatnak is…
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Tech House és techno - kéz a kézben járnak egy-egy főidős 
szett során és ahogy a tech house a deep „házzal” alkot 
metszetet PÉLDÁUL egy bemelegítő SZETTBEN, úgy a másik 
oldalon a TECHNÓVAL rokonítható. Ezért is igyekeztünk 
sorra szedni a főidős 4/4-es bombákat ezen címkék alól, 
ahol szerencsére hazai darabokat is fellelhetünk, rá-
adásul nem pusztán udvariaskodásból! SNILLOCNAK és 
Reelow-nak ezúton is gratulálunk szerzeményeikért, 
mert megérdemlik! FULL SUPPORT!

1
 Patrick Topping – Get Beasty EP 
[Hot Creations]
Jamie Jones már régóta tolja a szerző összes felvé-
telét, köztük ezt a hármat is. A ’Get Beasty’ talán a 
legerősebb darab, de a ’Stop’ is nagyon ott van! 
Egyszerre vannak benne melodikus hangok, las-
san dübörög és brummog az alja, amit különleges 
effektekkel spékel meg a szerző, így simán megbo-
londulnak rá az emberek főidőben is. Ez a kombó 
végre újdonságot hoz a sok „loop house” közé!

1
  Truncate – Breakdown  

[50 Weapons]
A jó öreg David Flores megint nagyot alkotott! Meg-
mondom őszintén, hogy a 4 track-es ’Pressurize’  
EP-ről nehéz volt kiválasztani azt az egyet, ami az aján-
lóban bemutatásra kerüljön. Végül hosszas tanako-
dás után a ’Breakdown’ mellett voksoltam. Nagyon 
masszív cucc, igazi „idegölő” zene, hiszen az elejétől 
fogva húz, de sokáig nem „adja magát”. Majd egy ki-
sebb kiállás után úgy elkezd hasítani, hogy leszakad a 
fejed, mikor bejön a bassline! Nagyon nagy EP!

2
  Snilloc – 800 EP [8bit]

Egy újabb remek magyar megjelenés, ezúttal a 
Nick Curly által alapított 8bit Records gondozá-
sában.  Mindhárom felvétel rendkívül igényes és 
abszolút játszható darab. A ’Najah’ című track 
kellemes kis építkezős téma, semmi durvulás, 
csak finom lépegetés előre! A ’800 Lesbians’ 
haladósabb, okosan használ egy a Celeda – 
’The Underground’-ra hajazó szócskát-effektet, 
amitől ismerős, de mégis újszerű. Remek EP!

2
 Planetary Assault Systems – 

Future Modular EP  
[Mote Evolver]
A Mote Evolver 38-as kiadványán a Luke Slater-
féle PAS kapott helyet. Bevallom, hogy a 4 trackből 
álló EP-n mindössze egy zenét találtam, ami szá-
momra használható. A ’Serc’ viszont abszolút 
bomba, bár nem a megszokott mai techno hang-
zás, de a producert ismerve nem is lehet kérdéses, 
hogy teljesen más világban mozgunk. Future!

3
  Marc Faenger – Nip  

(Reelow remix) [CellaaMusic]
Ez a kiadvány különösen fontos számunkra, hi-
szen egy magyar tehetség (Reelow) által készített 
remix is felkerült rá! Minden elfogultság nélkül 
bátran kijelenthetjük, hogy toronymagasan veri az 
eredeti verziót. Marco Carola legutóbbi londoni 
Electric Brixton-os fellépésén ezzel a remixszel 
kezdett. Azért ez önmagáért beszél! Biztosak va-
gyunk benne, hogy a fiatalemberről még rengete-
get fogunk írni a közeljövőben is! Profi munka!

3
  Taster Peter – Year Zero 

(dubspeeka mix) [Phobiq]
Nagy meglepetés ért, amikor először felfedez-
tem a ’Year Zero’-t. Az original annyira nem, a 
dubspeeka remix viszont nagyon megfogott. 
Igazi laza melodic techno, ezért nem egy főidős 
darabra kell gondolni, inkább ilyen vidám lötyö-
gős tételre. A buli végéhez közeledve, ülőhely-
zetben bólogatva és nézelődve igazi elmeren-
gős feelinget áraszt a zene!

4
 Italoboyz, Blind Minded –  

Rainbow Bended (Original) 
[Superfiction]
A szerzők régóta részei a szcénának, kollaboráci-
ójukból egy nagyon használható és szerethető 
darab született. Egy főidős, olyan „vakerós, dumá-
lós, lépegetős” tech cucc, amiben a repetitíven 
ismétlődő szöveg, a dörmögő mélyszekció és az 
„ütősök” játéka együtt adja meg a dinamikáját a 
felvételnek. Bárhol játszható és használható track.

4
  Harvey McKay – Slip 

[Drumcode]
A ’Lost’ után itt az újabb bomba Harvey McKay-től!  
A ’The Illusion Of Control’ EP három track-et tartal-
maz, melyekből toronymagasan a ’Slip’ a legjobban 
összerakott. Persze ízlések és pofonok, de a tapasz-
talat az, hogy akárhol teszteltük a darabot, óriási ová-
ció fogadta! Az alap elég tipikus harveys hangzás, 
masszív groove-ok és erős cinek végig a zenében.  
A dallam egyszerű, de mégis nagyszerű, ahogy szok-
ták mondani! Sokáig fogjuk játszani, az már biztos!

5
  Mr KS – That’s Right [Tsuba]

Nagyon nagy melepetés számunkra a ‚Making 
Beats EP’, hiszen az összes zene favorit! Az 
általunk választott nóta egy csöppet dinamiku-
sabb és lüktetőbb, mint a másik kettő. Nehéz is 
igazából besorolni őket egy-egy stílusba, mert 
ugyanúgy megtalálhatók bennük a deep house 
jellegzetes hangulatai, mint a tech house bizo-
nyos momentumai. Ami biztos, hogy nagyon 
igényes EP-t sikerült összehozni!  

5
  Matt Sassari – Dahmoney 

[Alleanza]
A fiatal francia DJ/producer nevével eddig olyan 
címkéken találkozhattunk, mint a Deeperfect, 
Time Has Changed, Potobolo, vagy éppen a 
Sincopat Records. A ’Dahmoney’ meglepően jól 
sikerült darab, nem lett túlbonyolítva. Igazából 
csak végig megy és a kiállásoknál erőt gyűjt, majd 
megint odacsap! Akik szeretik a Dubfire-féle vo-
nalat, azoknak mindenképp kötelező darab!

T O P  1 0  D J  L E M E Z A J Á N L Ótech house / techno
t o p 5  t e c h  h o u s e  &  t e c h n o  s i n g l e s

SZErkESZTők:  
bOZÓki JÁNOS, bENyEDA LÁSZLÓ
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t o p 5  d ’ n ’ B  &  e l e c t r o + d u b s t e p  s i n g l e s
d’n’B / electroT O P  1 0  D J  L E M E Z A J Á N L Ó

1
 Eastcolors – Toys / Creeper  

[ProgRAM]
A szentpétervári producer a jövő nagy tehetsé-
ge, aki az elmúlt években folyamatosan lépke-
dett fel a ranglétrán. Új megjelenése a RAM 
kistestvérénél, a ProgRAM címkéjével jelent 
meg. Két könnyű rollerrel van dolgunk, melyek 
közül az egyik a likvidhez, a másik a morcosabb 
vonalhoz húz.

1
  Tek-One ft. Illaman – 

Are You There [Hench]
Az angol basszus szcéna egyik zászlóshajó kiadója a 
Hench. Súlyos mélységek és filthy környezet jellemzi 
Tek-One legfrissebb dubstep kétszámos kisleme-
zét. A címadó track-en az angol melodikus metalcore 
bandával, a Bory Tomorrow-val dolgozott együtt. Ez 
a dal inkább filthy és táncparkett robbantásra hiva-
tott, azonban a “B oldalon” található ’End of’ – me-
lyet Illamannal készített kooperációban – a klasszi-
kus dubstep hangzás felé vezeti a hallgatóságot.

2
  Dimension – Command EP  

[CYN Music]
A Cyantific gondozta rilíz a drum & bass köny-
nyedebb, non-dnb fülek számára is egyszerűen 
befogadható oldalát képviseli. A napos hangu-
latú ’Command’ mellett a szögletes ’Pathogen’ 
és a rave-re való ’Crowd Reaction’ teszi teljes-
sé a sokszínű EP képét.

2
 Mongoose ft. Mira –  

We Are Young [TRXX]
A magyar Mongoose sorra hozza ki a meredekebb-
nél meredekebb basszus-zenéket. Legfrissebb 
midtempo trackjében az a Mira énekel, akinek hang-
ja már ismert lehet mindenki számára előző, nagy 
sikert aratott és ugyancsak közös ’Comin’ Alive’ 
című zenéjükből. A zenei alapot illetően Mongoose 
nem cifrázta túl az ügyet, azonban Mira hangjával 
olyan fúzióban működik a kellemesen egyszerű alap, 
hogy egy egész estét betöltő programmá válhat.

3
  Lynx – Take Back The Night / 

Skimmy [RAM]
A single emlékezetesesebb darabja az A oldal. 
Igazi parasztkodás, amelyet Lynx (némileg para-
dox módon) a tőle megszokott intelligens for-
mában szállít. Van ebben minden, ami egy jó 
értelemben vett lakossági trekkhez kell: effekte-
zett vokál, egyszerű zongoradallam, mindez a 
’Disco Dodo’ dobján.

3
  Pixl – Rat Twist  

[Monstercat]
Sokan a breakbeat újjászületéséről és megerősö-
déséről beszélnek. Új stílus helyett olyan fúziókkal 
dolgoznak a producerek, melyek számos egyéb 
elektronikus zenei stílusból merítenek ihletet. Nincs 
ez másképp Pixl egyszámosával sem, amelyben 
a trance, az electro, a dubstep, a trap és termé-
szetesen a breakbeat jegyek keverednek teljesen 
elfogadható módon és mértékben. Sok ilyet!

4
  VA – Plasma 001  

[Plasma Audio]
A friss, új-zélandi kiadó első megjelenésén egy ko-
rábbi Amoss, Safire & MC Gusto trekk, a ‚4th State’ 
kemény Icicle remixe hallható, ám ami a hazai hallga-
tóság szívét melegséggel töltheti el, az a két Gam-
ma trekk, amelyet a magyar producer legjobbjai 
között emlegethetünk. Gördülékeny táncoltatás és 
ciripelő minimalizmus, ötcsillagos minőségben.

4
  Dyro – Black Smoke 

[Revelaed]
Dyro neve – saját zenéin kívül – leginkább a 2012-
es Bónusz Fesztiválon nyújtott szettje révén lehet 
ismerős a magyar partitársadalomnak. A produceri 
munkásságát jellemző súlyos és agresszív hang-
zás a legújabb egyszámos kiadványát is körüllengi, 
mely annál a Revelaed kiadónál látott napivlágot, 
melynél többek között Hardwell is tanyázik. Atom 
erejű electro, egy leheletnyi hardstyle utánérzéssel.

5
  Kove – Gobble / Melisma  

[MTA]
Ha nem lenne még három hónapunk júniusig, 
akkor könnyen mondhatnánk, hogy a ’Melisma’ 
a nyár zenéje lesz. Tömény boldogság, egysze-
rűen megunhatatlan. A ’Gobble’ a DC Breaks 
és társaik által kitaposott lendületes vonalon 
gurul, a diszkóhangulat tehát garantált.

5
 Dodge & Fuski  – Stop What 

You’re Doing  [Disciple]
Az angol technikai és sound guru Dodge & Fuski 
duó egy négyszámos kislemezzel debütál az idei 
évben. Két 100bpm-es midtempo és egy dubstep 
original track található a kislemezen, melyek hang-
szerelése, hangzása és dallamvilága messziről 
üvölti a Dodge & Fuski stílust. Egy remix került fel 
a kiadványra, melyet az electro-house producer 
The McMash Clan triumvirátus követett el.

SZErkESZTők:  
kécSkEfALvi LÁSZLÓ, PrEyEr györgy

A törtek világa az elektronikus szcébánan olyan, mint a 
rockzene helye az egyetemes zeneművészetben. Örök és 
elpusztíthatatlan! Ezért bátran ajánljuk figyelmetekbe 
az e havi lemezajánlatainkat, amelyekből biztosan TALÁL
TOK olyat, ami feldobja a HÉTVÉGÉTEKET.
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> > > > >  facebook.com/sikztah
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> > > > > facebook.com/newik.dj

Top 5

#001 Tune Brothers ft. 
Tesz Millan – Finally
(Jolly Remix) [Housession]
#002 Solidisco – Top Of 
The World [Ultra]
#003 Muzzaik – Roar 
[Great Stuff]
#004 Martin Garrix – 
Animals (Will Sparks Remix) 
[Unreleased]
#005 Tony Romera –
Dance Mutherfuckers 
[Unreleased]

JOLLY
[RÁDIÓ SOM]

> > > facebook.com/dj-jolly

#001 Jozsef Keller ft. 
Ekatarina – Stay Alive 
[Muzikbox]
#002 Sebjak & 
David Tort – Raveline [Ultra] 
#003 Arno Cost & Greg 
Cerrone – Nightventure 
[Size] 
#004 Deniz Koyu – Ruby 
[Axtone]
#005 Jokki – Lose Control 
[Muzicasa]

JOZSEF KELLER
[MUZIKBOX]

> > > facebook.com/jozsefkellermusic

#001 Chris Lawyer – 
Step By Step [Bosphorus 
Underground] 
#002 Jewel Kid – My 
Reaction (Vox Mix) [Suara] 
#003 Jochem Hamerling – 
Naaiatelier [Spinnin'] 
#004 Jack Derek – Drunk 
Bitch (Minimal Mix) 
[Groovemate]
#005 Koen Groeneveld, 
Quentin Rodriguez – 
Disco Extravaganza [Spinnin']

CHRIS LAWYER
[FAKMETAL]

> > > facebook.com/djchrislawyer

#001 Ummet Ozcan, 
Nervo, R3hab – Revolution 
(Vocal Mix) [Spinnin'] 
#002 Thomas Newson & 
John Dish – Kalavela 
[Musical Freedom] 
#003 David Guetta ft. 
Skylar Grey –
Shot Me Down (Extended) 
[Jack Back] 
#004 DVBBS & Vinai – 
Raveology [Spinnin']
#005 Alvaro & Joey Dale –
Ready For Action [Spinin']

JULIA CARPENTER
[FAMOUS MANAGEMENT]

