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IRÁNY SOPRON!
EGY POLGÁRMESTER SZÁMÁRA TALÁN AZ A
LEGFONTOSABB, HOGY A VÁROSÁBAN OLYAN
DOLGOK TÖRTÉNJENEK, AMIKRE IGAZÁN BÜSZKE LEHET.
Felsorolni is nehéz lenne, mi mindenre lehetek
büszke, de ma már nem kérdés, hogy az egyik
első számú büszkeségünk a Telekom VOLT
Fesztivál, amelynek huszonhatodik éve adunk
otthont. Idehaza egyértelmű, hogy a VOLT egy
olyan turisztikai eseménnyé nőtte ki magát,
amelyet sokan irigyelnek tőlünk, de külföldön
járva néha engem is meglep, hányan ismerik,
hányan akarnak azért is Sopronba látogatni,
hogy belekóstoljanak Európa egyik legjobbnak
tartott fesztiváljának valóban sajátos hangulatába.

Kedves VOLT-os Vendégeink!
Boldog vagyok attól, hogy vendégül láthatunk
Titeket a hűség és a szabadság városában!
Úgy érzem, a VOLT-on töltött napok, órák,
boldog pillanatok mellett hazaviszitek magatokkal azt az élményt is, amit Sopron városa
adhat Nektek: séta a történelmi belvárosban, beszélgetés a hangulatos borozókban,
sörözőkben, kávézókban, éttermekben. Bízom
benne, hogy idén Ti is átélitek azt, amit a
VOLT szervezői sok évvel ezelőtt nagyon
pontosan megragadtak, amit reményeim
szerint minden soproni érez naponta: „Mindenütt jó, de legjobb Sopron”! Azt is remélem, hogy pont emiatt az élmény miatt az év

többi hónapjában, évek múlva is visszatértek
majd hozzánk. A barátaitokkal vagy éppen
a párotokkal, a gyerekeitekkel. A hozzánk
érkező visszajelzésekből tudom, milyen sokan
ismertétek meg a gyerekeitek későbbi apukáját-anyukáját éppen a VOLT-on, a hűség és a
szabadság városában.

Kedves Soproniak!
Jó néhány éve már nem csak polgármesterként járok a VOLT Fesztiválra. Besétálok a
főbejáraton, sokszor el se jutok a „fő helyszínekig”, csak a bejárathoz közeli Poncichter negyedig, ahol mindig barátokra lelek:
soproniakra és olyanokra, akiket addig nem
is ismertem, de olyan élményt kapok ezeken

az estéken, ami engem is feltölt, és boldogsággal tölt el. Azt ajánlom, Önök is próbálják
ki, milyen érzés büszke soproninak lenni
egy ilyen híres, patinás és élményekkel teli
fesztiválon!
Büszke vagyok arra, hogy a VOLT Sopron
jelképévé vált!

Boldog Sopront,
boldog VOLT-ot kívánok
mindenkinek!

Dr. Fodor Tamás

Sopron polgármestere

TOTAL DANCE
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VOLT EDITION

Welcome to VOLT, Depeche Mode!
Évek óta várjuk, hogy vendégül láthassuk őket, és hihetetlenül boldogok vagyunk, hogy végre a
VOLT-ra érkezik az elmúlt évtizedek egyik legikonikusabb zenekara, a Depeche Mode! Lapozz, és
tudj meg róluk 18 különleges infót!

Csillagok
Városa

0
1
Total Dance a VOLT-on!

A fesztivál utolsó napján, június 30-án éjféltől a kilencvenes évek popcsillagai veszik át a hatalmat
az OTP Bank – Petőfi Rádió Nagyszínpadán! Vendégünk lesz többek között az Eiffel 65, a Safri Duo,
a Mr. President és az Alice Deejay. A kifulladásig tartó buli során természetesen az évtized már-már
emblematikussá vált magyar csapatai is színpadra lépnek!
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6-8

Linkin Park, Martin Garrix, Imagine Dragons,
Ellie Goulding és Pendulum: idén öt székkel gyarapodik Sopronban a különleges
emlékszékgyűjtemény!

9

Csajok a csapatban

Vannak, akik a kezdetek óta a team tagjai, míg mások néhány év
alatt váltak a csapat erős pilléreivé. Akad közöttük, aki csaposként „fertőződött meg” a fesztiválozással, míg mások még a
ruhatárban is szívesen besegítettek, csak hogy jobbá tegyék a
rendezvényt. Ismerjétek meg őket!

2
Luffaszivacs,

savanyúcukor,
oxigénpalack

Nincs olyan különös sztárigény, amit ne tudtunk
volna teljesíteni!

Részletes programtábla + rendezvények,
vendéglátóhelyek és akciós lehetőségek
Sopronban.

