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Újabb fellépőket jelentettek 
be az Electric Castle szervezői, 
akik a koronavírus terjedésének 
megfékezése érdekében felelős 
magatartásra szólítják fel feszti-
válozóikat.

 » BEDE LAURA

„M inden évben olyasva-
lamit építünk, amiben 
hiszünk. Most nehe-

zebb dolgunk lesz, jobban kell töre-
kednünk. Mindannyiunknak felelős 
magatartást kell tanúsítanunk, va-
lamint hozzájárulnunk ahhoz, hogy 
túllépjünk ezeken a nehéz pillanato-
kon, és együtt örüljünk majd a nyár-
nak” – állapítják meg a bonchidai 
Electric Castle szervezői a koronaví-
rus terjedésének megakadályozása 
érdekében tett óvintézkedésekkel 
kapcsolatban. Hozzátették, folytatják 
a munkát, és alig várják, hogy meg-
mutassák a fesztiválozóknak az új-
donságokat.

A bonchidai Bánff y-kastély udva-
rán július 15–19. között rendezendő 
esemény újabb fellépőjeként beje-
lentett Placebo az elmúlt évtizedek 
egyik legelismertebb és legbefolyáso-
sabb együttese. A brit alternatív roc-
kzenekar korábban már koncertezett 
Bukarestben. Jelenlegi tagjai Brian 
Molko és Stefan Olsdal. A nyolcadik 
Electric Castle új előadói között sze-

repel a Chemical Brothers többszörös 
Grammy-díj-nyertes angol elektroni-
kus zenei duó, melyet Tom Rowlands 
és Ed Simons alapított. Az együttes 

pályafutása a Naked Under Leather 
nevű klubban 1992-ben a The 237 
Turbo Nutters név alatt indult, főleg 
hiphopot, technót és house-t játszot-

A CHEMICAL BROTHERS TÖBBSZÖRÖS GRAMMY-DÍJ-NYERTES ANGOL ELEKTRONIKUS ZENEI DUÓ IS FELLÉP A BONCHIDAI RENDEZVÉNYEN

Dacol a járvánnyal az Electric Castle fesztivál
tak. Még ebben az évben The Dust 
Brothers néven kezdtek alkotni, 
első számukat, a Song to the Sirent 
a Diamond Records kiadónál publi-
kálták. 1993-ban készült el a Chemi-
cal Beats, mely a két évvel később 
megjelent Exit Planet Dust című 
lemezükön is szerepel, egyben az 
általuk elindított új zenei irányzat, 
a big beat úttörője is. 1995 márciu-
sában nemzetközi turnéra indultak, 
így Amerikába is eljutottak. Nagy 
port kavart, hogy már létezett egy 
amerikai Dust Brothers nevű együt-
tes, mely jogi lépésekkel kénysze-
rítette a brit The Dust Brotherst a 
névváltoztatásra. A felmerült The 
Grit Brothers és a The Chemical 
Brothers közül végül az utóbbit 
választották, a The Chemical Beats 
daluk címe nyomán. 1995 júniusá-
ban jelent meg első nagylemezük, 
mely rövidesen a brit eladási listák 
kilencedik helyére kúszott fel, kö-
vetkező év januárjára aranylemez-
zé vált, februárban a 90-es évek 39. 
legjobb albumává választotta a Se-
lect Magazine. Az eddig megjelent 
nyolc stúdióalbumukból hat első 
helyezést ért el az Egyesült Király-
ság hivatalos albumlistáján. 13 da-
luk került be a top 20-ba, a Setting 
Sun és Block Rockin’ Beats listave-
zető is volt a UK Singles Charton.

A Kolozs megyei zenei rendez-
vényen színpadra lép Aurora nor-
vég énekesnő és dalszövegíró is. 
2015 májusában mutatkozott be 
Running with the Wolves című kö-
zéplemezével, 2016. március 11-én 
pedig első stúdióalbumának, az 
All My Demons Greeting Me as a 
Friendnek ünnepelhette kiadását. 
Második középlemeze és egyben 
következő nagylemezének első 
része, az Infections of a Diff erent 
Kind 2018. szeptember 28-án je-
lent meg.

A szervezők bejelentették Ma-
chine Gun Kelly amerikai rapper 
fellépését is. A dalszövegírással 
és színészkedéssel is foglalkozó 
előadónak megjelent már három 
stúdióalbuma, több középlemeze. 
Sok más zenésszel van közös dala, 
többek között Wiz Khalifával és Jui-
cy J-vel is. 2016 nyarán indította el 
színészi karrierjét. Negyedik albu-
ma Hotel Diablo címmel tavaly júli-
usban látott napvilágot.

Az Electric Castle fesztiválra 592 
lejért (plusz illetékek) lehet bérletet 
vásárolni a rendezvény hivatalos 
oldalán, ugyanakkor a szervezők a 
részletben való fi zetés lehetőségét is 
felkínálják.

 » „Mindannyi-
unknak felelős 
magatartást kell 
tanúsítanunk, 
valamint hozzá-
járulnunk ahhoz, 
hogy túllépjünk 
ezeken a nehéz 
pillanatokon, és 
együtt örüljünk 
majd a nyár-
nak” – mondták 
a bonchidai 
Electric Cast-
le szervezői 
a koronavírus 
terjedésének 
megakadályo-
zása érdekében 
tett óvintézkedé-
sekkel kapcso-
latban.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Hatszorosára gyorsult a jégolvadás 
Grönlandon és az Antarktiszon az 

1990-es évekhez képest a globális fel-
melegedés hatására – közölte az MTI. 
A Föld két nagy kiterjedésű jégme-
zője 6,4 billió tonna jeget veszített el 
1992 és 2017 között a tudósok szerint, 
akik a két sarkvidék műholdadatairól 

végeztek átfogó elemzést. A vizsgált 
periódus jégolvadása globálisan 17,8 
milliméterrel emelte a tengervizek 
szintjét. „Ma a jégtakarók számlájára 
írható a tengerszint-emelkedés nagy-
jából harmada, míg az 1990-es évek-
ben az arány valójában elenyésző, 
körülbelül ötszázalékos volt” – ma-
gyarázta Andrew Shepherd, a Leedsi 
Egyetem professzora a BBC hírportál-

jának. A tudós a jégmezők tömegéről 
folyó összehasonlító kutatási projekt 
(Ice Sheet Mass Balance Intercompari-
son Exercise, Imbie) egyik vezetője. A 
kutatásban részt vevő szakértők majd-
nem három évtized sarkvidékekről ké-
szített műholdas megfi gyelési adatait 
tekintették át. Ezek a műholdak nyo-
mon követték a jégmezők tömegének, 
mozgásának és gravitációjának válto-

zásait. Az Imbie antarktiszi értékelését 
a Nature-ben még 2018-ban, a grön-
landit pedig a folyóirat friss számában 
közölte. A tudósok az eredményekhez 
azt is hozzáfűzték, hogy a jégolvadás 
az ENSZ éghajlatváltozási kormány-
közi testületének (IPCC) számítógépes 
modellezései alapján készült 2014-es 
értékelése 53 centiméteres globális víz-
szintemelkedést vár 2100-ra.

Jelentősen gyorsult a jégolvadás Grönlandon és az Antarktiszon

 » A vizsgált 
periódus jégolva-
dása globálisan 
17,8 milliméterrel 
emelte a tengervi-
zek szintjét.
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A nyolcadik Electric Castle új előadói között szerepel a Chemical Brothers díjnyertes angol formáció

A Placebo az elmúlt évtizedek egyik legelismertebb és legbefolyásosabb együttese