> > > facebook.com/djjuliacarpenter

#001 Snilloc – Najah [8Bit] 
#002 Marc Faenger – 
Nip (Reelow Remix) 
[CellaaMusic]
#003 Spieltape – Bag Of 
Bones (Chris Carrier Remix) 
[Highway] 
#004 Malte Seddig – 
Downstream Movement 
(Ray Okpara Sunderglow 
Remix) [Clap Your Hands]
#005 Peter Hyde & Ned 
Manish – Levidaison 
[Unsigned]

NED MANISH
[MUZIKARTO]

> > > facebook.com/nedmanish

#001 Diwex – Mastermind 
(Original Mix) 
[Tilth Music Limited] 
#002 Max Demand – 
Factor (Original Mix) 
[Material Series] 
#003 Jay Lumen, Sasha 
Carassi – Cube (Original 
Mix) [Octopus] 
#004 Medu – Inside 
Movement (Paul Mad Remix) 
[Deep Beep]
#005 Mihalis Safras – 
Body Work (Max Demand 
Remix) [King Street]

MAX DEMAND
[100% PURE, SUARA]

> > > facebook.com/maxdemand

#001 Mindscape & Jade 
ft. Coppa – Friday the 13th 
[Eatbrain]
#002 Chris.SU ft. 
Kryptomedic – 
Underground Culture [Eatbrain]
#003 Optiv, BTK & 
Mindscape – Intruder [Dub] 
#004 Mob Tactics – 
Wasted [C4C]
#005 BTK – Thorn 
(Mindscape Remix) 
[DNB Arena]

MINDSCAPE
[EATBRAIN]

> > > facebook.com/eatbra1n

#001 Showtek ft. We Are 
Loud & Sonny Wilson –
Booyah (Brooks Remix)
[Spinnin']
#002 Kevin Drew ft. 
Taryn Manning – 
Summer Ashes (Toer Remix) 
[Indie Music Group]
#003 Pitbull ft. Ke$ha –
Timber (R3hab Remix) [RCA]
#004 Yellow Claw ft. 
Rochelle – Shotgun 
(DMNDZ Remix) [SPRS]
#005 Oliver Heldens –
Gecko [Musical Freedom]

KILLTHEPOP 
[SUCKMYDISCO]

> > > facebook.com/killthepop

#001 Saby Davis – Return Of The Saw [High Limit/G Music]
Szerintem egy olyan darab, amire 100%, hogy felkapja mindenki a fejét, ha először meghallja. 

Külön öröm, hogy talán az elsők között játszhattam az országban, mivel elég rég megkaptam 
a szerzőjétől, Nagy Szabitól, aki ha így folytatja, akkor szerintem hamarosan ünnepelhetjük a 
magyar Martin Garrixet is! :))) Ezt a zenét egyszerűen imádom! 

#002 Robert Noise, Ploughman – Insomnia [DC10] 
Ki ne ismerné Maxi Jazz zseniális monológjának sorait... „I only smoke weed when 
I need to and I need to get some rest I confess, I burnt a hole in the mattress 
Yes yes, it was me, I plead guilty”... A dal eredetije anno 1995-ben jelent meg – ha 
jól számolok, akkor voltam 14 éves és engem ez azóta is „kísért”. Már akkor eldöntöttem, 

ha egyszer lesz egy saját klubom, 100.000%, hogy ’Insomnia’ lesz a neve.

#003 Faul and Wad Ad vs Pnau – Changes  
(Tocadisco’s Sunny La Remix) [Sony]

Elsősorban a bulik warm up-jában tudtam játszani a track-et, mert abszolút odavaló.  
Igényes, más, mint a többi és annak ellenére, hogy nem a kedvenc hangszerem  

a szaxofon, mégis megfogott az a finomság, amit ötvöztek az énekesekkel ebben a 
zenében. Tocadisco remixe igazából csak hab volt a tortán, amióta ezt a verziót is 

ismerem, azóta már simán a főműsoridős nóták egyikének ajánlom.

#004 Phunk Investigation – It Is Star Time 
[Hotfingers]

Vidám, abszolút fenékrázós, nagyon flegma és ráadásképp egyedi 
is a tört ütemeivel. Eddig bármikor is toltam a bulikban, nem volt 
olyan láb, ami ne mozgott volna, persze meg kell találni, mi után 
érdemes berakni :))) Pár hete hallottam Wallas kollégától és  
nagyon megtetszett, amint lehetett, én is belecsúsztattam a szett-
jeimbe, hogy tudjak megint valami újat mutatni a közönségnek. 

#005 Troy Dark – Say What! [Supermarket]
Ha létezik igényes house zene mostanában, ami azért ugye 
egyértelműen ritka, mint a fehér holló, akkor ez az! Személy sze-
rint nekem kicsit sok már az EDM stílus, de természetesen 
azok között is van jó néhány egész ütős darab, viszont mindig 
is a house mozgatott meg igazán. Ez a zene nagyon alattomo-
san, de dönget, mint egy gőzmozony.

T O P  5  D J  L E M E Z A J Á N L Ó T O P  5  D J  L E M E Z A J Á N L Ó
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Bones (Chris Carrier Remix) 
[Highway] 
#004 Malte Seddig – 
Downstream Movement 
(Ray Okpara Sunderglow 
Remix) [Clap Your Hands]
#005 Peter Hyde & Ned 
Manish – Levidaison 
[Unsigned]

NED MANISH
[MUZIKARTO]

> > > facebook.com/nedmanish

#001 Diwex – Mastermind 
(Original Mix) 
[Tilth Music Limited] 
#002 Max Demand – 
Factor (Original Mix) 
[Material Series] 
#003 Jay Lumen, Sasha 
Carassi – Cube (Original 
Mix) [Octopus] 
#004 Medu – Inside 
Movement (Paul Mad Remix) 
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Body Work (Max Demand 
Remix) [King Street]
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#001 Mindscape & Jade 
ft. Coppa – Friday the 13th 
[Eatbrain]
#002 Chris.SU ft. 
Kryptomedic – 
Underground Culture [Eatbrain]
#003 Optiv, BTK & 
Mindscape – Intruder [Dub] 
#004 Mob Tactics – 
Wasted [C4C]
#005 BTK – Thorn 
(Mindscape Remix) 
[DNB Arena]

MINDSCAPE
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#001 Showtek ft. We Are 
Loud & Sonny Wilson –
Booyah (Brooks Remix)
[Spinnin']
#002 Kevin Drew ft. 
Taryn Manning – 
Summer Ashes (Toer Remix) 
[Indie Music Group]
#003 Pitbull ft. Ke$ha –
Timber (R3hab Remix) [RCA]
#004 Yellow Claw ft. 
Rochelle – Shotgun 
(DMNDZ Remix) [SPRS]
#005 Oliver Heldens –
Gecko [Musical Freedom]

KILLTHEPOP 
[SUCKMYDISCO]

> > > facebook.com/killthepop

#001 The Save – Revisor Ex. 2 [Take More Music Recordings]
A The Save név egyátalán nem lehet ismerős techno körökben, ugyanis csak néhány 
hónapja létezik ez a kollaboráció, ami gyakorlatilag Akos Veecset és engem takar.  
A cucc hamisítatlan techno némi oldschool hatással, sötét hangulat húzós alappal 
és akkora dropokkal, hogy megmozdul rá egy egész aréna. Folyamatos tesztek 
bizonyítják működését. A teljes ’The SAVE EP’ májusban a Take More Musicnál.

#002 Andras Bader feat. Sword & Scythe – Take Me 
Away [Kurbits] Ha már hazabeszélünk, tegyük duplán. Andras Badert 
és a Prieger Zsolti-féle Sword & Scythe-t szerintem már senkinek nem kell 
bemutatni. Nekem az eredeti verzió első hallásra is tetszett, groovy basszus-
menetek, dinamika, az az igazi „ösztönből megmozdul a fej és a jár a láb”-zene. 
Ezt az amúgyis peaktime hangulatot „haragosítottuk meg” egy kissé abba az 
irányba, ahol a lépés inkább már taposásba fordul, de a mosoly az arcokon még 
nem megy át vicsorba. Megjelenés április-május körül a japán Bass Worksnél.

#003 Lockah – Is Dubbing You Is Wrong I Don’t Want To 
Be Wrong [Donkey Pich] Szerintem ez a csávó zseniális Az XLR8-en lettem 
rá figyelmes, mindegyik track ütős, amit hallottam tőle, de mivel párhuzamban 
játszom breakbeat-et technóval, talán ez az, amit kicsit közelebb érzek ma-
gamhoz. A cucc tört, jó kis garage hatás érezhető, old school samplingek 
szépen okosan egymáson, gyors váltások, és mégis finoman épülgetve 
megmutatja a lelkét. Többet felesleges beledumálni, hallgatni kell.

#004 Ricardo Tobar – Excuses Nueva Mezcla 
[New Kanada Records] A chilei Ricardo Tobarnak szerencsére 
vannak érzelmei és ezeket csodálatosan ki is tudja fejezni. Ezzel a 
brilliáns „ambient” darabbal jól lehet kezdeni egy napot, enyhén szenti-
mentális hangulat kerített hatalmába, és ki tudja, hányszor ismétlődött a 
lejátszóban, mire estére sem untam meg, viszont ott pörgött a fejemben 
még sokáig. Tudjátok, milyen az. Létezik az a tánctér, ahova ez a darab 
való, szívesen ott lennék a közönség soraiban, amikor megszólal.

#005 Drumcell – Disturbance (Tommy Four Seven 
Remix) [CLR] Olyan érzésem van, mint amikor bedobnak egy ütve-
fúrót a centrifugába, de csak 900-on pörgetik. Hatalmas dobhártya-
szakító kickek pusztítanak és törnek-zúznak, miközben olyan feszült, 
indusztriális, néhol már nyomasztó (engem mondjuk feldob) atmoszfé-
ra vesz körül, hogy menekülj, ha gyengék az idegeid. Eközben az 
egész iszonyatosan precíz, átgondolt és öncélú. Kell hozzá közönség, 
de nagyon jó darab.
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Ben SimS – 
I Wanna Go Back

a ’Smoke & Mirrors’ albumról az  
egyik legminőségibb darab! 

Len Faki,  
Par Grindvik – 

Do Us Part (Len FakI mIx)
2011-ben a klubokban még a  

csapból is ez folyt. az egyik legjobban 
sikerült Len Faki remix a mai napig! 

JoSePh CaPriati – 
sIDechaIns/ 

kontroL room
sokáig abszolút favorit volt.  

capriati talán legjobb megjelenése a 
Drumcode-on!

the advent, 
induStraiLzyer – 

one Last coUnt
hát igen! a nevek önmagukért  
beszélnek. minőségi csarnok.

aLan FitzPatriCk – 
skesIs

nagyon eltalálta a zene  
közepén a vokált!  

nem egy nagy dara, de  
iszonyat  jól sikerült a track.

mark reeve – 
 DrUmatIc

a labelfőnök adam Beyer  
nagy kedvence!

Sam PaGanini –
chocoLate
najaink egyik legjobb  
techno szerzeménye!

Par Grindvik  – 
I stILL Do

Igazi bomba 2006-ból!  

adam Beyer,  
ida enGBerG – 

UnansWereD QUestIon
mr és ms Drumcode közös  

szerzeménye. az eredetin kívül a  
remixek is jók!

SLam
 cacoPhony
az egyik legismertebb  

slam nóta. nagy kedvenc a  
mai napig!

 54 w w w . m d j . h u  

Drumcode 
a svéd drumcode records az elmúlt  
17 év alatt a techno szinonimájává vált.  
ha a világon nem létezne más techno 
label, akkor sem lenne elégedetlenség a 
„technokraták” körében, hiszen adam 
Beyer és kiadója kényszeresen ügyel 

arra, hogy címkéjükön kizárólag minőségi, valamint többnyire előremutató, kre-
atív produkciók jelenjenek meg. 

„Nem egyszerű dolog 17 éven keresztül fenntartani azt az elképzelést, hogy mindig 
maradj érdekes és friss” – jegyezte meg az alapító/tulajdonos egy interjúban. az 1996-ban 
útjára indított kiadó egyértelműen a globális techno szcéna legtiszteletreméltóbb intézményévé nőt-
te ki magát. nemcsak kiadóként van jelen a hangzás népszerűsítésében, hanem rádióműsorral 
(drumcode radio) és különböző rendezvényekkel (awakenings). a Drumcode mostanra oda 
jutott, hogy nemcsak egy régóta jó periódusát élő brand, hanem az első számú tényező a techno 
szcénában. adam Beyer az alapítást követően először csak saját megjelenéseit prezentálta a 
drumcode égisze alatt, majd szépen szélesítette vízióját. az időközben jelentkező alkiadóknál 
(truesoul, Code red), valamint az anya-labelnél megjelent kiadványok számos új tehetséget 
adtak a világnak, de a Drumcode felfutásával már minden magára valamit is adó techno művész 
próbált bekerülni a kiadó égisze alá. olyan nevek is (pl. Chris Liebing, Joey Beltram, marco 
Bailey, Cirez d aka eric Prydz stb.), akik már régen megcsinálták saját szerencséjüket és nem 
volt szükségük a cimke nyújtotta pluszra mad eye néven adam Beyer szintén egy sublabelt indított, 
amelynél kizárólag saját projektjei jelennek meg. egyébként már a kiadó indulása is sikeresnek volt 
mondható, legalábbis underground szinten. annak ellenére, hogy terjesztői először azt javasolták, 
legyen óvatos és maximum 1000 példányt adjon ki, különben komoly pénzeket veszíthet, Beyer első 
Drumcode kiadványával (amely 3000 példányban kelt el) megalapozta a label hírnevét. a Drumcode 
első szerződtetett művészei a fiatalkori haverok, vagyis Cari Lekebusch és Joel mull voltak. 

a Drumcode és alcímkéi egy idő után kiléptek az ortodox techno körből, és megtartva a hangzást, 
bátrabban nyitottak az egyéb elektronikus kísérletek felé. „A változás többnyire az ibizai 
kalandoknak köszönhető. Nagyon sokféle hatás ért a szigeten, de alapvetően az 
történt, hogy találkoztam egy teljesen más környezettel és közösséggel.”

a drumcode mint jelenség a szakmának inspirációt és táptalajt, a közönségnek 
pedig folyamatos minőséget nyújt, így nem meglepő, hogy a sokszorosan díj-
nyertes labelt ismét jelölték a „Legjobb underground Label” kategóriában az 
idei Beatport & idma díjkiosztón. a szavazatokat március 5-ig lehet leadni! 

