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A bonchidai Bánff y-kastély udvarára és kolozsvári helyszínekre várják 
augusztusban az elektronikus zene kedvelőit
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Neves előadókat várnak az au-
gusztus 6–15. közötti Electric 

Castle fesztivál idei, különleges 
kiadására. A 10 naposra bő-
vült, a bonchidai Bánff y-kas-
tély udvarán és több kolozsvári 
helyszínen tartandó, hetedik 
kiadásához érkező rendezvé-
nyen többek közt a norvég AU-
RORA,  az izraeli Asaf Avidan, 
valamint a moldovai Irina Rimes 
lép színpadra. Az idén módosult 
a 2013-ban első ízben megtartott 
fesztivál szerkezete, a kísérleti 
rendezvényként megszervezett 
Electric Castle első hétvégéjének 
koncertjeit az esemény  emble-
matikus helyszínén, a bonchi-
dai Bánff y-kastélyban tartják, a 
többi esemény több mint 30 ko-
lozsvári helyszínen zajlik majd, 
többek között a kolozsvári Főté-

ren. Az Európa legjobb közepes 
méretű fesztiválja díjával több 
ízben kitüntetett eseményt a 
világszinten ismert brit Sigma, 
a holland Noisia, a közel-kele-
ti dallamokat elektronikus ze-
nével ötvöző ACID ARAB és a 
The Blaze francia formáció DJ 
setjei teszik színessé, ezenkí-
vül pedig számos hazai, illetve 
külföldi előadók produkciójá-
ra bulizhatnak a résztvevők.  
A zenei rendezvény szervezői 
további fellépőket is ígérnek. 
A járványhelyzethez igazított 
2021-es fesztiválra jegyek kor-
látozott számban kaphatók, a 
rendezvénysorozaton csak beol-
tottak vehetnek részt. További 
részletek a kísérőprogramok-
ról, jegyvásárlással kapcsolatos 
információk az Electric Castle 
honlapján és Facebook-oldalán 
olvashatók. 

Sigma az Electric Castle-en

Florin Cîțu miniszterelnök is készül az Untoldra

Készül az Untold fesztiválra Florin Cîțu  miniszterelnök – adta 
hírül a minap Instagram-oldalán maga a politikus, aki díszmeg-
hívóját is megmutatta követőinek. A miniszterelnök zenei ízlése 
széles sprektrumon mozoghat, ugyanis néhány hónapja a média 
arról számolt be, hogy a kormányfő halálfejes Metallica-póló-
ban vásárolt egy szupermarketben, szeptemberben pedig az 
Untoldon  lelkesedne az elektronikus zenéért. Az idén szeptem-

ber 9–12. között Kolozsvár szívében tartandó elektronikus zenei 
fesztivál a korábbi években is nagy népszerűségnek örvendett a 
politikusok körében. Emil Boc, a kincses város polgármestere is 
az elektronikus zene nagy rajongója, az elmúlt években számos 
fénykép, videó jelent meg a közösségi hálón, amint a városgaz-
da az Untold-birodalom elektronikus ritmusaira bulizik.

A ROCKZENE KLASSZIKUSAIT SZÓLALTATJÁK MEG A BONCHIDAI ESEMÉNYEN

Erdélyiek a zenei fl ashmobon
Erdélyi hivatásos és amatőr 
rockzenészek jelentkezését 
is várják a szeptember 11-én 
megrendezendő CityRocks 
– Közép-Európa legnagyobb 
rockzenekara Bonchidán el-
nevezésű eseményre, amely 
a maga nemében egyedi-
nek számít térségünkben 
– hangzott el a kolozsvári 
sajtótájékoztatón. A több 
száz zenész részvételével 
zajló koncerten a rockzene 
olyan klasszikusainak dalai 
fognak felcsendülni, mint 
a Queen, Black Sabbath, 
Metallica, Tankcsapda vagy 
az Alternosfera.
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A CityRocks – Közép-Euró-
pa legnagyobb rockzene-
kara Bonchidán elneve-

zésű rendezvény szervezői olyan 
zenei produkcióval akarják meg-
örvendeztetni az erdélyi közön-
séget, ami nemcsak Erdélyben, 
de Romániában is újdonságnak 
számít. A járványhelyzetre való 
tekintettel – a korábban kitűzött 
dátumok helyett – az esemény 
szeptember 11-én esedékes a 
bonchidai Bánff y-kastély ud-
varán. Az Iskola Alapítvány és 
a szegedi CityRocks Hungary 
produkciós iroda szervezésében 
fl ashmobbal (villámcsődület-
tel) készülnek, amelyen több 
száz amatőr és hivatásos zenész 
szólaltatja majd meg a rockze-
ne klasszikusait – hangzott el a 
szervezők keddi kolozsvári sajtó-
tájékoztatóján. A CityRocks Hun-
gary célja, hogy az élő rockzenét 
minél több emberhez eljuttassa, 
illetve, hogy olyanokat is kon-
certlehetőséghez juttassanak, 
akik eddig csak otthon, esetleg 
egy garázsban zenéltek egy-
másnak. A CityRocks hitvallása 
szerint a valódi hangszereken 
történő, közös zenélés – amely 

foglalkozástól, kortól és nyelvtől 
független – olyan együttműkö-
dést jelent, amely bármikor ké-
pes közönséget teremteni. Gajda 
Ferenc, a CityRocks ügyvezető 
igazgatója elmondta, öröm szá-
mára bevonni a produkcióba 
erdélyi zenészeket is, a koncer-
ten felcsendülnek majd magyar 
és román rockslágerek is. Hoz-
zátette, mivel a könnyűzene 
anyanyelve többnyire az angol, 
megpróbálták a műsort ennek 

fényében összeállítani, olyan 
műsorlistával készültek, amely a 
zenészek és a hallgatóság számá-
ra egyaránt ismerősen csenghet. 
A tizenkét dalból álló repertoár-
ban olyan klasszikusok csendül-

nek fel, mint a Queen Joan Jett, 
a Green Day Boulevard of Broken 
Dreams, a Black Sabbath Para-
noid, a Depeche Mode Personal 
Jesus vagy Billy Idol White Wed-
ding című száma. A magyar vo-
nalat a Tankcsapda Gyűrd össze 
a lepedőt című száma képviseli, 
az Alternosfera zenekar Ploile 
nu vin című számával a román 
rockzene is helyet kapott a szer-
vezők által összeállított műsor-
listán. A dalok előzeteseit az 
érdeklődők a CityRocks  You-
tube-csatornán találják meg. 
A közös fellépésre olyan zenei 
alaptudással rendelkező jelent-
kezőket várnak, akik el tudják 
játszani a műsorlistán szereplő 
számokat. Nem csak a zenésze-
ket, az erdélyi rockzene kedve-
lőit is meg kívánja szólítani a 
bonchidai Bánff y-kastélyban 
szervezett esemény, amelyre a 
tizenhat év alattiak és a csalá-
dok ingyenesen léphetnek be. 
A felnőtt résztvevőknek szánt, 
25 lejes jegyből származó bevé-
tellel az Iskola Alapítvány és a 
Cityrocks a Bánff y-kastély felújí-
tásához járul hozzá.

Profi k és amatőrök is felléphetnek a CityRocks örömzenélésén
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 » „A magyar vonalat 
a Tankcsapda Gyűrd 
össze a lepedőt című 
száma képviseli, illetve 
az Alternosfera zenekar 
Ploile nu vin című szá-
mával a román rockzene 
is helyet kapott a szer-
vezők által összeállított 
műsorlistán.”




