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A zenei projekt legfőbb célja ifjú énekesek, együttesek, dalszerzők megismertetése a szélesebb közönséggel

Erdélyi tehetségek maximális hangerőn

– Egyre több énekes, együt-
tes tűnik fel a zenei színtéren, 
viszont támogatás, népsze-
rűsítés hiányában nehezen ér-
vényesülnek. Hogyan merült 
fel Önben a zenei tehetséggon-
dozás ötlete?
– Saját pályafutásomból kiindul-
va jött az ötlet, mivel nekem is min-
dig jólesett és sokat jelentett mások 
bárminemű támogatása, melynek 
segítségével tovább tudtam lendül-
ni bizonyos pontokon, lépcsőfokokon. 
Most az életem olyan szakaszában 
vagyok, amikor viszonozni tudom 
azt, amit én kaptam másoktól. Eddigi 
pályafutásom során volt szerencsém 
közelebbről megismerkedni a zenei 
világ különböző szakágaival – ame-
lyek másféle megközelítést is igé-
nyeltek – például zenei rendezvények 
és fesztiválok szervezésével. A min-
dennapokban a budapesti székhelyű 
SoundCam Stúdiót üzemeltetem, ze-
neszerzőként, producerként és hang-
mérnökként tevékenykedem.

– A stúdióhoz kapcsolódik a 
#fridaysession nevű projekt. 
Ez kinek szól, milyen feltéte-
leknek kell megfelelnie?
– A projektünk lényege, hogy fiatal, 
a könnyűzenét magas szinten űző, 
feltörekvő és értéket képviselő pro-
dukcióknak biztosítunk megjelenési 
lehetőséget a SoundCam Productions 
stúdiójában professzionális körülmé-
nyek között rögzített hanganyaggal, 
valamint sessionvideó elkészítésé-
vel. Fontos és megkerülhetetlen, hogy 
az adott előadó igényes és jó minősé-
gű zenét alkosson. Lényeges továbbá, 
hogy lehetőleg saját szerzeménye-
ket játsszon az együttes. Ezt a kez-
deményezést párommal, Solymosi 
Katával találtuk ki, aki egyben a stú-
dióasszisztensem is. Azt vettük ész-

re, hogy rengeteg tehetséges fiatal 
zenész, énekes, dalszerző bolyong a 
nagyvilágban, és adott esetben ne-
hezen tudja elkezdeni, irányítani és 
kézben tartani karrierjét. E prob-
lémák áthidalására találtuk ki a 
#fridaysessiont.

– Hogyan kell elképzelni a pro-
jekt munkafolyamatát?
– A SoundCam Productions segít 
abban, hogy a zenészek professzi-
onális stúdiókörülmények között 
rögzítsék a hang- és videófelvételt, 
amelyet a stúdió saját csatornáin 
is reklámoz. Ez a lehetőség a kez-

dő zenekaroknak jó kiindulópont, a 
régebben működő formációknak pe-
dig jó folytatás lehet. Továbbá, ha az 
adott együttes igényli, producerként 
is részt veszünk egy-egy dal elké-
szítésében, átformálásában. A dalok 
felvétele általában egy teljes na-
pot vesz igénybe, mely idő alatt fel-
vesszük a sessionvideót, egy rövid 
trailert (előzetest), majd zárásként 
a rádióinterjút. Rengeteg utómunka 
követi ezt a folyamatot, például ke-
verés, videós utómunkák, a rádió-
műsor szerkesztése. A továbbiakban 
a forgatókönyv úgy szokott kinéz-
ni, hogy a megjelenés előtti napon 

(csütörtökön) kirakunk a Facebook-
oldalunkra egy „beharangozó” vide-
ót, amelyben a heti együttes röviden 
(maximum egy percben) bemutatko-
zik, és mond pár szót a felvett dalról. 
Ezt követően pénteken az elkészült 
dalt sessionvideó formájában fel-
töltjük a YouTube-csatornánkra, 
illetve egy rövid rész felkerül az 
Instagramra is.

– Holnaptól már indul az er-
délyi zenei tehetségek felku-
tatása, a stúdió műsora pedig 
a Príma Rádióban, a Mix FM-
en és a Friss FM-en is hallha-
tó lesz.
– A műsorokat a sessionvideók rög-
zítésekor vesszük fel, pénteken-
ként premier formájában lesznek 
hallhatók az említett rádiókban és 
láthatók a YouTube-on az itt rögzí-
tett produkciók. A műsort Solymosi 
Kata zongorista vezeti, aki a Sze-
gedi Tudományegyetem és a Kő-
bányai Zenei Stúdió hallgatója volt. 
Közvetlen modorával, zenei kép-
zettségével és nyitottságával benső-
séges beszélgetéseket tud folytatni 
a meghívottakkal. Műfaji megköté-
sek nélkül hívunk fiatal zenészeket 
(vagy várjuk jelentkezésüket), akik 
lehetnek énekesek, dalszerzők, 
zenekarok, vagy akár a laikusok 
számára „láthatatlan” hangszere-
sek (pl. dobosok, basszusgitárosok, 
zongoristák, gitárosok), de hívunk 
lemezlovasokat, valamint zene-
szerzőket is. Összegzésképpen el-
mondható, hogy fő célunk fiatal 
tehetségek megismertetése a széle-
sebb közönséggel.

