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A fesztiválozók kéréseit fi gye-
lembe véve, illetve napjaink 
legjobb magyarországi és 
erdélyi előadóit kiválasztva 
állítják össze a Maros-parti Vibe 
fellépőlistáját – az első neveket 
tegnap ismertették.

 » BEDE LAURA

B ejelentette tegnap első fellé-
pőit a Vibe fesztivál: július 
2–5. között a Maros-parton 

lép színpadra a Punnany Massif, 
a Bagossy Brothers Company, a 
Kowalsky meg a Vega, a Follow 
The Flow, az Ivan & The Parazol, 
az AK26, a Konyha, a BSW, a Soul-
wave, a Sub Bass Monster. „Hagyo-
mányszerűen decemberben beje-

lentjük a magyarországi és erdélyi 
fellépők egy részét. A Vibe feszti-
válon elsődleges szempont, hogy 
elhozzuk Magyarország és Erdély 
legjobb, jelenleg legnépszerűbb 
előadóit, ez alapján állítjuk össze a 
fellépőlistát” – mondta el a Króni-
ka megkeresésére Polacsek Péter, a 
Vibe kommunikációs koordinátora. 
Hozzátette, az idei fesztiválon ké-
szítettek egy felmérést, amelyből 
többek között kiderült, hogy mi-
lyen együtteseket szeretnének látni 
a fesztiválozók, illetve Facebookon 
és Instagramon többször is kikér-
ték a Vibe-közösség véleményét. 
A koordinátor példaként említet-
te a gyergyószentmiklósi Bagossy 
Brothers Company zenekart, amely 
eddig nem lépett fel a rendezvé-
nyen, és most nagyon sokan kérték 
a fi úbandát. „Úgy gondoltuk, hogy 

A MAROS-PARTI RENDEZVÉNYEN POP, ALTERNATÍV ROCK, HIPHOP MŰFAJT KÉPVISELŐ ELŐADÓK LÉPNEK FEL 

Közönségkedvencek a Vibe fesztiválon

A felmérés eredményei alapján nagyon sok fesztiválozó kérte, hogy a 2020-as Vibe-on lépjen fel a Bagossy
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a gyergyói együttesnek minden-
képp a Vibe fesztiválon a helye, 
mert most már nemcsak Erdély-
ben, hanem Magyarországon is az 
egyik legnépszerűbb zenekarként 
tartják számon. Rengetegen kér-
ték, hogy meghívjuk őket, körül-
belül 10 emberből 8” – fogalma-
zott Polacsek Péter.

 Kifejtette, a Kowalskyt meg a 
Vega zenekart nagyon szerették 
volna meghívni a jövő évi feszti-
válra, ugyanis az idei kiadáson 
az énekes egészségi gondjai mi-
att végül a Tankcsapda lépett fel 
helyette. A magyarországi banda 
meghívását is sokan kérték, fő-
ként marosvásárhelyiek. Ezenkí-
vül lesz még egy alternatívrock- 
vonal, amelyet többek között a 
Vibe-on először fellépő Ivan & The 
Parazol, illetve a feltörekvő Kony-
ha zenekar képvisel. Idén is fellép-
nek hiphopelőadók, mint a most 
bejelentett AK26, ugyanakkor ja-
nuárban nemzetközi előadókat is 
bejelentenek. A marosvásárhelyi 
fesztiválra 189 lejért lehet bérletet 
váltani, a karácsonyi doboz pedig 
a belépőn kívül Vibe-ajándékokat 
is tartalmaz ugyanabban az árban. 

Tavaly a Maros-parti rendez-
vény négy napján 33 870-en vet-
tek részt, idén csaknem 15 ezer-
rel többen buliztak a fesztiválon, 
összesen 48 760-an. A szervezők 
minden várakozását felülmúl-
ta a látogatók száma, ezért jövő 
évben minden infrastruktúrát 
növelnének. „Nagyon szerencsés 
helyzetben vagyunk, ugyanis a 
területünk óriási, és az eddigi 
években csak elkerítettünk egy 
részt belőle, tehát van hova ter-
jeszkednünk. A fesztiválhelyszín 
ugyanaz marad, csak nagyobbak 
lesznek a távolságok a színpadok 
között” – részletezte Polacsek 
Péter.

 » „Nagyon 
szerencsés hely-
zetben vagyunk, 
ugyanis a terüle-
tünk óriási, és az 
eddigi években 
csak elkerítet-
tünk egy részt 
belőle, tehát van 
hova terjeszked-
nünk” – mondta 
Polacsek Péter.