Szöveg: Farkas Gábor

 Adam Beyer

Ben Sims 

Sam Paganini 

Alan Fitzpatrick 

Ida Engberg 

Joseph Capriati 

Mark Reeve 

Par Grindvik 

Slam

> > >  drumcode.se  > > >  facebook.com/drumcoderecords
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Helyszín: Cinema Hall Farsang 

witH lee BUrriDge – BUDapest
DátUm: 2014. 02. 15.

weB:  www.CinemaHall.HU

Afarsang gyerekkorunk nagy 
bulija, ahol cowboynak, meg 
indiánnak beöltözködve 
„szatírkodhattunk” a kis 

hercegnőkkel, Hófehérkékkel és 
társaikkal… Felnőttként talán a The 
Debut Karneválok őrizték meg azt a 
kellemes, családias közeget, ahol nem 
ciki, sőt, öröm beöltözni. A tavalyi 
hacacáréból kiindulva mi is magunkra 
öltöttük álarcainkat és az öreg, kopasz 
mókamester fővédnökségével zajló 

buliba vetettük magunkat. A bemelegí-
tést Birkmann prof, alias Zee barátunk 
kezdte egy elsőre ukrán cica-DJ-nek 
tűnő „hölggyel” karöltve, akiről csak 
hosszas vizslatás után esett le, hogy a 
„Janika”! A lába, a popó, minden 
rendben volt, a szőrös kar árulta el, no 
meg a jóféle muzsika, amit tekert 
nekünk, de a haverokat nehéz volt 
meggyőzni róla, hogy nehogy 
alányúljanak! :) Úgy tűnik, James és  
Pat Duff komolyan vette a Badgirls 

imidzset, és rosszlányként riogattak! 
Lee-t, a többi lemezlovászt és a 
személyzetet sem kellett félteni: volt 
itt minden Boba Fett-től Zorróig, 
apácától rendőrnőig, balerinától a 
bíborosig… És persze egy full telt 
ház a legkomolyabb ritmusokkal! Lee 
olyan utazásban részesített minket, 
amivel az év eddigi legjobb szettjét 
produkálta. Jövőre ugyanígy ugyanitt! 
10/10-es buli volt!

m ag ya r  d j  m ag a z i n  2 0 1 4 .  m á rc i u s

Partyview1#

DJVIEW
AHOGY A DJ LÁTTA!

Kriko „kötelezővé” tette a beöltözést 
a vendég DJ-knek is, így hogy ne érje 
szó a ház elejét, Pat Duff barátommal 
tanakodva nevünkhöz méltó jelmezt 
kerestünk! A fene gondóta vóna’, 
hogy annyira jól sikerül, hogy a have-
rok sem ismernek fel minket! :) A tű-
sarkút ledobva azért a zenére is kon-
centráltunk, és az ország talán leg-
jobb közönsége előtt öröm volt újra 
játszanunk. Ajándékként Lee mester 
újabb tanításban részesítette a hall-
gatóságot.

JAmEs COLE
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CInEmA HALL
BuDApEsT

szöveg: anti
Fotó: Berta sándor 

és Fedor Péter

Party view by 

fejléc.indd   1 2013.08.30.   18:32:23

Party view by 

fejléc.indd   1 2013.08.30.   18:32:23

56-58-Partyview-marc.indd   56 2014.03.03.   10:18:58

Szöveg: Beeeci 
fotó: Berta Sándor
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Helyszín: Club Play – buDaPesT 

sasHa (uK), CHriss ronson, DanDy
DáTum: 2014. 02. 07.Web:  WWW.ClubPlay.HuAtavaly december 30-án 

betegség miatt lemondott 
Sasha buli pótlására február 
7-én került sor a Play falai 

között. Az elmúlt közel 14 évben, amióta 
emberünk először lépett fel itthon, 
mindig találgatások, pletykák és 
agyalások tömkelege keringett a 
megmondók közt, hogy miért lesz, vagy 
nem lesz jó a buli. Kecel, Home, Flört, 
Studio, DTD, Palace, és most a Play. 
2014-ben a főváros tulajdonképpen 

egyetlen megaklubjában, (mely alkalmas 
egy teremben akár 1500-2000 ember 
befogadására is) jól vizsgázott az az 
elképzelés, mely a világban mindenhol 
működik, azaz hogy egy megaklub 
éppúgy teret ad a mai EDM-sztároknak, 
mint egy-egy house, vagy techno 
estnek-fellépőnek. A kényelmes telt ház, 
a nagyon komoly hangtechnika, egy 
kifejezetten jó közönség, a minőségi 
körülmények (személyzet, környezet, 
stb.) és a baráti árak számomra ezt 

igazolták. Tudom, valakinek nem 
jönnek be a „szép lányok és a trendi 
srácok” de a zenei ízlés nincs senkire 
ráírva és a fent felsorolt klubokban sem 
tarisznyás rasztáknak zenélt anno a 
mester. Egy biztos, hogy Chriss nagyon 
jó felvezetője alatt is megvolt a 
feedback a tánctérről és az „Öreg” is 
elutaztatott minket egy másik világba. 
Dandy levezetőjével együtt kerek és jó 
este volt, ami nekem, Sasha fannak 
maradandót adott.

Partyview2#
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DJVIEW
AHOGY A DJ LÁTTA!

Sasha olyan, mint a jó bor, idővel csak 
érettebb és komolyabb lesz. Felesle-
ges őt a mostani trendekhez hasonlí-
tani. Sashát meg kell érteni.  A Club 
Playben lehozott szettje felemelő ér-
zés volt a közönség, a Sasha fanok 
és a szakma számára is. Folyamato-
san három zene kombója szólt egy-
szerre. Chriss Ronson bemelegítése 
is jól sikerült, és nekem is felemelő 
volt utána játszani. Jó helyszín, jó kö-
zönség, jó party.

DAnDY

CLub PLAY  
buDAPEST

Party view by 
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Helyszín: Corvintető – Budapest

Bladerunnaz 15tH BirtHday
dátum: 2014. 02. 22WeB: WWW.Corvinteto.Hu

T izenöt év... Ennyi idő alatt 
két-három „partigeneráció” is 
felnő egy bulisorozat 
közönségének soraiban.  

A másfél évtizednyi nevelés és 
szórakoztatás megünneplése kiváló line 
upot kíván, a Bladerunnaz pedig nem 
bízta a véletlenre a hangulat emelkedetté 
tételét. Ren & Mentalien pörgős 
bemelegítésére értünk fel a tetőre, és 
izgatottan vártuk a külhoni vendégek 
játékát. A Signature úttörője, Calibre és 

MC DRS képviselte a lágyabb vonalat. 
Az észak-ír producer és a Soul:R-közeli 
ceremóniamester kiválóan egészítette 
ki egymást, sorban szóltak a régi és új 
zenék (melyek között valószínűleg 
felcsendült néhány a közelgő Calibre 
albumról is), a klasszikus slágereket 
(például a Highlandert) pedig óriási 
ováció övezte. DJ Die volt az este 
slágerfelelőse. Repkedtek a régebbi 
Full Cycle szerzemények (mint a 
Warhead), az újabb Clearskyz darabok, 

vastag basszusú szeletelések 
Break-től, saját remixek (pl. a 
Wookie-féle ’2 Us’ átértelmezése), 
emberünk pedig a szett vége felé a 
mikrofont is előszeretettel használta. 
A háromnegyed hétig tartó 
levezetés a rezidens Statik és Die 
örömzenélését hozta, melyet a kitartó 
közönség lelkesen fogadott. Óriási 
hangulat, remek zene, finom torta, azaz 
megvolt minden, ami egy kiváló zsúrhoz 
kell. Még legalább 15 évet kérünk!

m ag ya r  d j  m ag a z i n  2 0 1 4 .  m á rc i u s

Partyview3#

CorvinTeTő 
BudapesT

dJvieW
aHoGY a dJ LÁTTa!
A DJ Rennel közös játékunk során és 
az est további részén is repkedtek a 
régi kedvenc drum & bass zenék, 
Calibre és DRS lazán hozták a tavalyi 
fellépéseik színvonalát, és végre élő-
ben hallottam először Die-t, aki szin-
tén lenyűgözött! Alapból emelkedet-
tebb volt a hangulat egy átlag parti-
hoz képest, de Die és Statik spontán 
kétórás back 2 back szettje, a kiváló 
közönség  és a hatalmas torták gon-
doskodtak róla, hogy ne felejtsem el 
soha a Bladerunnaz 15. szülinapját.

MenTaLien 
(differenT druM, 
BudapesT Bass 
MusiC)
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szÖVEg: Farkas gábor
FoTÓ: bErTa sándor 
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Galyas Misi a vendégünk az e havi rezidens rovatban. Nem véletlen, hiszen már ő is öreg rókának számít a szakmában. Kevés 
olyan DJ van manapság, aki azzal büszkélkedhet, hogy bakelitről tanult meg diszkózni (persze ez nem jelenti azt, hogy aki 
soha nem látott erdeti lemezjátszókat, az nem tud legalább olyan jó bulit csinálni, mint az elődök). Mika sokat turnézott kis 
hazánkban, az ország több klubjában is megfordult, ezen kívül több zenei stílusban is otthon van. Igazi eklektikus arc!  
2006 magasságában, még Dunaújvárosban találkoztam vele először és soha nem felejtem el, hogy nagyon szerényen 
mutatkozott be, inkább a háttérben maradt és figyelte, hogy hogyan dolgoznak a meghívott vendégek. Biztos vagyok benne, 
hogy az akkor kialakult vélemények és a több éves tapasztalat miatt kerülhetett az ország legtehetségesebb rezidensei 
közé. Pénteken GH és Harta, szombaton pedig Expresszó és Kistelek. Mikánál most így zajlik minden hétvége. Vele beszélget-
tünk a karrierről, a szakmáról és a rezidensi feladatokról.

SZöveg:  k incSeS SZabolcS

Hogyan kezdted? A szakma mely 
szegmensébe szerettél bele? Mennyire 
volt meghatározó gyerekkorodban  
a zene?
Elég fiatalon, de fokozatosan estem szerelembe  
a zenével. A bátyám már korábban diszkózott.  
Ő ’94-ben bevonult katonának, nekem pedig 
feladatul adta, hogy tartsam naprakészen  
a kazettagyűjteményét. Esténként ültem a rádió 
előtt és vettem fel a legújabb zenéket, mivel 
akkoriban a rádiós DJ-k még a zenék lejátszása 
előtt hagytak egy kis szünetet, hogy legyen idő 
elindítani a felvételt. Ezidőtájt hallottam többek 
között először Reel 2 Real - ’I Like to Move 
It’-et és a Tag Team-féle ’Whoomp (There It 
Is)’ c. dalt, mely zenék új korszakot nyitottak az 
életemben. Ezt a két dalt egyébként a mai napig 
játszom friss változataikban.
 
’96 nyara szintén meghatározó volt. Az élmény 
pedig DJ Budai nevéhez fűződik, akitől életemben 
először hallottam profi house/techno szettet. 
Teljesen magával ragadott a hangzás, a lendület 
és az akkori house bulik hangulata. Ekkor született 
meg a fejemben már egy ideje motoszkáló 
elhatározás, hogy én is DJ leszek, bármi áron,  
és egy életen át! 
 
’98-ban kezdtem el Technics lemezjátszókon, 
kölcsönkéregetett lemezekkel tanulni az ütemre 
mixelést és pár alap scratch-gyakorlatot a bakelitek 
acapella trekkjeivel. Mintaként a DMC-s 
videókazetták szolgáltak. Elég jól ment, így rá négy 
hónapra elindultam az Országos DJ Bajnokságon, 
amit ugyan nem sikerült megnyernem, de az 
ötperces műsorommal döntős voltam. Időközben 
jöttek a szokásos dolgok, suli-bulik, házibulik, majd 
mikor már kinőtte magát a társaságunk, elkezdtünk 
saját bulikat szervezni bérelt termekben. Nagyobb 
klubok csak ezután engedtek a lemezjátszók mögé 
állni, de ez sajnos nagyon ritka volt. 

Mi 2006 körül találkoztunk először, 
akkor még a testvéreddel csináltátok 
a Kontikit. Mennyire volt ez  
meghatározó az életedben?
Ez volt a következő szint számomra. A sok 
„hangfalpakolós”, szervezett buli után – testvérem 
ötlete alapján – nyitotta meg kapuit Dunaújváros-
ban a Kontiki 2003 tavaszán, mint családi 
vállalkozás. A semmiből hoztuk létre, a sajátunk 
volt. Mit mondhatnék? Többet voltam ott, mint 
otthon. Rengeteg tapasztalatra tettem szert 
DJ-ként, mivel az alap elgondolásunk az volt, hogy 
nem állunk rá egy stílusra, hanem buliról bulira 
más-más műfaj lesz a domináns. 2003-ban 
elkezdtem hip-hop, funky, r’n’b zenéket játszani  
a saját klubestemen péntekenként, amely Black 
Magic néven futott. A bulisorozat sikere elsöprő 
volt, így e műfaj dominált egészen a klub bezárásig 
minden pénteken. Bár játszottam feka zenét, 
sosem voltam hűtlen szívszerelmemhez, a 4/4-es 
ritmushoz. Működésünk alatt vendégül láttuk  
a teljes hazai DJ-élvonalat, valamint több külföldi 
producert,t például az NBG-t (Frank T.I.A.). 2009 
márciusában egy telt házas bulival kénytelenek 
voltunk zárni, mivel az önkormányzat visszabérelte 
a helyszínként szolgáló ingatlant. Akkor úgy 
éreztem, vége mindennek és a DJ-pályafutásom 
derékba tört. Végül nem így lett!

Jelenleg két helyen vagy rezidens, 
Hartán és Kisteleken. Melyik klub áll 
közelebb hozzád és hol tudsz jobban 
kibontakozni, a Glasshouse-ban vagy 
az Expresszóban? Nyilván az  
a közönség elvárása mindkét helyen, 
hogy a Mika jó bulikat csináljon, 
mégis, mi a különbség a két közönség 
között?
Nem tennék különbséget, ugyanis mind a két klub 
sorsát a szívemen viselem, mindkettőt másért.  

A kisteleki Club Expresszó egy gyönyörű kis hely, 
tele a végtelenségig barátságos fiatalokkal. A klub 
kéthetente van nyitva és bár 2011 óta ott dolgo-
zom, ez az első szezonom, ahol egyedüliként 
vagyok fix rezidens. Kirívó különbséget sem tud-
nék említeni a két közönség között, talán csak 
annyit, hogy a kisteleki diszkó mérete jóval alulma-
rad a Glasshouse-hoz képest, így kevesebben is 
vannak. E párszáz fős buliknál pedig célszerűbb 
„klubosabbra” venni a figurát ahhoz képest, mint 
amit a Glasshouse nagytermében játszok.