Majka & Curtis

SZERINTÜK A VOLT:
ROZÉ, BARÁTOK, HIPHOP
06. 30. 22:15 – OTP BANK –
PETŐFI RÁDIÓ NAGYSZÍNPAD
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Sztárok a VOLT-on

www.sopronitema.hu
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SZERINTÜK A VOLT:
LÁNYOK, MÁSNAP, BŰNTUDAT
06. 27. 18:00
POSTA TERASZ

ÉVEK ÓTA VÁRJUK, HOGY VENDÉGÜL LÁTHASSUK ŐKET, ÉS HIHETETLENÜL BOLDOGOK VAGYUNK, HOGY VÉGRE A VOLT-RA
ÉRKEZIK AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK EGYIK LEGIKONIKUSABB ZENEKARA, A DEPECHE MODE! A LEGENDÁS CSAPAT A TELEKOM
NAGYSZÍNPADON AD KONCERTET A FESZTIVÁL NYITÓNAPJÁN, JÚNIUS 26-ÁN 21:00-TÓL. TUDTAD RÓLUK, HOGY…?

_ A nyolcvanas évek egyik legnagyobb szintipopzenekarának tartják
őket, de valójában a történetük
egészen 1977-ig nyúlik vissza: Andy
Fletcher és Vince Clark akkor alapította a No Romance in China nevű
csapatot, amire óriási hatással volt
a The Cure zenéje. Fletch gitáron és
basszusgitáron játszott.
_ Andy Fletcher és Martin Gore iskolatársak voltak.
_ A jelenlegi tagok az évek során
több zenekarban is játszottak a Mode
előtt. Gore például a Norman and
the Wormsban, a French Lookban,
majd 1980-ban Vince Clarke-kal és
Andy Fletcherrel a Composition of
Soundban próbálta megtalálni a saját
stílusát.
_ Dave Gahan David Bowie Heroes
című dalát énekelte el egy meghallgatáson, és ezzel azonnal eldőlt,
hogy őt választják frontemberüknek.
_ Egy francia divatlap, a Dépêche
mode ihlette a névadásukat.
_ Martin Gore rendszeresen megtré-

fálta Andy Fletchert azzal, hogy az
első alkalmas pillanatban kicserélte
a szemüvegét a producerük, Daniel
Miller ránézésre tökéletesen azonos,
más dioptriájú szemüvegével.
_ A könyvelőjük egyáltalán nem hitt
a sikerükben. Gore szerint mindössze
hároméves üzleti tervet készített nekik, mert azt gondolta, ennél tovább
úgysem maradnak együtt.
_ Az első demójukat kazettára rögzítették, és ahelyett, hogy postán küldték volna, inkább személyesen vitték
be a kiadókba. „Volt, ahová be sem
engedtek, máshol meg azt mondták, takarodjunk a fenébe. Ahol azt
javasolták, hagyjuk ott a kazit, majd
meghallgatják, és visszajeleznek, ott
azt kamuztuk, hogy nem lehet, mert
ez az egyetlen példányunk” – árulta
el Gahan egy interjúban.
_ A jelenlegi triófelállás nem újdonság a számukra: az egyik alapító
tagjuk, Vince Clark az első albumuk,
a Speak & Spell megjelenése után
dobbantott, jókora parában hagyva a

zenekart. Az ő helyére érkezett Alan
Wilder, aki aztán 13 évig volt a Mode
tagja.
_ Wilder a Melody Maker című zenei
szaklapban találta meg a billentyűst
kereső Mode hirdetését, és arra
jelentkezve került be a csapatba.
_ Több mint 30 klipjüket rendezte
a zseniális Anton Corbijn. Az első
közös munkájuk az A Question of
Time volt.
_ Viszonylag hamar megtanulták,
hogy jobb, ha nyilatkoznak, máskülönben a bulvársajtó kitalált sztorikat
fog terjeszteni róluk. Egy Európaszerte ismert német ifjúsági lap
például 1984-ben azt állította, hogy
Dave-et minden koncert után infúzióra kell kötni, annyira kiszárad.
_ Dave Gahanről tudjuk, hogy életveszélyes kalandba bocsátkozott a
droggal, de egyszer Alan Wilder élete
is hajszálon múlott – igaz, teljesen
más okból. A skóciai Perthshire környékén autózott, amikor a közvetlen
közelében lezuhant egy katonai re-