– Az érvényesülést tekintve 
milyen nehézségekkel néznek 
szembe napjaink feltörekvő ze-
nészei?
– Napjainkban rengeteg, sokféle 
zenei stílusban játszó zenekar és 
előadó  létezik és tevékenykedik, 
számtalan csatornán tud az embe-
rekhez szólni, akiknek ingerküszöbe 
egyre magasabb és magasabb lesz, 
ezért nehéz dolga van annak, aki ér-
vényesülni szeretne. Nagyon sokan 

eljátszottak már nagyon sok mindent, 
ezért nehéz pusztán egyszerű sémák 
mentén kitűnni. Egyre inkább kezd 
visszatérni az egyediség keresése, 
az emberközeliség megtartása. Ezek 
alapján úgy látom, hogy bármilyen 
támogatás, tehetséggondozás csak 
pozitív hatással lehet egy-egy zene-
kar vagy előadó karrierjére. Nyilván 
fontos, hogy ezekkel a lehetőségek-
kel okosan éljenek, a legfontosabb 
pedig, hogy mindig előre tervezze-
nek, legyen víziójuk a jövőről. Mára a 
tehetségkutatásnak és tehetséggon-
dozásnak szerencsére számos for-
mája létezik mind Magyarországon, 
mind Erdélyben, az alapkövetelmény 
csupán, hogy legyen valamilyen de-
móanyag a zenekar vagy előadó ke-
zében.

– Mi történik azután, hogy va-
lakit „felfedeztek”?
– Úgy látom, hogy korántsem elég va-
lakit „észrevenni” és „felfedezni”. Ha 
a zenekar vagy előadó komolyabb 
szintre akar lépni, akkor minden-
képp szükséges egy menedzser vagy 
egy teljes menedzsment segítsége. 
Nagyon sok platformon folyamato-
san jelen kell lenni, keresni kell az új 
lehetőségeket, és úgymond „törtetni 
kell”. Nagyon nehéz mindezt önállóan 
megoldani, ezekre mindig figyelni és 
közben alkotni is. Ugyanakkor igaz 
az, hogy a különböző zenemegosztó 
platformok (pl. Spotify) törekednek 
arra, hogy a zenészek vagy zeneka-
rok különböző kiadók vagy aggre-
gátorcégek közreműködése nélkül 
kiadhassák dalaikat, így megkönnyí-
tik a megjelenés folyamatát.
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Fiatal, feltörekvő zenészeknek nyújt bemutatkozási, fejlődési lehetőséget a 

SoundCam Stúdió #fridaysession nevű projektje, amely holnaptól Erdélyben is keresi 

a tehetségeket. Józsa Örs, a budapesti székhelyű stúdió ügyvezető igazgatója a jelent-

kezés feltételeiről, a kezdeményezés céljáról számolt be lapcsoportunknak.

Hamarosan erdélyi 
tehetségkutató indul
A SoundCam Productions pro-
jektje az Erdélyi Médiatér égi-
sze alatt valósul meg, amely az 
állandó tehetséggondozáson 
kívül nemsokára egy erdélyi te-
hetségkutatót is meghirdet.

Józsa Örs szerint bármilyen támogatás pozitív hatással lehet egy zenész karrierjére

A szovátai tökfesztivál a Székelyföld-napok marosszéki kiemelt rendezvénye
Sz í nes prog ra m fel hozata l la l 
kapcsolódik be Maros megye a 
9. Székelyföld-napokba, amelyet 
„Örökségünk: a múlt és a jövő talál-
kozása” mottóval szerveznek meg 
október 12–21. között Hargita, Maros 
és Kovászna megye önkormányza-
tai kulturális intézményekkel kö-
zösen. A Maros megyei programok 
egyik kiemelkedő rendezvénye idén 
a szovátai tökfesztivál, amelynek fő 
attrakciója a sütőtök, a sütőtökből 
készült ízletes falatok és a tökből fa-
ragott utcai díszek. A fesztivál há-
rom napján számos gasztronómiai 
és szórakoztató program várja a lá-
togatókat. „Örvendünk annak, hogy 
közös erővel idén is sikerült meg-
szervezni a Székelyföld-napokat. Ez 
a rendezvény több szempontból is 
fontos számunkra: egyrészt azért, 
mert mi, székelyek meg kell hogy 
mutassuk hagyományainkat a mel-
lettünk élőknek, de nemcsak nekik, 
hanem a nagyvilágnak is, más-
részt jó az, hogy ilyenkor mi is job-
ban odafigyelünk arra, hogy milyen 
értékeink vannak, és ezekre büsz-
kék lehetünk” – hangsúlyozta Fülöp 
László Zsolt, Szováta polgármes-

tere. A Székelyföld-napok másik 
megkülönböztetett rendezvénye az 
Erdélyi Magyar Hivatásos Néptánc-
együttesek találkozója, amelynek 
idén Marosvásárhely ad otthont ok-
tóber 19–21. között. A rendezvény ke-
retében Erdély mind az öt hivatásos 
táncegyüttese saját előadással lép 
fel. De már hétvégén több esemény 
zajlik Marosvásárhelyen is a Szé-
kelyföld-napok keretében: szomba-
ton például Maros Kamarafesztivál 
lesz a Maros Művészegyüttes termé-
ben, valamint a Táncoló Székelyföld 
programpontot is ott szervezik, míg 
a 40 éves a Marosvásárhelyi Tánc-
ház-ünnep a Kultúrpalota kister-
mében lesz, ugyancsak szombaton.

A rendvényen továbbá vásárok, 
kiállítások, koncertek, történelmi 
témájú előadások, filmvetítések, ter-
mészeti túrák és sok más program 
várja az érdeklődőket Marosvásár-
helyen kívül Szovátán, Dicsőszent-
mártonban és Erdőszentgyörgyön 
is. Az esemény részletes program-
ja megtalálható a www.szekelyfold-
napok.ro honlapon.
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