Hol tudok jobban kibontakozni? Ha csuklóból 
kéne válaszolnom, azt mondanám, hogy Hartán, 
mert azzal a diszkóval és közönségével az évek 
alatt teljesen összenőttem. A mikéntjéhez pedig 
ismerni kell az előzményeket. A GH-ba a lehető 
legrosszabbkor érkeztem 2009-ben: a korábbi 
frontember távozása után egymásnak adták a DJ-k 
a kilincset. Jómagam is ötödik, beugrós DJ-ként 
kerültem képbe. Pár hónap elteltével viszont azon 
kaptam magam, hogy egyedül maradtam.  
A tulajdonosok óriási rizikót vállalva adták 
számukra ismeretlenként a gyeplőt a kezembe,  
de semmi okom nem volt az örömre. Az előző  
DJ/promoter és a vezetőség sajnos nem a legjobb 
viszonyban vált el, mely következményeként a 
korábbi, bejáratott DJ-k és vendégek bojkottálták  
a klubot. Létszám a padlón, programszervezés 
ellehetetlenítve, a nyomás és a stressz pedig 
elviselhetetlen volt. Tudtam jól, hogy a nevemhez 
az immáron több mint 20 éve működő legendás 
alföldi klub bukása, vagy pedig a tündöklése lesz 
köthető. Középút nem volt. A gazdasági válság 
pedig csak tovább súlyosbította a gondokat.  
Az első pár évben haragos voltam, hogy ilyen 
körülmények között kellett helytállnom, de mára 
inkább hálás vagyok ezért. Hiszen ez a bukástól 
való félelem ösztönzött a kőkemény munkára, mely-
lyel végül kivívtam sok – eleinte erősen kételkedő 
– kollégám, de ami mindennél fontosabb,  
a közönség elismerését. Visszagondolva, nem 
tudom, lenne-e erőm még egyszer végigcsinálni... 
Hiszem, hogy igen. Viszont ennek már lassan öt 

60-61-rezidens-mika.indd   60 2014.03.03.   10:26:20

éve, és ez idő alatt elfogadtak és úgy érzem, meg is szerettek 
a fiatalok. Sikerült a magam ízlésére formálni a Glasshouse-os 
éjszakát és mára eljutottam arra a szintre, hogy szinte azt 
játszhatok, amit akarok, mert elfogadják tőlem. Tehát élvezem 
a hazai pálya minden előnyét. A kisteleki Club Expresszó is 
remekül működik, de a ritkább nyitva tartás és a nem túl régre 
visszatekintő múltam miatt ezek az eredmények egyelőre még 
váratnak magukra, bár buliról bulira kezdenek elérhetővé válni.

Sok DJ-vel dolgozol együtt, sokféle DJ-szettet 
hallgatsz. Mi a véleményed a mai felhozatal-
ról?  Mi alapján választjátok meg, hogy kiket 
hívtok el vendégfellépőnek?
A programszervezés mind a két rezidenciámon az én 
feladatom. A fellépők kiválasztásánál több szempont dominál. 
Alapvető, hogy a fellépő zenei stílusa passzoljon a klub arcula-
tához. Üzleti vállalkozás lévén nagyon fontos az ár/érték arány 
és a többletkiadás viszonya a várható többletbevételhez. 
Alkalmanként hívunk olyan sztárvendégeket is, akik esetében 
a fő cél nem a profitszerzés, hanem a klub presztízsének 
növelése. Az urambátyám viszonyon alapuló szervezéstől  
a hideg ráz, ezen kívül pedig meggyőződésem, hogy a klubnak 
is az a legjobb, ha érdemeik szerint választjuk ki a fellépőket. 
Egyébként egyaránt hallottam már katasztrofális szettet 
sztárnak mondott DJ-től és vérprofi műsort kevésbé ismert 
lemezlovastól. Én személy szerint úgy tapasztalom, hogy azok 
csinálnak jobb hangulatú bulikat, akiknek van rezidensi 
tapasztalatuk. Akik ha kell, könnyedén végigjátszanak 5-6 órát 
egy héten többször is. Ők rugalmasak és látják is, mi történik a 
tánctéren, nem pedig csak nézik. Sajnos azonban a nagy 
létszámot nem ezek a DJ-k hozzák.

Vannak-e terveid saját zene készítésével, 
producerkedéssel kapcsolatban?
Folyamatosan zenét vágok és készítek saját mash-upokat.  
A 99%-át magamnak készítem, hogy egyedibb és pörgősebb 
legyen a műsorom. Emellett két saját trekken is dolgozok, 
melyek az újság megjelenésének idejére remélhetőleg el is 
készülnek. Jelenleg lakásfelújítás és költözés köztes 
állapotában vagyok, ami kicsit hátráltatja az alkotó munkát. 
Viszont az új lakásomban lesz végre egy direkt erre a célra 
kialakított, profin felszerelt stúdió. Indul az új mixsorozatom is, 
szóval telis-tele vagyok tervekkel 2014-re.

Mit üzensz a mai fiataloknak?  
Hogyan fogjanak hozzá a szakmához?
Először tedd fel magadban a kérdést, hogy „Miért pont DJ?” 
Ha ilyen válasz jut eszedbe, hogy több csajod legyen, esetleg 
a könnyű pénz keresetének ígérete vagy hasonló, akkor azt 
mondom, hogy neki se kezdj! Ha tényleg elhivatott vagy, akkor 
azt tanácsolnám, ragadj meg minden lehetőséget. Legyen az 
DJ-verseny vagy bármi, kezdj el bulit szervezni és építs magad 
köré tábort (pláne ha fősulira, vagy egyetemre jársz). Próbálj 
zenéket készíteni, bootlegeket, mashupokat stb. De minde- 
nekelőtt légy türelmes és kitartó, mert a siker nem adja 
könnyen magát.

Mivel foglalkozol a diszkózás mellett?  
Hogyan lehet ezeket összeegyeztetni? 
Szerencsés vagyok, mert az eredeti foglalkozásom tökélete-
sen kiegészíti a DJ/promoteri munkámat. Reklámgrafikával, 
reklámdekorációval,  weboldalkészítéssel és közösségi 
médiával foglalkozom vállalkozásszerűen, 2000 óta. Így 
magamnak és a kluboknak egyaránt házon belül készítem  
a megjelenéseket, flyereket, reklámanyagokat, gondozom  
a web- és közösségi oldalakat. Mindkét rezidenciám arculata 
és belső dekorációja a saját munkám. Ezen kívül az életem 
szerves része a sport és a mozgás. Amikor csak tehetem, 
űzöm!

A világ melyik pontjára szeretnél még eljutni 
az életedben?
Ha magánemberként kérdezed, akkor nagyon szeretem  
a történelmet, különös tekintettel a II. Világháború fejezeteire, 
ezért szívesen bejárnám a háború nevezetes európai 
helyszíneit a Volgától az Atlanti-óceánig. Ha a lemezlovast 
kérdezed, akkor pedig remélem, egyszer megadatik, hogy  
a szülővárosomban, Ózdon is a lemezjátszók mögé állhatok.
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Az év elején a Ballantine’s Music Awardson egy új díj talált gazdára. A DJ Szakmáért kitüntető címet 2014-ben  
a Magyar DJ Válogatott kapta meg. Húsz fiatalember, akik számára a zene mellett a labdarúgás is egy lehetőség,  
hogy megmutathassák magukat. És ami igazán fontos: ez nem egy öncélú szerveződés, minden megmozdulásukkal  
a rászorulóknak segítenek. Mára már közel 7 millió forintnál jár a csapat... 

DJ Fat: 

Mikor indult el a Magyar  
DJ Válogatott?
Az első edzésünk 2011. július 31-én, egy 
vasárnapon volt. Az volt az alakuló ülésünk, 
miután meghívást kapott – az akkor még nem 
létező – Magyar DJ Válogatott a Vasas SC 100. 
évfordulójára rendezett jubileumi rendezvényre. 

Ennek keretén belül játszottuk le az első 
mérkőzésünket, melyet a Népstadionban 
rendeztek meg, a Vasas – AS Roma találkozó 
előmeccseként. A gálameccs során a Magyar 
Média Válogatottal mérkőzött meg a csapat.  
Ez egészen pontosan augusztus 3-án, szerdán 
történt. Mindössze négy nappal a megalakulást 
követően.

Hogyan jött az ötlet, hogy Titeket 
hívjanak meg, egy olyan csapatot, 
mely gyakorlatilag még nem is 
létezett?
Köztudott volt, hogy mi, lemezlovasok egy  
nagy közösséget alkotunk, akik rendszeresen 
látogatják az edzéseket, mind nagyon jó 
viszonyban vannak egymással. A legtöbb 
srácnak, ha nem is profi szinten, de van 
labdarúgó múltja, így mindenki szívesen 
csatlakozott a csapathoz. A legelején csupán 
heccként indult. Miért ne mutathatnánk meg 
magunkat és a DJ-szakmát ebben a formában  
is a világnak, miközben egy jót játszunk. Majd  

ez egész komolyra fordult. Elkezdtünk heti 
rendszerességgel edzeni, kitűztünk célokat 
magunk elé, együtt maradtunk, s azóta is  
remekül működünk. Lassan már három éve.

A kezdetektől fogva a jótékonykodás 
állt a főszerepben, vagy ez csak menet 
közben alakult így?
Eredetileg arra az egy mérkőzésre álltunk csupán 
össze, melyet a Népstadionban rendeztek. Majd 
sorra követték egymást a felkérések, s ekkor jött 
az ötlet – melynek DJ Dominique volt a szellemi 
atyja –, miszerint miért ne csinálnánk úgy, hogy 
egyúttal célt is kitűzünk magunk elé. Mégpedig 
azt, hogy segítsünk az embereknek. A mérkő-
zésekből és az azokat követő bulik belépőiből 
befolyt összeget minden fellépésen a meghívó 
által kiválasztott helyi szervezetnek, kórháznak 
ajánljuk fel. Mi csupán az útiköltséget vonjuk le  
a befolyt összegből, a többivel teljes egészében 
az adott szervezetet támogatjuk, főként fiatalokat 
és gyermekeket.
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Hány alkalommal tudtatok  
eddig segíteni?
Eddigi fennállásunk során 29 rendezvényen 
vettünk részt, ahol több mint 70 mérkőzésen 
léptünk pályára. Ezeken az eseményeken –  
a költségek levonása után – összesen 6 millió 
600 ezer Ft-ot gyűjtöttünk össze és adtunk át  
a rászorulóknak. 

DJ Dominique:

Nagy sportkedvelő ember hírében 
állsz. Te mióta focizol?
11 műtéttel ezelőtt (mert ennyi volt a két 
térdemmel) még viszonylag fürgén és célirá-
nyosan rugdostam a labdát. Még a DVSC-ben  
(a „Lokiban”) is voltam próbajátékon. Azóta már  
a futball természetesen csak hobbi, de még 
mindig nagyon nagy örömet jelent, ha egy jó 
társaságban egy jót focizhatok. 

Mit jelent számodra a DJ Válogatott?
Megmondom őszintén – nem jellemző rám, 
mégis – kicsit szorongva léptem be az első 
alkalommal a Népstadion öltözőjébe. Ez volt  
a csapat első mérkőzése, a Vasas – AS Roma 
találkozó előmeccsét játszottuk. Akkor még 
Hamvai P.G., Newik és Goldhand is a csapat 
tagjai voltak. Úgy véltem, hogy a válogatottban 
mindenki fiatalabb nálam és jobb erőben van, 
mint én. Továbbá tartottam attól, hogy ennyi ego 
hogyan fog megférni egy helyen. Majd néhány 
mérkőzés után kiderült, annak ellenére, hogy 
sokfélék vagyunk zeneileg, emberileg, korban  
és játéktudásban, tökéletesen tudunk egy 
közösséget alkotni. Én nagyon örülök, hogy  
a DJ Válogatott tagja lehetek. 

Kik alkotják pontosan a válogatott 
keretét?
A magyar DJ-társadalom színe-java képviselteti 
magát a csapatban. A névsor elég impozáns.  
A Válogatottat erősíti Bárány Attila, DJ Junior,  
DJ Fat, Candy, Spigiboy, DJ Wallas, Whiteboy, 
Warped Destruction, Marchello, Németi Pisti, 
Kiss Gergő, Stick, Marvin, Szőke Geri, Stuka, 
Thomka Krisztián, Bodnár Laci, Ungvári Lajos, 
Goldsound, Suna (aki külföldre igazolt), Tigran, 
Smiths, Newik, továbbá megfordult Nálunk 
Hamvai P.G., Taylor, Karmatronic, Goldhand, 
Zvezda Beta, Made Inn, valamint a hajdani 
élvonalbeli Sütő Laci is…

Minden csapatban vannak 
vezéregyéniségek. A ti esetetekben  
kit nevezhetünk annak?
Én a csapat legidősebb, azaz elvben 
legtapasztaltabb játékosa vagyok (nevet).  
Ebből kifolyólag a mérkőzések és a csapat 
szervezéséből is aktívabban kiveszem a részem. 

Az egyik legfontosabb láncszem DJ Fat. 
Szeretném ezúton is megragadni az alkalmat és 
köszönetet mondani neki. Ő az, aki fejben tartja 
és intézi a csapat körüli dolgokat.
 
A másik meghatározó személy Bárány Attila.  
Ő az ország egyik legkeresettebb lemezlovasa, 
így nem meglepetés, hogy ő az, aki a legnagyobb 
figyelmet vonzza magára az idegenben játszott 
mérkőzések során. Összességében igazán nem 
szeretnék senkit kiemelni. Bár lehet, hogy 
közhelynek hangzik, de ez tényleg egy igazi 
közösség.

Az előző kérdésre elmondtad, hogy  
te vagy az egyik legidősebb játékos  
a csapatban, de ha jól láttam, több 
gólt is rúgtál az edzésen. A meccsek 
után elhangzanak dicsérő szavak, 
vagy esetleg egy kis heccelődés 
néhány „érdekesebb” mozdulat után?
Igen, a heccelés rendszeresen előfordul. Lehet, 
hogy az is jelent valamit, hogy ma már legalább 
annyira élvezem a meccsek utáni zrikálásokat is, 
mint magát a játékot.

Bárány Attila:

Mióta vagy tagja a Magyar  
DJ Válogatottnak?
Egészen a kezdetektől, a csapat megalakulása óta.

Tudod, hogy az mikor történt?
Igen, az előbb kérdeztem meg (válaszolja 
nevetve). 2011. július 31-én alakultunk meg, az 
első mérkőzésünk pedig azon év augusztusában 
volt a Puskás Ferenc Stadionban. Már akkor is 
nagyon élveztem, hogy a csapat tagja lehetek.