pülőgép. Ha néhány méterrel arrébb
ér földet a gép, Alan nem éli túl…
_ Soha egyetlen daluk sem volt
Nr. 1 az Egyesült Királyság toplistáján, mégis több mint 100 millió
lemezt adtak el, és szerepeltek a
világ legnagyobb hatású előadóinak
listáján.
_ Ötször jelölték őket Grammy-díjra,
de egyszer sem nyertek.
_ Az egyik legnagyobb slágerük,
a Personal Jesus megjelenése sokáig
kérdéses volt, főleg az Egyesült
Államokban, mert a kiadó attól tartott, hogy a konzervatív keresztény
közönségnél kiveri a biztosítékot a
vallás és a szexualitás párhuzamba
állítása.
_ Gahan egy időben nagy vámpírfan
volt. „A Los Angeles-i házamban egy
hatalmas, koporsó formájú ágyam
volt, és az egyik turnénkra valaki
viccből csináltatott nekem egy koporsót, jól kipárnázva. Egy csomószor
abban aludtam!” – mesélte.
_ Egy-egy albumuk megjelenése

előtt néhány elismert újságírónak
elküldték a teljes lemezt, hogy még
időben alapos kritikát írhassanak
róla. A CD-re biztonsági okokból sosem azt írták, hogy „Depeche Mode”,
mert félő volt, hogy azonnal ellopná
valaki, és kiszivárogtatná. A Playing
the Angelt például Black Swarm
néven, a Sounds of the Universe-t
pedig Tea and Biscuitsként címkézték
fel. Utóbbival Gahan és Gore józan
életmódjára céloztak.

a dm számokban
14 stúdióalbum
10 válogatáslemez
6 koncertlemez
8 box set
71 videoklip
54 single
100 milliónál is több
eladott lemez

Luffaszivacs, savanyúcukor, oxigénpalack
Ezeket kérték a VOLT-os sztárok
IMÁDJUK A SZTÁROK KONCERTRIDEREIT –
A LISTÁKAT, AMELYEKRE A KÍVÁNSÁGAIKAT
ÍRJÁK. NÉMELYEKBEN FURCSA DOLGOKAT IS
FELFEDEZÜNK, DE AZÉRT ÖSSZESSÉGÉBEN
ELMONDHATJUK: NINCS OLYAN KÉRÉS, AMIT
NE TUDTUNK VOLNA TELJESÍTENI! ÍME AZ
IDEI FELADVÁNYAINK!
Akad olyan nagyszínpados előadó, aki egy
csokor friss virágot kért az öltözőjébe –
ebben eddig semmi különös nincs, azonban
kikötötte, hogy nem szeretne egyetlen szál
liliomot sem. Egy másik sztár 36 szál hosszú
szárú, tüskétlenített, leveleitől megfosztott,
hófehér rózsát kíván a színpadon látni. Szép
látványt fognak nyújtani, az tuti!
A finom illat és a higiénia fontos, ezért akad,
aki 3 csomagnyit kér egy adott márkájú rágógumi erősen mentolos verziójából, míg más
kizárólag levendulás folyékony szappannal
szeretne kezet mosni, és olyan is akad, aki
egy üveg babaolajat igényelt. És igen, van,
aki egy luffaszivacsot szeretne a zuhanyzójába, míg egy másik fellépőnk bontatlan csomagolású, vaníliaillatú gyertyát kért, hogy
azzal teremtsen majd kellemes hangulatot az
öltözőjében. Megértjük.
A turnézó sztárok tudják: az egyik legkritikusabb ruhadarab a tiszta zokni. Fogyóeszköz,
mert folyton elhagyják a hotelszobákban,
ahhoz meg túl apró és olcsó, hogy mindenhol
a tisztíttatásával bajlódjanak, ezért többen
kérnek a koncertszervezőktől néhány vadiúj
párat – ez a VOLT-on is így alakul.

Kaják terén a VOLT sztárjai nem különösebben válogatósak, hiszen alapból friss, helyi,
egészséges alapanyagokból készülnek a
catering fogásai, és külön kérés nélkül is
mindig elérhető vega, valamint ilyen-olyan
mentes étel is. Extra kívánságként mindöszsze egyet tudnánk kiemelni: egy híresség
kifejezetten a Sour Patch Kids márkájú savanyúcukorhoz ragaszkodott. Természetesen
beszereztük neki!
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Abban biztosak lehettek, hogy a legtöbb
VOLT-os fellépő odateszi majd magát, olyanynyira, hogy közülük van, aki arra kérte a stábot, hogy álljon a rendelkezésére a színpad
mellett egy oxigénpalack steril arcmaszkkal,
hogy ha az intenzív mozgástól nem kapna
elég levegőt, ne az intenzíven kössön ki.
Ééértitek? :)
Olyan is biztosan lesz, aki a magyar közönségnek szeretne extra személyesen kedveskedni: hamarosan kiderül, melyik híresség
az, aki kifejezetten könnyű, műanyag rúdra
erősített magyar zászlót kért, amit a színpadon fog lengetni. Garantált ováció! :)
Csak tippelni tudnánk, hogy mihez kell majd
8 ceruzaelem, az iPhone-töltő „madzagját”
viszont vágjuk: mi is gyakran elhagyjuk a kábelt, és azt mégsem várhatjuk el egy sztártól,
hogy kisétáljon a VOLT valamelyik nyilvános,
bármely látogató számára elérhető telefontöltő állomásához. Vagy mégis? :)

