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Győzelmet aratott a Filep Kund 
és Laskay Nimród alapította 
USNK rapegyüttes a magyar-
országi X-Faktorban. A kolozs-
vári fi atalok történelmet írtak, 
hiszen egyetlen versenyző sem 
adott elő ennyi saját dalt a 
tehetségkutató korábbi évad-
jaiban.

 » BEDE LAURA, ISZLAI KATALIN

A kolozsvári USNK rapper-
duó nyerte a magyarországi 
X-Faktor zenei tehetségku-

tató műsor 2018-as kiadását. A 21 
éves Filep Kund és a 22 éves Laskay 
Nimród által alapított rapegyüttes 
az RTL Klub kereskedelmi csa-
tornán szombaton este sugárzott 
műsorban maga mögé utasította a 
Stolen Beat zenekart, valamint Ta-
máska Gabriellát. „Igazából még 
nem tudjuk felfogni, hogy mi győz-
tünk. Köszönjük” – fogalmaztak 
az erdélyi fi atalok a közvetlenül 
az eredményhirdetés után készí-
tett videófelvételben. Mentoruk, 
ByeAlex szintén megköszönte a 
nézőknek a szavazatokat, és azt, 
hogy az elmúlt négy-öt hétben fo-
lyamatosan rengeteg visszajelzést 
kaptak. „Nagyon jól esett nekünk, 
hogy ilyen sokan megtekintették a 
dalokat és videóklipeket, hogy eny-

A KINCSES VÁROSBELI USNK BIZONYULT A LEGJOBBNAK A MAGYARORSZÁGI TEHETSÉGKUTATÓ MŰSORBAN

A kolozsvári rapperduó nyerte az X-Faktort

Filep Kund és Laskay Nimród az eredményhirdetést követően alig hitték el, hogy megnyerték az X-Faktort

 » A produkció 
előtt mentoruk 
úgy fogalmazott: 
a USNK maga 
az X-faktor, azt 
képviselik, ami 
miatt kitalálták 
ezt a versenyt. 

nyien szeretik a fi úkat. Szerintem ez 
nagyon nagy eredmény, és azt mond-
tam nekik a színfalak mögött: bármi 
is történjen, köszönöm, hogy velük 
dolgozhattam. Nekem szakmailag 
nagyon sokat jelentett az idei évad” 
– részletezte a magyarországi énekes.

Egyébként a tehetségkutató 
2010-es indulása óta nem szerepelt 
olyan versenyző a műsorban, aki 

szinte kivétel nélkül pozitív kriti-
kát kapott volna a zsűritagoktól. 
Ezt változtatta meg idén a kolozs-
vári rapegyüttes, amelynek pro-
dukcióit mindegyik élő adásban 
állva tapsolta meg a zsűri, illetve 
minden alkalommal helyet kaptak 
a továbbjutást jelentő székeken.

A rapformáció a szombat esti dön-
tőben sem okozott csalódást, első 
fellépőként méltó módon nyitották 
meg a műsort. A verseny szabályza-
tának megfelelően azt a dalt adták 
elő, amellyel bemutatkoztak az első 
válogatón. A produkció előtt mento-
ruk úgy fogalmazott: a USNK maga 
az X-faktor, azt képviselik, ami miatt 
kitalálták ezt a versenyt. A fi úk bebi-
zonyították, hogy valóban megérde-
melten jutottak a döntőbe, Intro nevű 
saját daluk után ismét állva tapsolt 
mind a négy zsűritag.

Második színpadra lépésükkor 
egy újabb saját szerzeményt adtak 

elő, és bár becsúszott egy kisebb 
szöveghiba, Puskás Peti zsűritag ki-
emelte, hogy mindig tökéletes pro-
dukciókat láthattak a kolozsvári fi a-
taloktól. A saját szám egyébként már 
szinte elvárás az együttestől, hiszen 
mindegyik élő adásban saját, illetve 
mentorukkal közösen írt zenemű-
vekkel léptek színpadra. Így a mű-
sor idején öt vadonatúj saját daluk 
született (Posztolj, Fogyaszd el, #te-
vagya, Széééééétcsaptam, STOM), 
hasonlóra korábban sohasem volt 
példa a magyarországi X-Faktor tör-
ténetében. A USNK legújabb, STOM 
című dalával a mentorok elismeré-
sén kívül a nézők szeretetét is kivív-
ta, hiszen a szavazás első körének 
lezárása után bejutottak a legjobb 
kettő közé csapattársukkal, a Stolen 
Beattel együtt. Ez is egyedi pillanat-
nak számított, hiszen arra sem volt 
korábban példa, hogy két zenekar 
között dőljön el a győztes kiléte.

Harmadszorra ismét egy saját, 
angol nyelvű számot adtak elő, 
amely mentoruk ígérete szerint 
első saját lemezükön is helyet kap. 
Előadásukat vastaps követte, a 
mentorok alig tudtak szóhoz jut-
ni a hangos közönség miatt, egy 
dologban pedig már akkor mind 
egyetértettek: a USNK megérde-
melné a győzelmet. Végül egy álta-
luk választott mentorral duetteztek 
a döntősök, a USNK Radics Gigivel 
adta elő Wiz Khalifa See You Aga-
in című számát. Ezúttal nemcsak a 
mentorok, de a közönség is állva 
tapsolt, a folyamatos kiemelkedő 
teljesítmény pedig meghozta az 
eredményét.