Te is minden alkalommal itt vagy  
az edzéseken?
Nem, szinte soha. De ez azért van, mert azon 
kevesek közé tartozom a csapatból, akik már 
évekkel ezelőtt megállapodtak. És miután 
szerencsére minden egyes héten nagyon sok 
fellépésem van, sajnos nem tudok a hétvégéken 
otthon lenni. Ezért szeretném legalább a vasár- 
nap estéket a családom körében tölteni. Ebből 
kifolyólag csak igazán kiemelkedő alkalmak 
esetén, vagy ha nem fáradtam el nagyon – ami 
általában vasárnap dől el –, akkor szoktam én  
is részt venni az edzéseken.

Viszont a meccseken szinte minden 
egyes alkalommal ott vagy, ha jól 
tudom.
Így van. Ha az edzésekre nem is tudok rend- 
szeresen eljárni, a mérkőzéseken mindig jelen 
vagyok és a munkának ezen feléből kiveszem  
a részem.

Melyik volt a legemlékezetesebb 
mérkőzés számodra?
Jó néhány emlékezetes alkalom volt, amikor jól 
ment a játék. Nekem általában az elején szokott 
jól működni. Aztán ahogy kezdik érezni, hogy 
igen, én befutok, jobban elmozgok, odateszem  
a labdákat, onnantól már jobban figyelnek rám  
és kevésbé élvezem. Volt például egy alkalom, 
amikor egy női csapat ellen játszottunk. Nem  
is akármilyen gárda volt, a magyar első vagy 
másodosztályban – már nem emlékszem 
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pontosan – nyertek bajnoki címet. Azonban  
a férfi és a női kondíció között óriási különbség 
van. S így mi – akik egyébként nem vagyunk 
különösebben edzésben – nagyon nagy fölényben 
tudtunk játszani, ezért nagyon élveztem a játékot. 

A csapatból többen is fociztak a 
válogatottat megelőzően is. Te hogy 
állsz ezzel a kérdéssel?
Egészen kiskoromban kezdtem el focizni, 
nagyjából 8-10 éves lehettem. Nagyon sokat 
játszottam kispályán is, valamint az általános 
iskolában volt egy nagypályás kerületi bajnokság, 
melyben szerepeltem. Mindig is nagyon 
szerettem a focit és a mai napig ugyanúgy 
élvezem. Viszont már – ahogy mondani szokták 
– túl vagyok életem delén, ezért jobban oda 
próbálok figyelni az egészségemre. Egy ilyen 
játék során, ha nem melegítesz be rendesen, 
nagyon könnyen megsérülhetsz. A meccseken 
azonban mindig úgy játszunk, hogy közben 
odafigyelünk egymás testi épségére. 

Hétről-hétre nagyon sok fellépésed 
van, amihez rengeteg energiára van 
szükség. Hogyan készülsz fel erre 
fizikailag?

Nem készülök rá különösebben. Hetente 
két-háromszor eljárok speedfitnessre, ahogy  
az időm engedi. Ez a szinten tartáshoz elég, jó 
kondiban van tőle az ember. Ezen túl én mindig 
úgy diszkózom – ami nem kifejezetten jellemző 
mindenkire – hogy minden pillanatban együtt 
élek a bulival. Mikor óriási őrület van, én pont 
ugyanúgy ugrálok, mint a tömeg. Sőt, sokszor 
van, hogy pont az én mozgásom az, ami lendü- 
letbe hozza a közönséget. Ezáltal elég sok 
energiát mozgatok meg. Maga a munkám is 
olyan, mintha edzésben lennék. A speedfitnesszel 
együtt biztosítják a megfelelő kondit.

Whiteboy:

Mióta vagy tagja a DJ Válogatottnak?
Nem is emlékszem pontosan, hogy mióta van. 
Nagyjából 2011 októbere óta, az első meccsről 
lemaradtam, én egy kicsit később csatlakoztam  
a srácokhoz.

Ha jól tudom, a foci mellett karaté-
zol is, nem is akárhogy!
Igen, már 25 éve. Nekem igazából ez a fő 
profilom. Fekete öves vagyok, most vizsgáztam  
a második danra a nyáron, májusban pedig 
indulok az Európa-bajnokságon.

Ez nem semmi! Gratulálok! Hogyan 
készülsz erre a megmérettetésre?
Heti három edzésem van. Ez csak a karate része, 
emellett futok, kondizom és természetesen itt 
vagyok a DJ Válogatott edzésein is. Ez is nagyon 
jó hatással van az állóképességre. Főleg, hogy  
én vagyok az egyetlen a csapatban, aki fut,  
a „nyugdíjasok” helyett is... :)

Fociztál már korábban is?
Nem soha. Az elmúlt 25 évben, a karatéban szerzett 
tapasztalataimat próbálom nyomokban felhasználni… :)

Szoktál esetleg egy-két mozdulatot 
tanítani a többieknek?
Nem, megtartom magamnak a titkos fogásokat. :)

DJ Wallas, DJ Németi, Candyman, Warped 
Destruction, DJ Hooper:

Mit jelent számotokra a Magyar DJ 
Válogatott?
DJ Wallas: Magát a jótékonykodást,  
a karitativitást. Nekem is vannak gyerekeim, hála 
Istennek, ők egészségesek, de át tudom érezni 
azoknak a szülőknek a problémáit, akiknek beteg 
a gyermekük. Ezeknek a fiataloknak és családjaik-
nak szeretnénk segíteni. Remek dolognak tartom, 
hogy mindezt úgy tehetjük meg, hogy a sportot 
és az ismertségünket jó célra használjuk fel.
DJ Németi: Nagyon jó érzés adakozni,  
a munkánkkal és a személyiségünkkel segíteni 
másokon. Egyszer mindenkinek ki kell próbálni!
Warped Distruction: Egy nagyszerű csapatot, 

jótékonykodást és remek hangulatot.
Candyman: Egy nagyszerű közösséget. Remek 
érzés ezt a pozitív hozzáállást megtapasztalni  
a lemezlovasok között, és akkor még nem is 
beszéltem a jótékonysági összefogásról.
DJ Hooper (Bodnár László): Fantasztikus 
dolog az, hogy gyerekeken segíthetünk. Nagyon 
szeretek adakozni, mindenféle jótékonysági 
kezdeményezésben szívesen részt veszek. 
Emellett nagyon jó látni, hogy a válogatott így 
összehozza az embereket. Mind a lemez- 
lovasokat, mind a közönséget.

Van-e valami különleges élményetek, 
emléketek a csapattal kapcsolatban?
DJ Wallas: Minden egyes meccs egy szép 
emlék, hiszen összekovácsol egy olyan 
közösséget, akik ezeken a rendezvényeken kívül 
leginkább csak 6000 watt mellett tudnak 
beszélgetni. A közös utazások, a meccsek,  
a vacsorák, a beszélgetések, a bulik, mind-mind 
egy különleges élmény. Nehéz lenne egyet kiemelni.
DJ Hooper (Bodnár László): Minden egyes 
alkalommal különleges élmény, hogy Magyaror-
szág legjobb lemezlovasaival focizhatok és 
zenélhetek együtt.
DJ Németi: Rengeteg sztori és szép emlék jut 
eszembe, ha a DJ Válogatottra gondolok. Mégis, 
a legkedvesebb az, amikor Csongrádon 
fociztunk és fogyatékos gyerekeknek zenéltünk. 
Nagyon különleges élmény volt látni azt az 
őszinte és tiszta szeretetet, ami belőlük áradt. 
Könnyeket csalt az ember szemébe. Sajnos ezzel 
egyre kevesebbet találkozhatunk  
a hétköznapokban. 
Candyman: Az első mérkőzésünk, amikor  
a Puskás Ferenc Stadionban játszottunk. 
Mindenféleképpen meghatározó élmény volt 
számomra. Emellett minden egyes alkalom, 
amikor sikerül pénzt gyűjtenünk – nem is keveset 
– a rászorulók számára, igazán felemelő érzés.  
A legszebb pillanat mégis az volt, amikor 
Csongrádon sérült gyermekeknek segítettünk, 
akik hálájuk jeléül egy különleges műsorral 
készültek nekünk. Igazán megható érzés volt. 
Warped Destruction: Ahogy már a többiek  
is említették, minden egyes mérkőzés és közös 
program egy nagy élmény a srácokkal.
 
Csak játszani, vagy nézni is szereti-
tek a focit?
Warped Destruction: Igen, nagy focirajongó 
vagyok! Még Fradi bérletem is volt korábban, 
nemzetközi szinten pedig Real Madrid fanatikus 
vagyok.
Candyman: Természetesen nézni is nagyon 
szeretem. A kedvenc csapatom a Manchester. 
Emiatt folyamatosan megy is az ugratás a fiúkkal, 
hiszen Junior és Bárány Attila nagy Barcelona-, 
Spigi és Dominique pedig Real Madrid szurkoló.
DJ Hooper (Bodnár László): Ez lehet, hogy 
meglepően fog hangzani, de nézni nem igazán 
szeretem a focit, nem köt le. Egy-két nagyobb 
találkozót kivéve szinte soha nem nézek meccset 
a tévében. Természetesen kedvencem ettől 
függetlenül nekem is van. A Barcelonáért szorítok.

Milyen hosszú múltra tekint vissza  
a labdarúgás az életetekben?
DJ Wallas: 14 éven keresztül fociztam hivatásos 
szinten, egészen ifjúsági koromig. Szerencsére 
azonban azóta is megmaradt és rendszeresen 
játszom hobbi szinten.
Warped Distruction: Már egészen kis korom óra 
focizom. Játszottam Ócsán, Soroksáron és iskolai 
szinten is. De ez még a múlt században történt…
Candyman: Világéletemben fociztam. Korábban 
többek között a Honvédban is, jelenleg pedig az 
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NB I-ben, a REAC öregfiúk csapatában. 
DJ Hooper (Bodnár László): 13 éven 
keresztül játszottam külföldön, a címerest mezt 
pedig 46 alkalommal viselhettem.

DJ Junior:

Te is az alapító tagok sorát bővíted...
Igen, abszolút. Az első körben a tiszteletbeli 
menedzserünk, Nagy Csaba keresett meg. 
Tudta, hogy rendszeresen focizom a barátaimmal 
és elég sok embert ismerek a DJ-k közül, akik 
ügyesen bánnak a labdával. Így felkért, hogy 
segítsek összehozni a csapatot. Én ajánlottam 
például Bárány Attilát, Danny L-t és még jó 
néhány srácot. Tulajdonképpen így indult ez  
az egész számomra.

Mennyire töltött be fontos szerepet az 
életedben a labdarúgás a DJ Váloga-
tottat megelőzően?
Hivatásosan soha nem fociztam, bár mind  
a Ferencváros, mind a Csepel le akart szerződ-
tetni, mert versenyszerűen atletizáltam. Voltam 
Budapest és az ország legjobb futója is a 60 
méteres távon. Persze emellett sokat játszottam 
a haverokkal, de ez mindig csak hobbi szinten 
maradt.

Hogyan kell elképzelni ezeket  
a jótékonysági rendezvényeket, 
melyeken rendszeresen  
részt vesztek?
Az események legtöbbször délután kezdődnek. 
Először lejátsszuk a mérkőzéseket a helyi 
csapatokkal. Általában helyi kispályás, főiskolás, 
esetleg a médiát képviselő együttesekkel.  
Mi több, előfordult már olyan eset is, hogy női 
csapattal vagy kosarasokkal fociztunk. Bárki 
kihívhat minket, mindenki ellen nagyon szívesen 
játszunk. A meccs utáni jótékonysági gála 
általában egy vacsorával veszi kezdetét.  
Itt az adott szervezetnek, kórháznak átadjuk  
a támogatást, mely a mérkőzésekből és az azokat 
követő bulik bevételéből tevődik össze. Ebből 
természetesen csak az útiköltséget vonjuk le,  
a többit maradéktalanul a támogatottnak adjuk át. 
Ezt követően pedig következik a party, ahol  
a csapat minden egyes tagja beáll a lemezjátszók 
mögé egy rövid időre. Rengeteg stílust játszanak 
a srácok, így mindig próbáljuk úgy összeállítani  
a line up-ot, hogy mindenki a saját stílusán belül 
játszhasson, és egy igazán színvonalas buli 
kerekedjen ki belőle.

Az edzéseken kívül szoktatok más 
közös programokat is szervezni?
Ez egy nagyon jó társaság! Ha tehetjük és 
valamelyikünk épp nem dolgozik, a másiknak 
pedig rendezvénye van, meglátogatjuk egymást. 
Emellett van egy külön Facebook-csoportunk is, 
ahol mindent meg tudunk beszélni.

 

Mi a teendő, ha egy lemezlovas 
szívesen tagja lenne a keretnek?
A Magyar DJ Válogatottnak van egy hivatalos 
Facebook-oldala, melyen keresztül lehet nekünk 
üzenetet írni. Bárki csatlakozhat hozzánk, minden 
kollégát szívesen látunk. Egyrészt az edzéseken, 
melyeket vasárnaponként 19.30 és 21.30 között 
tartunk a Vasas pályán, másrészt a karitatív 
mérkőzéseken, melyeket általában hétköznapon-
ként rendeznek.

Spigiboy:

Mint alapító tag, azóta is rendszere-
sen látogatod az edzéseket?
Nagy többségében igen. Egy-kettő kimarad, mint 
mindenkinél, de azért próbálok minél többet  
itt lenni.

Van olyan különleges meccs, amire 
szívesen emlékszel vissza?
A legelső meccsünkre, amit a Népstadionban 
rendeztek. Örök emlék marad számomra. Korábban 
is játszottam már a Puskás Ferenc Stadionban – 
még serdülőkoromban a válogatottal – de mindig 
varázslatos érzés ott pályára lépni. Emellett az 
összes mérkőzésünk különleges, hiszen mindig 
élmény ezzel a csapattal játszani.

Ezek szerint te elég komolyan űzted  
a labdarúgást…
Igen, 16 éves koromig nagyon keményen fociztam. 
Aztán abbahagytam, amit egy sérülésre fogok, de 
igazából azt hiszem, egy kicsit a lustaság is ott volt 
a háttérben. Ha valaki igazán komolyan veszi  
a sportot, egy sérülés miatt nem adja fel.

A labdarúgás mellett van más 
sportág is, aminek szívesen hódolsz?
A foci a legfontosabb számomra, rengeteget 
játszom, de gyakran szoktam futni is.