A-z

Black
Coffee
CHARLOTTE
DE WITTE

CLAPTONE
POP DANCE R’N’B CLASSIC

A-z
...és még
sokan mások

KEDVEZMÉNYES JEGYEK JÚNIUS 22-IG!
B A L AT O N S O U N D . H U

FAC E B O O K . C O M I B A L AT O N S O U N D

FERTŐRÁKOSI BARLANGSZÍNHÁZ – 2018-as műsor
Május 27. 18.00

LAJKÓ FÉLIX & VOŁOSI

Június 8. 19.30
Június 9. 15.00 és 19.30
Június 10. 15.00 és 19.30

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját – CINDERELLA – családi mesemusical

Június 15. 20.00

RICHARD BONA & MANDEKAN CUBANO GROUP – koncert

Június 16. 20.00

A RITMUS VARÁZSA – koncert – tHUNder Duo, She-e Wu, Chris Deviney, Rolando Morales-Matos – Közreműködik a Sopron Balett

Június 17. 20.00

BILLY COBHAM BAND – koncert

Június 22., 23. 20.00

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját: NAGYIDAI CIGÁNYOK

Június 24. 18.00

NYÁRI TÁNC VIRÁGPORBAN – Maros Művészegyüttes, Sopron Táncegyüttes, Zalai Néptáncegyüttes

Július 1. 20.00

A Soproni Petőfi Színház bemutatja: CSAK ROCK N’ ROLL - FEKE PÁL LIVE – Sztárvendégek: Szulák Andrea és Radics Gigi

Július 6., 7. 20.00

Gioachino Rossini: A SEVILLAI BORBÉLY – vígopera – A Győri Nemzeti Színház és a Szegedi Nemzeti Színház koprodukciója

Július 13., 14., 15. 20.00

Giuseppe Verdi: FALSTAFF – vígopera olasz nyelven – Jiří Menzel rendezésében – Kassai Állami Opera

Július 19., 20., 21., 22., 26., 27.,
28., 29. 20.00

SINGSINGSING – Masters Musical Show – Joël Wood (London), Stéphanie Schlesser (Párizs), Yannick Schlesser (Brüsszel), Feke Pál,
Vastag Tamás, Füredi Nikolett, Buch Tibor, Fésűs Nelly, Savanyu Gergely, Papp Attila, Kiss Norbert

Augusztus 3. 20.00

Marc Camoletti: HATAN PIZSAMÁBAN – WÓHKÈUÏLtJátékszín

Augusztus 4. 20.00

Ray Cooeey-John Chapman: KÖLCSÖNLAKÁS – WÓHKÈUÏLtJátékszín

Augusztus 5. 20.00

Borsodi homályos – ARANYOSI PÉTER ÖNÁLLÓ ESTJE

Augusztus 10., 11., 12. 20.00

Kálmán Imre: A CHICAGÓI HERCEGNŐ – Jazzoperett magyar (08.10. és 08.11.) és német (08.12.) nyelven – Budapesti Operettszínház

Augusztus 17., 18., 19. 20.00

Az ExperiDance Production bemutatja Román Sándor koreográfiáját: SISSI – A KIRÁLYNÉ, A GRÓF ÉS A CIGÁNYLÁNY
Közreműködnek a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái

Augusztus 24., 25., 26.,
szeptember 1. 20.00

ifj. Johann Strauss: EINE NACHT IN VENEDIG (Egy éj Velencében) – Nagyoperett német nyelvent4PQSPOJ1FUǮGJ4[ÓOIÈ[

Szeptember 7., 8., 9. 20.00

Kálmán Imre: DIE CSÁRDÁSFÜRSTIN (Csárdáskirálynő) – Nagyoperett német nyelven – Operettvilág Együttes és Soproni Petőfi Színház