Az erdélyi fi atalok ráadásul dupla 
győzelemnek örülhetnek, hiszen a 
fődíj elhódításán kívül felléphetnek 
a jövő évi budapesti Sziget Fesztivá-
lon is. A USNK az egy éven keresztül 
járó havi egymillió forinton kívül 
további tízmillió forintnyi összeget 
költhet el zenei karrierjének beindí-
tására.

FO
RR

ÁS
: 

X-
FA

KT
O

R 
M

AG
YA

RO
RS

ZÁ
G/

FA
CE

BO
O

K/
AR

CH
ÍV

 » KRÓNIKA

Bejelentették a július 3–6. között, 
negyedik alkalommal rendezendő 

torockói Double Rise fesztivál első fel-
lépőit. Az összművészeti fesztiválként 

ismertté vált seregszemle a pop, rock, 
folk és elektronikus zene, valamint 
a művészetek egyvelegét hozza el a 
résztvevők számára, azonban a követ-
kező kiadásában kiemelt szerepet kap 
a Fehér megyei település varázslatos 
környéke, és a természet mint kikap-
csolódási lehetőség. A szervezők hét-
végi tájékoztatása szerint az elmúlt 
évek legsikeresebb produkcióin kívül 
olyan új zenei ínyencségekkel készül-
nek, mint az izlandi GusGus együttes, 
a 30Y, vagy a fergetegesnek ígérkező 
Bohemian Betyars és a Parno Graszt 
közös produkciója.

A 2017-es Double Rise fesztivál 
himnuszát is adó Bagossy Brothers 
Company sem marad le a koncertlis-
táról, valamint hallható lesz még a 
Kiscsillag és az Ivan&The Parazol is a 
Székelykő lábánál. Az esemény meg-
álmodói – a magyar és a nemzetközi 
fellépőkön kívül – 2019-ben színpad-
ra hívják a legjobb román együttese-
ket is, őket későbbi meglepetésnek 

tartogatják, azonban a bukaresti Go-
lan együttes nevét már elárulták.

A negyedik születésnapját ünneplő 
fesztiválon a Folkudvarban a továb-
biakban is kézműves- és gyermek-
foglalkozások, néptáncoktatás és 
hangszerbemutatók várják a népmű-
vészetek és néphagyományok rajon-
góit. A nagy népszerűségnek örvendő 
helyszínen olyan zenészek és bandák 
húzzák a talpalávalót mint Szalonna 
és Bandája, valamint az igazi zenei 
különlegességnek számító Rendha-
gyó Prímástalálkozó. A Folkudvar az 
eddigi évekhez hasonlóan a Hagyo-
mányok Háza szakmai partnerségével 
valósul meg.

A zenei programok csupán egy ré-
szét fedik le a jövő évi Double Rise 
Fesztivál eseményeinek, hiszen a 
jövő évi összművészeti fesztiválon 
nagyobb hangsúlyt és teret kapnak 
a művészetek, a kibővített színházi- 
és irodalmi programok, valamint a 
kiállítások is, amelyeknek részletei 

a későbbiekben várhatók. Kiköltöz-
ve Torockó házai közül, az esemény 
szervezői idén első alkalommal tettek 
kísérletet egy „fesztiválfalu” kiépíté-
sére, a Székelykő lábánál elhelyez-
kedő falutól alig egy kilométerre. A 
rendezvény helyszínének változtatá-
sa már magával hozta a természetkö-
zelséget, ezt kívánják hangsúlyozni 
a 2019-es Double Rise jelmondatai: 
„Gyere ki a zöldbe!”, „Enjoy the na-
ture” is. A szervezők szerint az elmúlt 
évek tapasztalatai is igazolták feltevé-
süket, miszerint van igény a nappali 
programkínálat bővítésére, ezért a 4. 
Double Rise-on több túralehetőség-
gel, sport- és rekreációs programok-
kal várják a fesztiválozókat, kedvezve 
az extrém sportok szerelmeseinek is. 
A Double Rise fesztivál Early Bird je-
gyei január 15-ig 199 lejért vásárolha-
tók meg a biletmaster.ro honlapon. 
Ugyanakkor a szervezők még kará-
csony előtt újabb szereplők bejelenté-
sét ígérik.

GusGus, 30Y, Bohemian Betyars: ismertek a Double Rise első előadói

 » A fesztiválon 
nagyobb hang-
súlyt és teret 
kapnak a művé-
szetek.

Az izlandi GusGus együttes is fellép a torockói fesztiválon

Két erdélyi produkció jutott a Fölszállott a páva döntőjébe

A vargyasi Borbáth Szilveszter is bekerült a Fölszállott a páva döntőjébe. A népzenei és néptáncos 
tehetségkutató hétvégi műsorában somogyi énekekkel bűvölte el a zsűrit és a televíziónézőket. 
Sebestyén Márta Kossuth-díjas énekes értékelése szerint csodálatos volt Szilveszter éneke, már 
csak azért is, hiszen az erdővidéki fi atalember igencsak messze lakik a somogyi vidéktől. Az Énekes 
szólisták és énekegyüttesek kategóriájából Borbáth Szilveszter kapta a legtöbb szavazatot, így be-
került a jövő heti döntőbe, amelyen kategóriájában a debreceni Pendely énekegyüttessel, valamint 
a Sőregi Anna–Komáromi Kristóf párossal mérettetik meg. A december 21-ei döntőben szerepel a 
kolozsvári Tokos zenekar is, ők az első középdöntőből jutottak tovább szatmári muzsikával, szintén a 
közönségszavazatoknak köszönhetően. A pénteki döntőben az óbecsei Fokos zenekarral versenyez-
nek a Hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájának győztese címért. (Szász Cs. Emese)