Hogyan lehet titeket meghívni egy 
rendezvényre?
Nekünk a legfontosabb cél – amit az elején 
elhatároztunk és ehhez tartjuk is magunkat 
– hogy nem profitorientált, hanem jótékonysági 
céllal jött létre ez az egész kezdeményezés. 
Egyrészt hogy focizzunk – már ez önmagában 
egy jó dolog –, másrészt hogy segítsünk. Csak 
és kizárólag olyan rendezvényeken veszünk részt, 
melyek jótékonysági célt szolgálnak. Illetve van 
egy focifesztivál minden év őszén, melynek tavaly 
a Vasas pálya adott otthont, előtte pedig Telkiben 
rendezték meg. Ezen rendszeresen részt 
veszünk, mi több, kétszer győznünk is sikerült.  
A kérdésre visszatérve, a hivatalos Facebook-
oldalunkon keresztül bárki megtalál minket.

Hol találkozhatunk legközelebb  
a Magyar DJ Válogatottal?
Kaposváron, Nyíregyházán és Szerbiában is  
vár ránk néhány megmérettetés a közeljövőben. 
Nagy szeretettel várunk mindenkit!
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Ki az a 62 éves fiatalember, aki a fran-
cia Daft Punk duóval fenekestül felfor-
dította a könnyűzenei világot – életé-
ben nem először – és 3 Grammy-díjat 
is hazavihetett az idei gálán, teljesen 
megérdemelten?  Igen, teljesen meg-
érdemelten! Azért tartom fontosnak ez 
utóbbi kijelentésem megerősítve leírni, 
mert a 60-as, 70-es években a mai 
könnyűzenei hangzás gyökereit lerakó 
dalszerzők, énekesek, producerek és 
kiadók szerint a Grammy – az utóbbi 
évtizededekben – már nem a szakmá-
ról szól, hanem a marketingről, és el-
veszítette szakmai értékét. Nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy ez esetben  
az állítás megdőlni látszott az idei  
díjátadón.
 
Mielőtt írnék a kiváló zenész-producer-
dalszerzőről, néhány sor az Emberről, aki  

New York egyik legvadabb városrészében,  
a gettóban szocializálódott. Aki már kisgyer-
mekként is mindig átvezette az útkeresztező-
désben a törékeny idős hölgyet reggelenként. 
Aki az egyik legtevékenyebb jótékonysági 
szervezet alapítója, mely az általa írt ’79-es 
sláger után kapta a nevét: ’We Are Family’.  
A kulturális sokféleség tiszteletét hirdeti, a 
békét és azt, hogy ne feküdj le úgy este, hogy 
nem tettél az nap valami jót.  
Ő (is) Nile Gregory Rodgers!
 
Közel 50 évet kell visszakanyarítanunk az idő-

lécen, ugyanis Nile pályafutása  
a 60-as évek második felében 

kezdődött, még tinédzser korá-
ban. Nem volt még 17 éves, 

amikor tehetségének és 
rendkívüli szorgalmának 

köszönhetően bevá-
lasztották az itthon is 
nagy sikerrel vetített 

Sesame Street báb-
film/komédia/tv show 

zenekarába, mint session 
gitárost. Tehetsége 
feltűnt a kor legna-
gyobb sztárjainak 

és producereinek,  
mely következménye az 

volt, hogy a 60-as évek végén már a híres 
Apollo színház állandó gitárosa lett. Ekkor 
ismerkedett meg az éra legnagyobb sztárjai-
val, mint a soul királynőjével, Aretha 
Franklinnel, a keresztapával, James 
Brownnal, Ben E. Kinggel, a Jackson  
fiúkkal és szinte mindenkivel, aki számított  
az akkori R&B, soul-funk szcénában. Viszont 
nem ezek az ismeretségek határozták meg  
az ő későbbi pályafutását, hanem egy  
Bernard Edwards nevű basszusgitáros 
fiatalember, akivel később elválaszthatatlan, 
lelki jó barátok is lettek.

Miután Nile neve már a 70-es évek elején  
is rendkívül jó „ajánlólevélként” szolgált, 
Edwardsszal megalakították a Big Apple 
Band-et, amely zenekar tagságát főként hoz-
zájuk hasonló háttérzenészek alkották. Konkrét 
megalakulásuk célja az akkor leghíresebb 
formáció, a Jackson 5 turnéjának kísérése 
volt. Közben készítettek két nagylemezt is  
a New York City együttes tagjaiként, melyek 
közül az első (’I’m Doin’ Fine Now’)  
a listákra is felkerült, de a második sikertelen-
sége miatt feloszlatták a zenekart. A két fiú, 
Nile és Bernard a Big Apple Band-ben folytat-
ták pályafutásukat, főként jazz és rock stílus-
ban. A zenekar nevét ’76-ban meg kellett vál-
toztatniuk. Ennek oka, hogy Walter Murphynek 
is ugyanilyen nevű együttese volt. A kor egyik 
legnagyobb diszkóslágere, a ’5th of Beetho-
ven’ köthető Murphyékhez. Nile-ék semmi-

képp nem szerették volna, ha kapcsolatba 
hozzák őket a klasszikus zene diszkó stílusú 
átiratával, és egyébként is. Az eset pikantériá-
ja, hogy Nile és Bernard 1976-ban nem akart 
diszkó zenét játszani – a tengerentúlon még  
a csapból is az folyt akkor – és nem szerették 
volna, ha a műfajjal kapcsolatba kerül a nevük. 
Átnevezték zenekarukat Chic-re. 

Nem szerettek volna diszkózenét játszani, 
viszont tisztában voltak vele, hogy kereskedel-
mi és közönségsikert csak e stílusban érhet-
nek el. Ekkor találta ki Nile azt a gitárhangzást, 
melynek alapja a rockzenéből származik, és  
a jazzből vett elemekkel ötvözte. Ezt hallhatjuk 
a 1976 óta és ez tette híressé a Daft Punk 
dalát is. Első sikerük egy diszkót parodizáló 
dal volt, a ’Dance, Dance, Dance 
(Yowsah, ‚Yowsah, ‚Yowsah)’ , melyet  
a következő években tucatnyi nagy sláger 
követett, mint a ’La Freak’, vagy a ’Good 
Times’. Ez utóbbi dal alapjait többen felhasz-
nálták később, például a világ első hip-hop 
stílusú dalaként ismert, Sugarhill Gang-féle 
’Rapper’s Delight’-nak is ez az alapja. Ellop-
ták, de később Nile sikeresen pert nyert és  

a dal után befolyó bevételek azóta őt illetik.

1977 és 1983 között hat sikeres 
nagylemezt jelentettek meg 
Chic néven. 1978-ban a szak-
ma, a közönség, sőt, a kritiku-
sok is – az új hangzás folytán 

– az akkor már erősen végnap-
jait élő diszkó feltámasztóinak 

titulálta őket. Utólag tudjuk, nem 
sikerült. 1983-ban a két fiú, Nile és  

Edwards feloszlatták zenekarukat. Ez nem 
jelentette a pályájuk végét, sőt, új lehetőségek 
nyíltak előttük. A  kor kritikusai szerint 1983-
ban következett az az időszak, amikor Nile 
igazán elkezdett szárnyalni. Előtte, 1980-ban 
már producerként, szerzőként Diana Ross-
nak is készítettek egy sikeres albumot, sőt,  
a Sister Sledge is az ő munkásságuk folytán 
lett híres. Kétségtelen, hogy 1984-ben  
Madonna második nagylemezét  
(a ’Like A Virgin’-t) Nile zenei ötletei repítet-
ték magasra. David Bowie (’Let’s Dance’), 
a Duran Duran, az INXS, vagy akár Mick 
Jagger popsikerei és még sok más híres 
produkció az ő nevükhöz volt köthető akkori-
ban. 1993-ban, tíz évvel az utolsó Chic album 
után újra összeálltak, kiadták utolsó, hetedik 
lemezüket, a ’Chic-ism’ nevet viselőt. 1996-
ban egy japán turné alkalmával bekövetkezett 
hirtelen tragédia billentette meg a töretlenül 
sikeres duó pályáját. Bernard Edwards, a lelki 
jó barát egy koncert után tüdőgyulladásban 
elhunyt a szállodai szobájában. 

Nile-t hónapokra lebénította barátja 
hirtelen halála, aztán újra erőre kapott. 
A 2000-es éveket végigkoncertezte, 
saját kiadója videojátékok zenéit ké-
szíti, fiatal tehetségek felkutatásán 
dolgozik és legfőként karitatív munká-
ban éli mindennapjait. Miután a  szer-
vezetében 2011-ben diagnosztizált ag-
resszív prosztatarákot sikerült legyőz-
nie, elkészítette a ’Get Lucky’-t.  
Az Ember, aki mindig mosolyog, aki 
mindig mindenkin segít, aki mindig 
őszinte, laza, vicces, okos, és közben 
hihetetlen jó dalokat készít.  
Ő Nile Rodgers. 
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Idén hatodik alkalommal, 1800 fiatal társaságában 
érkeztünk meg Puy St. Vincentbe, a Snowattack 
hagyományőrző helyszínére, a dél-francia sírégió 
egyik kedvelt célállomására. A partisítáborok 
atyjaként is számon tartott fesztiválon idén az utasok 
10%-a külföldi volt, így találkozhattunk csehekkel, 
olaszokkal, brazilokkal, oroszokkal, románokkal, 
franciákkal, több mint 750 magyar egyetemistával 
és megannyi bulizni vágyó fiatallal, akik 17 fullra 
töltött busszal és 210 személyautóval érkeztek  
a Budapesttől 1250km-re lévő helyszínre. 
 
A rendezvény az évek alatt rengeteget változott és kinőtte  
a gyerekbetegségeit, így bátran kijelenthetjük, hogy Európa 
egyik legszínvonalasabb téli fesztiváljává vált. De valójában mi 
lehet a siker titka, ami ekkora tömeget képes megmozgatni?! 
Első helyen említeném a meseszép helyszínt, Puyt, az 1800 
méter magasan elhelyezkedő üdülőfalut, amit ekkor szinte 
kizárólag a Snowattack vendégei vesznek birtokba. Az 
épületek között található a party-aréna, ami valamennyi 
szálláshelytől 1-2 perces sétára fekszik. Mivel a hegytetőn 
vagyunk és minden épület a pályák mellett áll, nem kell 
bajlódnunk az utazással és gyalogosan eljuthatunk bárhová. 
A lényeg azonban: este buli, nappal csúszás, délután nappali 
helyszín programokkal, este pedig minden kezdődik elölről! :) 
A megannyi nappali aktivitás közül említésre méltó a bikinis/
boardshortos lecsúszáson alapuló világrekord-kísérlet, 
ahol idén több mint 100-an csúsztak le szinte meztelenül. Itt 
van még a medencés party mínuszokban, illetve a parallel 
sí- és snowboard verseny, ahol több mint ötvenen harcoltak  
a dobogós helyekért. 

Szinte minden estén az elektronikus zenéé volt 
a főszerep, ezen belül is az EDM-é, de fesztivál 
lévén ez nem is meglepő. 61 órányi élő zenével,  
4 telt házas bulival és 3 zsák ruhatárban felejtett 
kabáttal zárta a Snowattack a hetet. Minden úgy 
volt kerek, ahogy azt a szervezők megálmodták. 
A délutáni partik utánozhatatlan hangulata pedig 
örökre maradandó emléket hagyott a szívünkben.  
 
LINE UP
Magyar fellépők: Julia Carpenter • Andro • Muzzaik • 
Lotfi Begi • Edo Denova • Drop The Cheese • DJ Junior •  
DJ Lennard • Dave Martin • Moon • Nia Even Retrostars 
special: Layzee aka. Mr President • Fresh • Splash • Animal 
Cannibals • V-Tech • Juhász Laci • Dr Brs • Senor Grande 
Nemzetközi: Michael Calfan, Camo & Krooked

SNOWATTACK
2014.02.02-08. PUY SAINT VINCENT (F)
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Kevesen, de sajnos vannak még, akikre a 
fentiek nem illenek, akik nem profik és 
nem tisztelik sem a törvényt, sem a zenei 
alkotókat. Már az idén eddig eltelt másfél 
hónapban is több büntetőeljárás indult 
DJ-kkel szemben, másolt hangfelvételek 
engedély nélküli felhasználása miatt. 

Az elmúlt hétvégén Dél-Magyarországon 
és egy Budapest melletti településen is 
történt sajnos ilyen eset, melyek számos 
tanulságot is rejtenek. 

Több DJ is lépett fel aznap este ugyan-
azon a helyszínen, illetve volt, ahol a 
DJ-nek korábbi években volt befizetett 
jogdíja. Ez azonban semmit sem befolyá-
sol; a tavalyi évre befizetett jogosítás sem 
érvényes idén, nincs olyan, hogy „türelmi 
idő”. A másolt hangfelvételek jogosításá-
ért pedig mindenki saját maga tartozik 
felelősséggel. A zeneszolgáltatást végző 
DJ-re nem érvényes egy másik DJ 
jogosítása. Attól, hogy egy DJ befizette a 
jogdíjat, attól nem tudnak ugyanott többen 
is zenélni, és akkor sem, ha a vendéglátó-
hely fizette be a jogdíjat. A hanghordozóin 
található zenéket minden DJ maga kell, 
hogy jogosítsa.

A pontos információk végett (meg 
persze a tényeket nem ismerő,  
ám annál hangosabb kommentelők 
és Facebook-huszárok kedvéért) 
néhány dolgot sokadszorra  
pontosítani kell:

1.  A DJ-k a másolt hangfelvételek 
felhasználásáért a jogdíjat nem a  
DJ Szövetségnek, hanem a  
MAHASZ-nak fizetik.

2.  A DJ Szövetség tagjai a rendszeres, 
megbízható jogdíjfizetésért és  
adatszolgáltatásért cserébe kedvezmé-
nyesen tudnak jogosítani – a  

DJ Szövetségnek mindössze ennyi köze 
van a jogdíjakhoz.

3.  A szórakozóhelyek ellenőrzését nem a 
DJ Szövetség és nem a MAHASZ 
végzi, hanem a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal.

4.  A vendéglátóhely által az Artisjus-nak 
fizetett jogdíj NEM elegendő abban az 
esetben, ha másolt hangfelvételeket is 
használnak. NEM még egyszer kell 
ugyanazért fizetni, hanem egy másik 
felhasználást kell jogosítani. Az Artisjus 
felé a zene nyilvános előadása után kell 
jogdíjat fizetni. Amennyiben élő zene, 
rádió vagy gyári lemezek szólnak, 
NINCS ezen kívül több fizetnivaló. 
Amennyiben azonban többszörözött 
(másolt) hangfelvételek is felhasználás-
ra kerülnek, a hangfelvételek többszörö-
zéséért is (és nem csak a nyilvános 
előadásért) jogdíjat kell fizetni.