Szeptember 15. 20.00

DEMJÉN FERENC és CHARLIE – „Barlangzáró” koncert
+FHZJSPEB 4PQSPO -JT[U'FSFODVt5FM̓t/ZJUWBIÏUGǮoQÏOUFLoT[PNCBUo
&NBJMKFHZJSPEB!QSPLVMUVSBIVtXXXCBSMBOHT[JOIB[IVt0OMJOFKFHZWÈTÈSMÈTQSPLVMUVSBKFHZIV
#BSMBOHT[ÓOIÈ[KFHZQÏO[UÈS'FSUǮSÈLPT 'ǮVt5FMt&NBJMLPGFKUPJOGP!QSPLVMUVSBIV
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A TELEKOM VOLT FESZTIVÁL KÉT ALAPÍTÓJA, LOBENWEIN NORBERT ÉS FÜLÖP ZOLTÁN TŐSGYÖKERES SOPRONIAK, IGAZI LOKÁLPATRIÓTÁK, AKIK RAJONGÁSSAL
MESÉLNEK A VÁROSRÓL. HA VALAKIK, AKKOR ŐK AZTÁN TUDJÁK, MERRE ÉRDEMES KIRÁNDULNOTOK, HOVÁ ÉRDEMES BEÜLNÖTÖK EGY JÓ EBÉDRE, VAGY ÉPP
MIÉRT ÉRDEMES VISSZATÉRNI A FESZTIVÁLIDŐSZAKON KÍVÜL IS!

BÚGÓCSIGA ÉS HANGÁR
Sopronban egy ideje már két klub is rendszeres
otthona a koncerteknek és buliknak. Közülük
a Hangár a „hangos hely”, míg a Búgócsigában
rendszerint finomabb koncertek várják a közönséget. Jó látni, hogy az ország legszeretettebb,
legjobban működő helyei között jegyzik őket.

SOPRON,
A CSILLAGOK VÁROSA

SZERINTÜK A VOLT:
SZÍNEK, KARSZALAGOK,
SZABADSÁG
06. 29. 16:00
LG THINQ SZÍNPAD

ERHARDT ÉS RÁSPI
ÉTTEREM

Sopron híres arról, hogy a méretéhez képest
nagyon sok igazán jó étterem, söröző, borozó
és kávézó várja a helyieket és a vendégeket.
Nehéz személyes kedvenceket kiemelni, de talán az Erhardt étterem és a Ráspi azok, amelyek
országszerte igazán ismertek, és ahol a legjobb
falatokat kínálják. Persze lehet, hogy ezt most
hiba volt elárulni, mert félő, hogy így nem lesz
helyünk, amikor erre járunk a VOLT alatt… :)

KÁROLY-KILÁTÓ

TELEKOM VOLT CAFÉ –
D EÁK TÉR

A Deák tér fontos szerepet játszott az életünkben. Az egyik első, nagy koncertünket még
gimisként itt rendeztük meg, „Nincs egy hely…”
címmel, utalva arra, hogy akkoriban Sopronban
nem működtek klubok, koncerttermek. Aztán
pár éve QQ barátunkkal, a Hangár Klub vezetőjével és Juhász Barnussal közösen ugyanitt nyitottuk meg a Telekom VOLT Cafét, amely a VOLT
egyik soproni bázisa. A VOLT-on járt világsztárok
dedikált csillagai közül sok lelhető fel itt, de jó
néhány szék a Csillagok Városa válogatásból
ugyancsak itt talált gazdára, többek között az
Arctic Monkeys, a Motörhead vagy a Tankcsapda
széke is.

FŐ TÉR – TŰZTORONY

Sopron első számú jelképe a Tűztorony és a Fő
tér. Ha Sopronban járunk, ide mindig betérünk.
Gimiskorunkban, amikor lógtunk a suliból, akkor
is itt húztuk meg magunkat, aztán délután vagy
esténként már „legálisan” is itt ütöttük el az
időt. A Tűztorony erkélyéről lenézni a városra
nekünk is hatalmas élmény, de ha először jársz
itt, semmiképp ne hagyd ki! Az egész város
egészen közelinek tűnik: ellátni a VOLT-ig, de
még Ausztriába is, lent a téren pedig szuper
hangulatban lehet meginni egy kávét vagy egy
sört, enni egy pizzát, vagy érdemes benézni a
legendás Gyógygödör borozóba egy fröccsre.

Apey & th e Pea
SZERINTÜK A VOLT:
IZOMLÁZ, SZÉL, SLAYER
06. 27. 17:00
TELEKOM NAGYSZÍNPAD

Antonia Vai

SZERINTE A VOLT:
ALL GOOD MEMORIES!
06. 27. 16:15
SOPRON SZÍNPAD,
PONCICHTER NEGYED

FERTŐ TÓ
M ESEFALU

Soproniakként, de már egy ideje Budapesten élőkként úgy látjuk, a város vonzerői között mindenképp meg kell említeni azt is, hogy 5 perc alatt Ausztriában, fél óra alatt Bécsben van az ember.
Szoktuk mesélni, hogy a VOLT Ausztriában jobban hallatszik, mint nálunk – és ez nem is túlzás…
Szóval, ha mi hazajövünk, elég gyakran kiugrunk Bécsbe egy kicsit kirándulni, állatkertezni, vagy
esetleg shoppingolni. Mindkettőnknek vannak már gyerekei, és családosoknak jó szívvel ajánljuk a
szentmargitbányai Familienparkot, mesefalut, amely egy hatalmas vidámpark, egészen kicsiktől a
kamaszokig mindenkinek kínál felejthetetlen élményeket. Ide a legkönnyebb a Páneurópai Piknik
Emlékhely felől bringával vagy autóval érkezni.

