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Világsztárok  erdélyi színpadokon
Minden zenei ízlést kiszolgáló többnapos fesztiválok

BARABÁS HAJNAL, VITOS ZITA

E rdélyben évről évre számos 
olyan többnapos fesztivált 
szerveznek, amelyeken a 

hazaiak mellett világsztárok és 
nemzetközi előadók is fellépnek. 
Széles a választék, bárki megtalál-
hatja a saját ízlésének megfelelő 
zenei rendezvényt, hiszen a pop, 
rock, komolyzene, elektronikus 
zene és a népzene kedvelőinek is 
egyaránt bőven van kínálat az er-
délyi fesztiválok palettáján.

Double Rise

A Double Rise fesztivált Torockón, 
a Székelykő lábánál idén negye-
dik alkalommal rendezik meg. 
Hazai előadók mellett külföldi 
zenekarok, énekesek is felléptek 
már a színpadán, mint például 
a Tankcsapda, az Irie Maffia, a 
The Biebers és még sokan mások. 
Az elektronikus zene, a pop és a 
rock  mellett olyan műfajokkal is 
találkozhatunk itt, mint a népzene 
vagy a komolyzene. Internetes ol-
dalukról megtudtuk, idén is szín-
házi előadásokkal, slam poetryvel 
és folkprogramokkal várják az 
érdeklődőket július 3–6. között. 
Ebben az évben fellép többek kö-
zött az Asian Dub Foundation, a 
Bagossy Brothers Company és az 
AWS is. Tavaly egyébként 249 lejbe 
került egy Double Rise-jegy, idén 
pedig 299 lejért lehet hozzájutni.

A Vibe fesztivál

A Vibe fesztivál szervezői először 
hívnak olyan nemzetközi előadót 
a Maros-folyó partjára, akinek ze-
néjét már 300 millióan tekintették 
meg a YouTube videómegosztó por-
tálon: a Lost Frequencies belga DJ 

is érkezik a fesztiválra. Ugyanakkor 
ebben az évben jelen lesz például a 
Punnany Massif, a Kowalsky meg 
a Vega, az USNK és az erdélyi Ego 

Sum. Egyébként a fesztivált idén 
harmadik alkalommal rendezik 
meg Marosvásárhelyen. A korábbi 
években olyan fellépők fordultak 
meg a rendezvényen, mint Byealex 
és a Slepp, Margaret Island, Chris 

Lawyer vagy Willy William francia 
előadó. 2018-ban 34 ezer látogatója 
volt a fesztiválnak, akkor egy jegy 

179 lejbe került. Idén 209 lejt kérnek 
egy bérletért. A Vibe fesztiválra eb-
ben az évben július 4–7. között vár-
ják a szórakozni vágyókat.

Electric Castle

Kolozsvár közelében, a Bánffy-kas-
télyban tartják 2013 óta minden 
nyáron az Electric Castle zenei 
fesztivált. Az előző években olyan 

nagy nevek léptek fel, mint Jessie 
J, Damian Marley vagy Zedd – so-
rolták weboldalukon. A szervezők 
idén sem hagyják világsztárok 
fellépése nélkül az érdeklődőket, 
jelen lesz például a Florence + The 
Machine, Limp Bizkit és Sofi Tuk-
ker. Egy évvel ezelőtt az Electric 
Castle-jegy 429 lejbe került, idén 
azonban már 599 lejre drágult. 
Tavaly 210 ezren vettek részt a 
többnapos rendezvényen. Idén is 
az elektronikus zene birodalmává 
válik a bonchidai Bánffy-kastély 
udvara július 17–21. között.

Tusványos

Harmincadik alkalommal nyitja 
meg kapuit Tusnádfürdőn a Bál-
ványosi Szabadegyetem és Diáktá-
bor, ismertebb nevén a Tusványos 

július 23–28. között. A kerek évfor-
dulót ünneplő, ötnapos rendezvé-
nyen esténként hazai és külföldi 
előadók követik egymást a színpa-
don. Az előző években olyan nagy 
nevekkel találkozhattunk, mint a 
Tankcsapda, Rúzsa Magdi, Buda-
pest Bár vagy a HoneyBeast. Idén 
többek között fellép a Bagossy 
Brothers Company, a Magashegyi 
Underground, a Quimby, a Mag-
na Cum Laude, valamint Ákos is. 
A hetijegy mellett, amely 60 lejbe 
kerül, napijegyet is lehet vásárol-

ni, melynek ára 20 lej. Diákoknak, 
egyetemistáknak vagy 65 év felet-
tieknek a napijegy 10 lejbe kerül. 
A tábor területére mindennap 16 
óráig ingyenes a belépés, az ekkor 
kapott karszalag egész napra érvé-
nyes. 2018-ban 75 ezer látogatója 
volt a Tusványosnak.

Az Untold fesztivál

Az Untold Románia legnagyobb 
zenei fesztiváljának számít, ame-
lyet rendszerint augusztus elején 
rendeznek meg Kolozsváron. Elő-
ször 2015-ben nyitotta meg kapuit 
az elektronikus zene kedvelői-
nek, ekkor lépett fel a fesztivál 
nagyszínpadán a tavaly elhunyt 
Avicii, a nemzetközileg elismert 
svéd lemezlovas is. Az első feszti-
válon több mint 240 ezren vettek 

részt, azóta egyre nőtt látogatói-
nak száma, 2018-ban már 355 ezer 
szórakozni vágyó lépte át kapuit. 
A fesztivál honlapján olvasható 
adatok szerint a négynapos Un-
told-bérlethez tavaly 400–650 lej 
közötti áron lehetett hozzájutni, 
attól függően, hogy ki mennyire 
idejében próbálta megvenni. Az 
idei évre szóló fesztiváljegy ára 
jelenleg 619 lej. Ebben az évben 
olyan nagy világsztárokkal buliz-
hatunk együtt, mint David Guetta, 
Steve Aoki vagy Robbie Williams. 

Románia legnagyobb elektronikus 
zenei rendezvénye augusztus 1–4. 
között várja látogatóit.

Motorostalálkozó

Hetedik kiadásához érkezett a Szé-
kelyföldi Jótékonysági Motorosta-
lálkozó és Rockfesztivál, amelyet 
a szentegyházi termálfürdőnél 
tartanak meg július 4–6. között. A 
székelyföldi motorosklubok által 
szervezett többnapos rendezvény 
nagyszínpadán fellép többek között 
a Masterpiece, Selfi sh Murphy, a Po-
kolgép, az Ossian, az Ocho Macho, a 
Leander Kills és a Beatrice.

Fesztiváldömping. 
Minden pénztárcának

▴ KO R Á B B I  F E L V É T E L
B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

• Több száz lejre rúg a többnapos fesztiválbelépők ára, mégis fiatalok százezreit
tudják bevonzani ezekre a zenei rendezvényekre. Idén sem lesz hiány fesztiválokból
Erdélyben, bárki megtalálhatja a zenei ízlésének megfelelőt, legyen az akár a Double
Rise, a Vibe, az Electric Castle, az Untold, a SZMÖ jótékonysági motorostalálkozó és
rockfesztivál vagy éppen a Tusványos.

„ A pop, rock, komolyze-
ne, elektronikus zene 
és a népzene kedvelői-
nek is egyaránt bőven 
van kínálat az erdélyi 
fesztiválok palettáján.