5.  A hangfelvételek többszörözését 
minden esetben engedélyeztetni kell, 
függetlenül attól, hogy lejátszára 
kerültek-e, és attól is, hogy azok milyen 
forrásból származnak. (Tehát az online 
zeneáruházakból letöltött zenék is 
kizárólag magáncélra használhatóak fel, 
minden további esetben – például 
diszkózásnál – jogdíjat kell fizetni a 
felhasználásért.)

6.  A jogdíjat minden jogosult nevében a 
közös jogkezelő szervezet (Magyaror-
szágon a MAHASZ) szedi, és a 
felhasználói adatszolgáltatások alapján 
minden jogdíjat fel is oszt a jogtulajdo-
nosok között. A pénz MINDEN 
ESETBEN eljut minden egyes jogosult-
hoz, aki a közös jogkezelésre vonatkozó 
törvényi előírások szerint lejelentette 
hangfelvételeit, és akinek a hangfelvéte-
le szerepel a felhasználók által közölt 
kötelező adatszolgáltatásokban.

7.  A többszörözési jogdíjat a hangfelvétel-
előállítók (kiadók, producerek) kapják, 
NEM a szerzők vagy az előadók.  
Ha a szerző és/vagy előadó maga a 
producer is, akkor ezáltal természete-
sen neki is jár ez a jogdíj.

8.  A másolt zenéit MINDEN DJ maga kell, 
hogy jogosítsa! Attól, hogy a helyszínen 
fellépő másik DJ-nek be van fizetve a 
jogdíja, vagy ha a vendéglátóhely a 
napközben, háttérzenéhez stb. használt 
másolt hangfelvételei után fizetett 
jogdíjat, attól még mindenkinek 
gondoskodnia kell a saját jogosításáról.

9.  Minden, esetleges „szakértőktől” 
származó hozzászólással ellentétben a 
másolt hangfelvételek felhasználására, 
illetve a közös jogkezelésre vonatkozó 
előírások Európai Uniós jogharmonizá-
ción alapulnak, és MINDEN más 
országban is gyakorlatilag tökéletesen 
ugyanazok az előírások vannak 
érvényben, mint Magyarországon.  
(Az összegekben, a betartatás 
szigorúságában, de még egy-egy 
ország DJ-inek tájékozottságában, 
jogi-gazdasági ismereteiben is lehetnek 
természetesen különbségek.)

Számos további információ megta-
lálható a DJ Szövetség megújult 
információs oldalán, a  
www.djtudasbazis.hu címen. 

Reméljük, hogy részben az ott található 
információk alapján, részben a mostani 
példából is okulva, minden DJ, kezdő és 
profi egyaránt belátja, hogy nem érdemes 
kockáztatni, anyagilag veszélybe sodorni 
saját magát és másokat, hanem profin, 
törvényesen, az alkotókat tiszteletben 
tartva fogja ezután végezni a munkáját, és 
nem fordulnak elő további büntetőeljárá-
sok DJ-kkel szemben.

Meddig lesz Még szükség 
ellenôrzésekre, büntetôeljárásokra?

biztatÓ, hogy a Magyar dj-k egyre jobban tisztelik a zenei alkotÓkat, producereket, akiknek köszön-
hetôen pénzt keresnek, fellépésekhez és népszerôséghez jutnak. eMellett egyre profibbak is; neM 
kockáztatják, hogy egy buli Miattuk Megszakadjon. bújkálás, öncélú lázadozás, a zene jogsértô fel-
használása helyett betartják a törvényt és garantálják a zavartalan szÓrakozást Mind a MunkaadÓik, 
Mind közönségük száMára. 

ÉRDEMES!
megtisztelni a zenei alkotókat,
akiknek a munkájával Te is

megfizetni a másolt zenék
 után a jogdíjat...
nyugodtan dolgozni...

MEGÉRI!

A jogosításhoz szükséges regisztráció és részletek:
www.mahaszjogdij.hu

A jogosításhoz szükséges regisztráció és részletek:
www.mahaszjogdij.hu

NEM ÉRDEMES!

NEM ÉRI MEG!

semmibe venni a zenészek,

kockáztatni, bujkálni...
akár több százezer forint okozott
vagyoni hátrányt megfizetni...

szerzok, producerek munkáját...

ha a hatóságok lefoglalják
a lemezeidet / laptopodat...
ha buli közben le kell állítani a zenét...

haza kell, hogy menjen...
ha a közönség ido elott

alkalmanként 11.050 Ft-ért, vagy
a még kedvezobb, éves átalánydíj
segítségével jogosítani a másolt

 zenéidet... 
biztosítani a nyugalmadat...
legálisan diszkózni...

pénzt keresel...
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Ezen cikknek nem lesz témája annak okfejtése, 
hogy melyik platform a jobb, illetve hogy a CD-t, 
laptopot vagy tabletet használók a nagyobb 
guruk. Ahogy én látom, ebben a témában 
senkinek sem lehet igaza, mivel minden 
platformnak megvan a maga erőssége és 
gyengesége. Az esetek 90%-ában olyanok 
ócsárolják az egyiket, akik maximum kipróbálás 
szintjéig jutottak az általuk szidalmazott 
technikát illetően, mélységében fogalmuk sincs, 
hogy miről alkotnak negatív véleményt. Az ilyen 
tapasztalatlanságból és tudatlanságból fakadó 
véleménynyilvánítástól óvakodjunk, mert az 
adott terület szakértői között könnyen 
nevetségessé tehetjük magunkat. Kanyarodjunk 
vissza az eredeti témához.  
Szóval okostelefonok, tabletek a DJ 
pultban. Oké, de hogy?

Amikor az okostelefonok rohamos fejlődésnek 
indultak és processzoraik gyorsaságát már 

nem csak 3D pasziánszban lehetett 
kamatoztatni, a különböző művészeti ágakkal 
foglalkozó szoftverfejlesztőknek adott volt  
a technikai bázis kihasználatlansága. Legyen 
szó zenei vagy akár grafikai szoftverekről, 
megjelentek minden szcénában az első 
fecskék, melyek értelemszerűen még nem 
jelentették a nyarat.  Először mint kiegészítők 
szerepeltek ezek az eszközök az innovációra 
törekedő DJ-k tarsolyában. 
Effektprocesszornak, ritmusgépnek, 
szintetizátornak vagy samplernek lehetett 
használni okostelefonunkat az első applikációk 
segítségével. Majd később megjelentek az első 
DJ-alkalmazások, melyek leginkább otthoni, 
hobbista felhasználásra voltak alkalmasak. 
Később a nagyobb gyártók sorra dobták ki  
a már klubkörnyezetben is használható 
szoftvereket. Emellett voltak próbálkozások az 
adatcsatlakozót kiiktató, és fejhallgató sztereó 
kimenetet kettéosztó kábelekkel, valamint az 

ehhez legyártott DJ-szoftverekkel.  
A lehetőségek – melyek között  
a felhasználási környezetet és személyes 
igényeinket figyelembe véve válogathatunk –  
az évek múlásával egyre csak bővültek és 
fejlődtek.

Ahogy megjelentek a tabletek, azonnal 
megkezdődött az applikációk párhuzamos 
fejlesztése ezekre az eszközökre is. Rövid 
időn belül az okostelefonok DJ-pultban 
elfoglalt helyét átvették a nagyobb 
képernyővel ellátott, ezáltal könnyebben  
és kényelmesebben kezelhető eszközök.  
Azt, hogy a kisebb, vagy nagyobb kijelzőjű 
eszközt részesítjük előnyben, a pénztárcánk 
és a felhasználás mikéntje határozza meg. 
Nem minden DJ-alkalmazás követeli meg  
a nagy képernyőt, ugyanakkor vannak olyan 
applikációk, melyekkel a leghatékonyabban 
nagyképernyős tabletek segítségével tudunk 

Hat-hét évvel ezelőtt, amikor a szakmabeliek meglátták valamelyik pályatársukat laptopról 
DJ-zni, a többség gondolkodás nélkül lehurrogta. Manapság az egyre terebélyesedő laptop DJ-
társadalomnak köszönhetően jóval elfogadottabb a hordozható számítógépről zenélés ténye, 
ugyanakkor élesebb kritikákat is kapnak a technika segítségével csupán „nemtudásukat” 
eltussoló versenyzők. Pár évvel ezelőtt jelentek meg először a mobilok és tabletek a DJ-
pultokban, eleinte csak kiegészítőként, manapság pedig már a laptopokat helyettesíteni  
képes eszközökként.
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dolgozni. A gyors áttekintés után vegyük sorra, 
milyen lehetőségeink vannak.

DJ-applikációk

Ahogy azt az előző bekezdésben taglaltam, 
számos kisebb-nagyobb gyártó kezdett saját 
szoftverek fejlesztésébe, illetve a már meglévők 
applikációs környezetbe való átültetésére. A két 
legelterjedtebb ilyen a djay 1, valamint a Traktor 
DJ szoftverek applikációba átültetett variációja.  
A djay 1 egy teljesen átfogó funkciólistát 
biztosító DJ-app, melyet iPad-hez fejlesztettek.  
A tablet teljes zenei könyvtárát képes olvasni, 
ezáltal könnyedén zenélhetünk a már meglévő 
zenei adatbázisunkból. Keverője két sávot és  
a keverőkön megszokott háromsávos EQ-t 
tartalmazza többek között. Lehetőségünk van 
vele élőben zenélni, mixeket felvenni, kezel pár 
cue-pontot, sőt, az előre beállított playlistet 
össze is keveri, ha éppen csak az ebéd közben 
szeretnénk mixet hallgatni. Kontrollert nem kíván 
a használata, és inkább hobbista mint 
professzionális felhasználásra alkalmas 
fejlesztés. 

A Traktor DJ mobilra fejlesztett adaptációja 
eléggé elterjedt szoftver, mely már 
klubkörnyezetre teremtetett és tökéletesen 
képes helyettesíteni a laptopokon használt 
verziót. A Traktor applikáció esetében is egy 
teljes funkciólistás programról beszélünk,  
azaz minden olyan paraméterrel rendelkezik, 
melyekkel a keverők vagy az egyéb 
keverőszoftverek. Továbbá az iPad-ek pin 
csatlakozóján keresztül képes kommunikálni 
többek között a Native Instruments 
kontrollereivel. (A Native Instruments három 
kompakt DJ-vezérlőjéről a decemberi-janári 
dupla számban olvashattok egy átfogó 
elemzést.) Tehát kijelenthetjük, hogy a Traktor DJ 
esetében egy minden szempontból 
professzionális felhasználásra fejlesztett és 
klubokban is használható applikációról 
beszélünk. Fentieken kívül számos egyéb  
DJ-szoftver található a piacon, melyekből  
bátran válogathatva dönthetünk a számunkra 
legszimpatikusabb mellett. Említésre méltó  
még a Serato Remote, a Numark által fejlesz- 
tett iDJ vagy a Virtual DJ szoftverek.

Monó elosztó kábelek

Másik lehetőségünk az otthoni kevergetésre  
egy olyan – monó elosztó kábelnek nevezett 
– eszköz, mely a fejhallgatókimenet sztereó 
hangjelét osztja ketté két monó sávra, és ezáltal 
a keverni kívánt sávokat viszi ki monósított jel-
jellemzővel. Ezzel egy külön kezelhető 
fejhallgató- és egy sima vonalkimenetet kapunk. 
Az egyik legismertebb ilyen kiegészítő  
a találékonyan Traktor DJ Cable-re keresztelt, 
melyet olyan, a Traktor DJ-hez hasonló 
applikációkkal lehet használni, melyek 

rendelkeznek mono split, vagy ezzel rokon 
funkcióval. Működési elve nagyon egyszerű:  
a sztereó jelet kettéosztva küldi a fejhallgató 
kimenetre, melynek jobb és bal oldalán két külön 
sávként jelentkezik a hang. Ahogy azt már írtam, 
ezzel a technikával elveszik a sztereóhangzás. 
Belekötni számos ponton lehetne minőségi és 
technikai szempontok alapján, de mivel ez 
100%-osan belépőszintű eszköznek számít,  
a szakmai trollkodás teljesen felesleges lenne. 
Ár/érték arányban ezek a eszközök topon 
vannak a maguk párezer forintos árával.

Tablet DJ-kontrollerek

A továbbiakban a kifejezetten Tablet DJ-zéshez 
dedikált kontrollerek közül is választhatunk. 
Szinte már az összes nagyobb gyártó piacra 
dobta belépőszintű, esetleg komolyabb 
funkciókkal bíró DJ-kontrollerét, melyek 
legfontosabb közös tulajdonsága, hogy iPad 
vagy iPhone dokkolóval gyártják őket, azaz az 
eszköz kezelőfelületében alakítják ki a tabletek 
vagy az okostelefonok helyét. Ebbe az 
úgynevezett dokkba csak be kell csúsztatni  
az eszközünket, mely rögvest megkezdi  
a kommunikációt a kontrollerrel. Ezek közül  
az eszközök közül egy belépőszintűt emelnék  
ki, melyet a Hercules cég gyárt és  
a DJControlWave névre hallgat, illetve egy 
maximálisan professzionális szintre felhúzott 
iPad kontrollert a Numarktól, az iDJ Prót.  
A különbségek ezek között a termékek között 
mind tudásban, mind árban megmutatkoznak. 

Mi lesz az Androiddal?

Eddig voltak stand alone applikációk, 
kontrolleres és kábeles megoldások, de mind-
mind iOS környezetre, és azon belül is leginkább 
iPad-re. Androidra is vannak DJ-szoftverek elég 
szép számmal, azonban az igazi áttörés idén 
februárban következett be ezen a piacon.  
A Mixvibes Cross DJ-re keresztelt szoftvere 
az első olyan Android alkalmazásként futtatható 
szoftver, mely képes a sztereó kimenő jelet  
az előbb olvasottak alapján kettébontani. Ebben 
az esetben ezt oly módon, hogy a két sávot két 
monó jelként küldi ki, és egy splitter kábel 
segítségével egy külső keverő bármely két 
sávjára ráköthetjük. Értelemszerűen ebben az 
esetben is elvesztjük a sztereóhangot, de mivel 
itt is egy kifejezetten hobbista eszközről van  
szó, így ez lényegében mindegy. Egyébként az 
összes piacvezető iOS környezetre fejlesztett 
szoftverrel felveszi a versenyt tudásban, és 
belső effektparkja 15 pluginnel büszkélkedhet. 