Az ember ritkán említi a kedvenc helyei között
a saját gimnáziumát, nekünk azonban ez egy
nagyon fontos hely az életünkben. Évfolyamtársak voltunk, elsősökként itt ismertük meg
egymást, barátkoztunk össze, és azóta – pont
30 éve – vagyunk jó barátok és szervezünk
együtt egy csomó mindent. A Széchenyi tér
amúgy egy igazán kellemes hely, a város második fő tere. Itt található a Hűségzászló, amely az
1921-es népszavazásnak állít emléket, annak
az események, amelyen eldőlt, hogy Sopron
Magyarország része marad, ekkor kapta a leghűségesebb város címet.

JETLAG

Sok éve halljuk, tapasztaljuk, hogy soproniak és máshonnan érkezők is úgy gondolnak a városra,
hogy annak egyik első számú jelképe lett a VOLT. Mindig is jó érzés volt látni, hogy erre a pár napra
megkülönböztetett figyelem irányul Sopronra. Viszont nagyon szerettük volna, ha ez a reflektorfény
nem csak a VOLT idején volna jellemző, szerettünk volna valami igazán fiatalos attrakciót hozni a
városba, olyat, ami egész évben jelen van, és amiért a reményeink szerint a turisták is hajlandóak
tenni egy kitérőt, ha, mondjuk, Bécsben járnak. Ekkor jutott eszünkbe a Csillagok Városa ötlete.
Ef Zámbó István képzőművész barátunkat megkértük, hogy minden évben alkosson néhány olyan
szoborszéket, amelyeket a nálunk megforduló világsztároknak adunk ajándékba, majd a saját
széküket Sopron belvárosában helyezzük el: utcákon, tereken. Ma már harmincnál is több világsztár
székében pihenhetnek meg azok, akik Sopronban járnak. A személyes kedvencünk a Motörheadé és
a Linkin Parké, hiszen Lemmy és Chester esetében két olyan legendáról beszélünk, akik sajnos már
nincsenek közöttünk, de korábban megfordultak a VOLT-on. A Linkin Park székét egyébként a VOLT
ideje alatt avatjuk fel a Széchenyi téren, a Dömötöri Cukrászda teraszán.

A VOLT helyszínétől egy kiadós séta a Lövérekben a Károly-kilátó. 1876 óta működik itt kilátó.
A 398 méter magasról egészen más perspektíva tárul elénk, mint a Tűztoronyból. Vigyetek
magatokkal pár doboz sört (a dobozokat ne dobáljátok el az erdőben!), sétáljatok egy nagyot,
és este talizzunk a VOLT-on!

B ERZSENYI –
SZÉCH ENYI TÉR

Izgalmas hely a Fertő tó, amelynek csak egy kisebb része van Magyarországon, közel Sopronhoz, de az egész körbebiciklizhető. Nagyon jó
élmény, szívből ajánljuk!

B elau

SZERINTÜK A VOLT:
BARÁTOK, TERMÉSZET,
MINŐSÉGI ZENE
06. 28. 18:00
POSTA TERASZ

PÁNEURÓPAI PIKNIK

A rendszerváltás körüli időszak nemcsak Sopron
életében, de a miénkben is igen meghatározó
élmény! Naponta lehettünk részesei annak,
ahogyan megszűnik a vasfüggöny, megnyílnak
a határok. Ennek legfontosabb és világszerte
jegyzett pillanata 1989. augusztus 19-e, amikor
a páneurópai pikniken több száz keletnémet
áttörte a határkaput, és Ausztriába menekült.
Ezen a helyen azóta egy emlékhelyet alakítottak
ki, és persze szabad az átjárás…
A páneurópai pikniken történt határáttörés pillanatát Lobenwein Tamás fotóművész, Norbert
édesapja egyedüliként örökítette meg. A fotók
azóta bejárták a világsajtót.