 » KRÓNIKA

A kincses városi Atelier kávéház-
ban ad jazzkoncertet ma este 

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint. 
Harcsa Veronika generációjának 
egyik legsokoldalúbb és legkiemel-
kedőbb énekese, aki Magyarországon 
túl egyre inkább kivívja a nemzetközi 
jazzközönség fi gyelmét is. Jelenlegi fő 
zenekara a Gyémánt Bálint gitárossal 
közös duó. Ebben a felállásban eddig 
két lemezt vettek fel, és rendszeresen 
turnéznak Európa-szerte.

Harcsa Veronika korábbi zeneka-
rával, a 2005-ben alapított kvartettel 
négy, számos elismeréssel kitünte-
tett lemezt készített. Sokszínű, fo-
lyamatosan megújuló előadó, nevé-
hez fűződik a Bin-Jip nevű kísérleti 
elektronikus trió két albuma, illetve 
egy Kassák Lajos verseit feldolgozó 
avantgard projektlemez is. Saját dala-
it angol nyelven írja, de két albumot 
is szentelt huszadik századi magyar 
költők versfeldolgozásainak. Olyan 
neves művészekkel dolgozott együtt 

mint Erik Truff az, Enrico Pieranunzi, 
Kris Defoort vagy Nicola Conte, vala-
mint több ízben fellépett a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral és a Concerto Bu-
dapesttel.

Gyémánt Bálint a magyarországi 
jazzélet egyik legkiemelkedőbb gitáro-
sa, aki valódi érdeklődést mutat a zene 
minden formája iránt. Szívesen kóstol 
bele új műfajokba, fedez fel külön-
böző stílusokat, hogy folyamatosan 
fejlessze zenei világát, inspirálja saját 
magát és környezetét. Gitározásában 
hallhatóak a különböző műfajokból 
szerzett technikai és zenei inspiráci-
ók. Több projektben is előszeretettel 
alkalmaz loopert, melynek használa-
tát egészen egyedülálló színvonalra 
fejlesztette. Amellett, hogy elsőrangú 
jazzformációk oszlopos tagja, szívesen 
vesz részt izgalmas, kíváncsiságát ki-
elégítő projektekben. A Transform Qu-
intet tagjaként közös lemezt készített 
a világhírű, Grammy-díjas zongoristá-
val, Joey Calderazzóval. Gereben Zita 
két megjelent lemezén zeneszerzőként 
és gitárosként is közreműködik.

Jazzdalokkal ringat Kolozsváron Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint közös produkciójában a jazzen kívül más műfajok is fellelhetők

 » INNEN-ONNAN

„Hungarikumkörúttal” 
jutalmazzák a nyertes diákokat
Január közepéig jelentkezhetnek 
a Kárpát-medencei általános isko-
lák 7. és 8. osztályos, valamint a 
középfokú oktatási intézmények 
9. osztályos diákjai és felkészítő 
tanáraik a hungarikumvetélke-
dőre – közölte Lezsák Sándor, az 
Országgyűlés alelnöke, a hunga-
rikumbizottság tagja az MTI-vel. 
Lezsák Sándor elmondta: a 
vetélkedőt – a Lakiteleki Népfőis-
kola, a Magyar Országgyűlés, a 
hungarikumbizottság és a Nemzeti 
Művelődési Intézet támogatásával 
– a hungarikummozgalom nép-
szerűsítése, valamint a nemzeti 
értékek megismertetése érdekében 
szervezi meg. 
A megmérettetésre három diákból 
és egy felkészítő tanárból álló 
csapatok jelentkezését várják. A 
vetélkedő feladatai a Kárpát-me-
dencei hungarikummozgalomhoz 
köthetők, az egyes települési, 
megyei és külhoni értéktárakba 
választott értékek ismeretére 
irányulnak. Valamennyi kategóri-
ában a díjnyertes csapatok értékes 
jutalomban részesülnek. A döntők 
első három helyezett csapatának 
résztvevői pedig a nyári vakáció 
első napjaiban „hungarikumkör-
úton” vehetnek részt.

Kanadai és brit előadó 
a Spotify-lista élén
Drake és Ed Sheeran vezeti az 
évtized legtöbbet hallgatott 
előadóinak listáját a Spotify-nál 
– írta a BBC hírportálja. Dra-
ke kanadai rapper áll az első 
helyen 28 milliárd streameléssel. 
Legnépszerűbb számát, a One 
Dance című dalt 1,7 milliárdszor 
játszották le rajongói. A brit Ed 
Sheeran legnépszerűbb dalát, 
a Shape of Yout 2,4 milliárdszor 
hallgatták meg, ezzel a 2010-es 
évek legtöbbször meghallgatott 
száma lett. Az évtized első öt 
legtöbbet streamelt előadója közé 
sorrendben Post Malone, Ariana 
Grande és Eminem jutott még be.