Remélem, átfogó képet tudtam adni  
a touchscreen-eszközök széles palettájú 
DJ-felhasználásáról. Ha felmerült 
bármilyen kérdés bennetek az 
olvasottakkal kapcsolatban, kérlek, 
írjátok meg 
a preyer.gyorgy@mdj.hu 
címre és igyekszem 
mihamarabb megválaszolni.

Szöveg: Preyer György
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ARTURIA BEATSTEP
A legendás Arturia cég beszállt a mini MIDI vezérlők piacára egy 
billentyűzet nélküli, 16 leütésérzékeny dobpaddal és 16 forgó potméterrel 
ellátott kontrollerrel. Ami ebben az eszközben más, mint a hasonló 
kategóriájú, kisméretű, hordozható vezérlőkben, hogy nem csak step 
szekvenszerként használható, és CV/Gate kimenettel is rendelkezik, 
mellyel analóg szintetizárokhoz tudjuk csatlakoztatni. Ezen felül MIDI és 
USB csatlakozóval is rendelkezik, és egy „Apple Camera Connection 
Kit” segítségével iPad applikációk vezérlésére is alkalmas. A Beatstep 
tápellátását az USB csatlakozón keresztül, illetve hálózati adapterével 
oldja meg. Tehát összefoglalva: egy analóg hangszervezérlőt, midivezér-
lőt, dobkontrollert, step szekvenszert, valamint applikációk és pluginek 
vezérlésére is alkalmas eszközt dobott piacra az Arturia.

PIONEER RMX-500

A RANE legújabb négycsatornás 
keverője a kategória egyik éllovasa lehet 
a 2014-es évben. A Seratóval összehan-
golt és 22 sávval szimultán kommunikál-
ni képes, belső hangkártyával ellátott 
eszköz mind professzionális, mind 
otthoni környezetben megállja a helyét. 
A megszokott háromsávos EQ mellett 
egy low és high pass filter is helyet 
kapott a keverőn. Csúszkáit mágneses 
faderekkel látták el, melyek – mivel nem 
érintkeznek semmivel használat közben 
– garantáltan zajmentesek hosszú idő 
után is. Ezen felül a keverőn minden 
olyan gomb és kontroller megtalálható, 
mely a Serato szoftver teljes körű 
vezérléséhez szükséges. A két-két 
csatornára kiosztott két USB csatlako-
zón kívül mikrofon és fejhallgató 
bemenetek, XLR és kontrol kimenetek, 
lemezjátszók fogadására is alkalmas 
RCA bemenetek, valamint S/PDIF 
csatlakozók és return/send effekt 
csatlakozók találhatók a hátlapon.
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RANE
SIXTY-FOUR 
DJ KEVERŐ

Ha nagyon röviden szeretném megfogalmazni, akkor a Sub37-es a közkedvelt Sub Phatty 
továbbfejlesztett utódja egy nagyobb, több billentyűs kiszerelésben. A kistestvérrel szemben  
a Sub37-esen 40 forgópotméter és 74 gomb található, melyek lehetőséget biztosítanak 
minden paraméter azonnali, layermentes állításához. Emellett ez a Moog szintetizátor nem csak 
monofón, hanem duó-parafonikus módban is működtethető, azaz két hangot képes egy időben 
megszólaltatni. Két oszcillátora mellett egy külön szub-oszcillátor is helyet kapott a szörnyete-
gen, továbbá szinkronizálható tarpeggiator és step szekvenszer is került a Sub37-re.  
A non-plus-ultra a Moog hangszereken megszokott cutoff gomb, mely vágásának mértéke 
6/12/18/24 dB/oktáv meredekségben állítható. A hangszer jelútja 100%-osan analóg.

MOOGSUB37

A Pioneer nemrég hozakodott elő a méltán nagy közkedveltségnek örvendő RMX-1000-es 
kistestvérével. Az új remixpulton az előd összes fontosabb paramétere és funkciója megtalálható, 
azonban egy sokkal könnyebben kezelhető és sokkal kézreállóbb kiszerelésben. Három, 
egymástól tökéletesen elhatárolható részre bontották az eszközt, ezekből kettőt 
szimultán tudunk az élő effektezésre és remixelésre használni. A két 
nagyméretű, érintésérzékeny vezérlők egyike a Rhtythm FX, 
míg a másik a Scene FX kezelésére szolgál, 
összességében pedig többdimenziós 
effektezési lehetőséggel 
kecsegtet. Az RMX-500 
használható MIDI kontroller-
ként, támogatja a VST/AU/
RTAS plugin kiterjesztése-
ket, valamint automatikusan 
érzékeli és követi a zene 
sebességét.
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# Dance*trance*electro 
techno*house*D’n’b # magyarország           

legtelJesebb bulitérkéPe# március havi  
Programok

/////////////////////////////////////////////////////////             ///////////////////////////////////////          //////////////////////////////////////////////////

P É N T E K

március

07  Fedde Le 
Grand
CLUB PLAY
BUDAPEST

DJs: Fedde Le Grand, Julia 
Carpenter, Dave Martin
infó:  Info: www.facebook.com/
clubplay.hu
cím: Budapest, Daróczi út 2.

P É N T E K

március

07  H.O.S.H.
URIMURI
BUDAPEST

DJs: H.O.S.H., Blatti, Marco Grandi, 
Maple Dip
infó: www.facebook.com/
urimuribudapest
cím: Budapest, Sas utca 15.

s Z Om B A T

március

08  John Dahlback
ÖTKERT
BUDAPEST

DJs: John Dahlback
infó: www.facebook.com/otkert
cím: Budapest, Zrínyi u. 4.

s Z Om B A T

március

08  Truesounds 
10th Birthday
CINEMA HALL
BUDAPEST

DJs: Eelke Kleijn, Philipp, Dandy, 
Invoice, Davko, Mattan, Madox
infó: www.facebook.com/
CinemaHall
cím: Budapest, Bécsi út 38-44.
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S Z OM B A T

MárciuS

08  Be Massive
CORVINTETŐ
BUDAPEST

DJs: James Lavelle, Metha, Mira, 
Lucky 23
Infó: www.facebook.com/corvinteto
Cím: Budapest, Blaha Lujza tér 1-2.

S Z OM B A T

MárciuS

08  All Inn 
Showcase
A38
BUDAPEST

DJs: Priku, Polarize, Forsek
Infó: www.facebook.com/
allinnrecords
Cím: Budapest, Petőfi híd, budai hídfő

S Z OM B A T

MárciuS

08      I Love Deep
KASINO
BUDAPEST

DJs: Budai
Infó: www.facebook.com/ilovedeep
Cím: Budapest, Dorottya utca 2-4.

S Z OM B A T

MárciuS

08       Badgirls 
Exclusive
háROm
GÚNáR
KECSKEmÉT

DJs: Beta, Andre, Pat Duff, James 
Cole, Shabaam, Elexi
Infó: www.facebook.com/
badgirlsofficial
Cím: Kecskemét, Festő u. 8.

cSÜTÖrTÖK

MárciuS

13  Jate 
Progression
JATE KLUB
SZEGED

DJs: Yvel & Tristan, James Grow, 
Attic Ears, If-Ican, Yohan’B
Infó: www.facebook.com/
jateprogression
Cím: Szeged, Toldy utca 1.

P É N T E K

MárciuS

14  Stayfly
DUNA PALOTA
BUDAPEST

DJs: Finnebassen, Jumspki
Infó: www.facebook.com/stayflyrec
Cím: Budapest, Zrínyi utca 5.

P É N T E K

MárciuS

14  Lee Burridge
NEW DTD
KISKUNhALAS

DJs: Lee Burridge, Pat Duff, James 
Cole, Shabaam, T:Maniak
Infó: www.facebook.com/newdtd
Cím: Kiskunhalas, Malom sor 4.

P É N T E K

MárciuS

14  Lavalava
CORVINTETŐ
BUDAPEST

DJs: Francis Inferno Orchestra
Infó: www.facebook.com/lavalavabp
Cím: Budapest, Blaha Lujza tér 1-2.

S Z OM B A T

MárciuS

14  Sound Of 
Cream
CINEmA hALL
BUDAPEST

DJs: Myon & Shane 54, Ram, 
Inpieces, James Dean, Poleposition, 
Roberto, Shelb, Tebron, Vidoven
Infó: www.facebook.com/
CinemaHall
Cím: Budapest, Bécsi út 38-44.

P É N T E K

MárciuS

14  The Etiket
VERTIGO
GYŐR

DJs: Hot X, Sanfranciscobeat, 
Dandy, Jay Lumen, Emery Warman, 
Sikztah, Coyote, Chriss Ronson, 
Kühl, Max Demand
Infó: www.facebook.com/the.etiket
Cím: Győr, Richter János utca 11.

Ajánljuk: 
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P É N T E K

március

14  Kollektiva 7th 
Birthday
ÖTKERT
BUDAPEST

DJs: Aeroplane
Infó: Info: www.facebook.com/
kollektivaofficial
Cím: Budapest, Zrínyi u. 4. 

s Z Om B A T

március

15  Steve Lawler
FLÖRT
SIÓFOK

DJs: Steve Lawler, Jay Lumen, Kühl
Infó: www.facebook.com/florttheclub
Cím: Siófok, Sió utca 4. 

s Z Om B A T

március

15  Technokunst
A38
BUDAPEST

DJs: Tommy Four Seven, Truncate, 
Isu, Dork
Infó: www.facebook.com/
technokunst
Cím: Budapest, Petőfi híd, budai hídfő

s Z Om B A T

március

15  Chris Lake
CLUB PLAY
BUDAPEST

DJs: Chris Lake, Dave Martin, 
Lacore
Infó: www.facebook.com/clubplay.hu
Cím: Budapest, Daróczi út 2.

s Z Om B A T

március

15  The Debut & 
Kriko Birthday
CINEMA HALL
BUDAPEST

DJs: Garay, Add2Basket, Zee,  
Rizkid & Kormix, Chriss Ronson, 
Dandy, Rich, Ramone,  
Christian Cardwell, Stuart,  
Roland Handrick,  
Monoclick & Electric Boutique
Infó: www.facebook.com/
CinemaHall
Cím: Budapest, Bécsi út 38-44

P É N T E K

március

21  H!Fly & NvC + 
DjmagaziN 
1st Birthday 
Party
CINEMA HALL
BUDAPEST

DJs: Marek Hemmann, Yvel & 
Tristan, James Cole, Shabaam, 
Subotage, Ioda aka Yesman, James 
Grow, Sobek, Dr.Zoidberg, Sinko, 
Nils, Nilux, Dj SveTec, Lifeform
Infó: www.facebook.com/HiFlyOfficial
Cím: Budapest, Bécsi út 38-44.

s Z Om B A T

március

15  guj j
SING SING
SZEGED

DJs: Guj J, Dandy, Invoice,  
Davko Rob!n
Infó: www.facebook.com/
SingSingSzeged
Cím: Szeged, Mars tér 14.

P É N T E K

március

14  Bladerunnaz
DÜRLIN
BUDAPEST

DJs: Friction, Phace, Sigma, Jade, 
Mindscape, Chris.SU, IAN Autorun
Infó: www.facebook.com/
bladerunnaz
Cím: Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

 Ajánlat:
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MárciuS

22  I Love Deep
KASINO
BUDAPEST

DJs: Robert Babicz, 
Coyu, Budai, Coyote

Infó: www.facebook.com/
KasinoBudapest
Cím: Budapest, Dorottya utca 2-4.

S Z OM B A T

MárciuS

22  Mute
CORVINTETŐ
BUDAPEST

DJs: Eric Sneo, 
A.Paul, Sceptical, 

Gabeen
Infó: www.facebook.com/
mutehungary
Cím: Budapest, Blaha Lujza tér 1-2.

cSÜTÖrTÖK

MárciuS

27  Lavalava
KOLOR
BUDAPEST

DJs: Max Graef, Tolo, 
FeZ, Falcao

Infó: www.facebook.com/lavalavabp
Cím: Budapest, Király utca 13.

P É N T E K

MárciuS

28  Eatbran Night
A38
BUDAPEST

DJs: State Of Mind, Mindscape, 
Chris.SU, Jade, Wikki
Infó: www.facebook.com/Eatbra1n
Cím: Budapest, Petőfi híd, budai hídfő

S Z OM B A T

MárciuS

29  Mdk All Night 
Long
CINEMA HALL
BUDAPEST

DJs: Matthew Dekay, Roland 
Handrick, Roocha
Infó: www.facebook.com/
CinemaHall
Cím: Budapest, Bécsi út 38-44.

VASárNAP

MárciuS

30  Moderat
MILLENÁRIS
TEÁTRUM
BUDAPEST

DJs: Moderat
Infó: www.facebook.com/
selectedsounds
Cím: Budapest, Kis Rókus utca 16-20.

P É N T E K

áPriLiS

05  The Debut 
Springparade
CINEMA HALL
BUDAPEST

DJs: Matthias Tanzmann, M.A.N.D.Y., 
Nic Fanciulli
Infó: www.facebook.com/
CinemaHall
Cím: Budapest, Bécsi út 38-44.

P É N T E K

áPriLiS

05  Budapest 
Jungle
CORVINTETŐ
BUDAPEST

DJs: DJ Zinc, Mastif, Statik, Markov, 
Klay
Infó: www.facebook.com/corvinteto
Cím: Budapest, Blaha Lujza tér 1-2.
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150

0315

„A MAGYAR - E - ZENE ESTJE”- 15 MAGYAR DJ

 150TH THE DEBUT
KRIKO BIRTHDAY

ADD2BASKET   AZTECA   CHRISS RONSON
CHRISTIAN CARDWELL  DANDY AKA PETER MAKTO

ELECTRIC BOUTIQUE  GARAY  MONOCLICK 
RAMONE   RICH   RIZKID & KORMIX STUART 
ROLAND HANDRICK  ZEE AKA JAFFA SURFA 
1036 BUDAPEST BECSI UT 36-44.   23:00-07:00 2500 FT

WWW.CINEMAHALL.HU Garay  add2basket 
zee aka jaffa surfa 
rizkid & kormix
www.cinemahall.hu  1036 budapest becsi út 36-44.

78-Hirdetesek.indd   78 2014.03.04.   7:06:32



m
d

j
20

14
. m

ár
ci

us

girl
power
2014

11  n e m z e t k ö z i
5  h a z a i  n ő i  d j

79
5 

H
U

F

NVC
gangbrand

clubtour

focus on

legends

club play

tensnake

magyar
dj válogatotta birodalom tündöklése és bukása

mdj.hu

MDJ-Borito-2014marc.indd   1 2014.03.04.   9:13:19