_
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Sopron, a Csillagok
Városa
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Hét éve indítottuk el a Csillagok Városa projektet: a Telekom VOLT
Fesztivál kérésére Ef Zámbó István képzőművész egyedi székeket
alkot a hozzánk érkező előadóknak, amelyeket a művészek dedikálnak, majd a városnak adományoznak, örök emléket hagyva
maguk után Sopronban.
Közel 40 világsztárnak van már saját ülőalkalmatossága itt: tavaly
Ella Eyre, Wiz Khalifa, az Iron Maiden, a Slayer és az Axwell /\
Ingrosso EDM sztárpáros székét avathattuk fel, idén a Linkin Park,
Martin Garrix, az Imagine Dragons, Ellie Goulding és a Pendulum
emlékét helyezzük el a városban, de érdemes felkeresnetek a korábbi műveket is, így Jared Leto, a Slash, a Papa Roach, Steve Aoki,
a The Prodigy, Fatboy Slim vagy a Billy Talent székét is.

margaret island

SZERINTÜK A VOLT:
ÖRÖMZENE, SZABADSÁG, EUFÓRIA
06. 27. 18:30 – TELEKOM NAGYSZÍNPAD
A legnagyobb elektrotitánok – Moby, Fatboy
Slim, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki és David
Guetta – székeit is megtalálhatod Sopronban.

Itt keresd az emlékszékeket:

Az Imagine Dragons
tavaly átadott székét idén nézhetitek
meg először.

_

_
A Queens of the Stone Age, a Papa Roach
és a Slash: a világ legnagyobb rockikonjai,
és mindannyian emlékszéktulajok.

A Hurts tagjai már többször is a vendégeink voltak a Telekom VOLT
Fesztiválon, 2013-ban saját székkel
is megajándékoztuk őket.

1 - VASÚTÁLLOMÁS
Ákos, Chase & Status, Jamie Woon, Katy B, Hurts, Moby, Sum 41,
Papa Roach, Sven Väth
2 - VOLT CAFÉ (Mátyás király utca – Deák tér sarok)
Motörhead, Billy Talent, Bullet for My Valentine, Example, Queens of
the Stone Age, Simple Plan, Skrillex, Slash, Arctic Monkeys, Iron Maiden,
Tankcsapda
3 - LISZT FERENC KONFERENCIA ÉS
KULTURÁLIS KÖZPONT (Liszt Ferenc u. 1.) - Paul Kalkbrenner
4 - SOPRONI EGYETEM (Ady Endre u. 5.)
Faith No More, Iggy & The Stooges, Snow Patrol, The Prodigy,
30 Seconds to Mars

_
_

_5 - DEÁK ÉTTEREM (Erzsébet u. 20.) - Morcheeba
_6 - KULTÚRPRESSZÓ (Várkerület 96.) - Wiz Khalifa
_7 - MUSEUM CAFÉ (Előkapu u. 2--7.) - Ella Eyre
_8 - HARRER CSOKOLÁDÉGYÁR (Faller Jenő u. 4.) - John Newman
_9 - ERHARDT ÉTTEREM (Balfi út 10.) - David Guetta
_10 - GÁZFRÖCCS (Deák tér 28.) - Fatboy Slim
_11- KÉGLI-KERT (Ady Endre út 33.) - Axwell /\ Ingrosso
_12 - HANGÁR MUSIC GARDEN (Vándor Sándor u. 2.) - Slayer
_13 - KŐSZEGI ÚT - Bring Me the Horizon, Steve Aoki
_14 - SZÉCHENYI TÉR - Linkin Park
_15 - NOVOMATIC ARÉNA (Lackner Kristóf u. 48.) - Martin Garrix
_16 - HOTEL SZIESZTA - Imagine Dragons
_17 - HOTEL SOPRON - Ellie Goulding
_18 - KOFFER - Pendulum

Wiz Khalifa

Emlékezz velünk Chesterre!
Hosszú évek óta mindig a kívánságlistátok élén végeztek, és rengeteget dolgoztunk
azon, hogy elhozhassuk őket nektek. Tavaly a Telekom VOLT Fesztiválnak sikerült:
Magyarországon nálunk lépett először színpadra a Linkin Park! Fantasztikus, magával
ragadó koncertet adtak, a szuggesztív frontembereik egy pillanatra sem engedték
unatkozni a rajongókat, a tömeg velük együtt mozdult és lélegzett.
Egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy kapnak-e emlékszéket tőlünk!
Senki sem sejthette a néhány héttel később bekövetkező, sokkoló tragédia közeledtét. Chester Bennington a halálával hatalmas, betölthetetlen űrt, ezer megválaszolatlan kérdést és mély fájdalmat hagyott maga után. Sosem fogjuk elfelejteni őt, a
kedves, szerény fickót, aki a színfalak mögött mosolyogva, közvetlenül viselkedett
mindenkivel, a színpadon viszont tökéletes és utánozhatatlan rockistenné vált.
Szeretnénk, ha ti is így emlékeznétek rá, és velünk tartanátok a zenekar székavatására, a Széchenyi téren található Dömötöri Cukrászda teraszára. Kérjük, figyeljétek a
Facebookunkat, ott hozzuk majd nyilvánosságra a megemlékezés pontos idejét!

th e bieb ers

SZERINTÜK A VOLT:
SÁTOR, LÉZER, ZSEBPÉNZ
06. 27. 17:30 – LG THINQ SZÍNPAD

F E S Z T I VÁ L

2018. AUGUSZTUS 22-25.
ZAMÁRDI

2018. augusztus 8-15.
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ÉS MÉG SOKAN MÁSOK...

Liam Gallagher • Bastille • Lykke Li • Stormzy • Parov Stelar
The War On Drugs • The Kooks • MØ • Nick Murphy fka Chet Faker
Kaleo • Zara Larsson • Gogol Bordello • Clean Bandit • Blossoms
fever ray • Milky Chance • bØrns • Wolf Alice • Lianne La Havas
Desiigner • King Gizzard & the lizard wizard • Asaf Avidan
Little Dragon • Cigarettes After Sex • JP Cooper • gorgon city live
Goo Goo Dolls • Fink • Seasick Steve • Don Diablo • Above & Beyond
unknown mortal orchestra • Petit Biscuit • aurora
Nothing But Thieves • Slaves • kshmr • Everything Everything
Borgore • Zhu • Lewis Capaldi • Lemaitre • The Living End • La Femme
Sofi Tukker • Scarlxrd • Joe Goddard live • tujamo • Ummet Ozcan
Sam Feldt live • Jay Hardway • Delta Heavy • The Him • seven lions
Alle Farben • Yellow Days • damian lazarus & the ancient moons
bilderbuch • WhoMadeWho • Shame • My Baby
Jan Blomqvist & band • SG Lewis • Perturbator
facebook.com/szigetfestival

www.strandfesztival.com
EUROPCAR
SINGLE LOGO
File: 20151645E
Date : 25/09/2015
AC/DC validation :
Client validation :

www.sziget.hu
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TELEKOM NAGYSZÍNPAD
JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

Apey & the Pea

16:30 The Raven Age (UK)

Fish!

Brains

A Nagy-Szín-Pad! 2018 győztese

17:00

–

18:30

19:00 Bëlga

Margaret Island

18:00 Skillet (USA)

Hollywood Undead (USA)

Clean Bandit (UK)

20:30

21:00 Depeche Mode (UK)

Ákos

19:45 Tankcsapda

Limp Bizkit (USA)

Halott Pénz

22:30

–

23:00 Hurts (UK)

21:30 Iron Maiden (UK)

Steve Aoki (USA)

Avenged Sevenfold (USA)

Lukács – fél évszázad

OTP BANK - PETŐFI RÁDIÓ NAGYSZÍNPAD
JÚNIUS 26.
15:30
17:00

A Visegrádi Csoport
magyar elnöksége alkalmából fellép:

16:00 Clock Machine (PL)

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

Deniz

Useme

AWS

Hősök

Mary Popkids

Ganxsta Zolee
és a Kartel

Run Over Dogs

Akkezdet Phiai

Junkies

Bagossy Brothers Company

Lóci Játszik

20:45 Kiscsillag

30Y

Szabó Balázs Bandája

Caramel

22:30 Cloud 9+

22:05 Wellhello

The Kills (UK–USA)

Majka & Curtis

Redfoo and the
Party Rock Crew (USA)

00:00 Quimby

Punnany Massif

TOTAL Dance @ VOLT
Eiffel 65, Safri Duo,
Mr. President, Alice Deejay
és még sokan mások
03:00 Wannabe

18:30 17:30 Walter Schnitzelsson (SK) 19:00 Kowalsky meg a Vega
19:00 Skyline (CZ)
20:15

22:15

23:00 Vad Fruttik

00:15
02:00

We Love 80’s
special –
By Tesco Disco

04:00

Next Level presents:
Downlink (CAN)
Trampa (UK)
Dublic & B’Andre

Alan Walker (N)
NECC Party
03:00 Andro

SOPRON SZÍNPAd - PONCICHTER negyed
JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

14:30

–

Bérczesi Robi: Én meg az Ének

Hangácsi Márton

Petruska

Fák Alatt Zenekar

16:15

The Messengers Band

Barabás Lőrinc Quartet

Járai Márk

Kéknyúl

18:00

Blue Café Band

ef.Zámbó Happy Dead Band

Takáts Tamás Blues Band

Szeder

Random Trip

19:45

Szénási Music Group

Európa Kiadó

Honeybeast

Müller Péter Sziámi
AndFriends

Kistehén

21:30

Romungro Gipsy Band

Cimbaliband

TNT

Blahalouisiana

Elefánt

23:30

Pál Utcai Fiúk

Ocho Macho

Parno Graszt

Szalonna és Bandája

Budapest Bár

01:30

DJ Jokó

DJ Jokó

DJ Jokó

DJ Jokó

DJ Jokó

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

Antonia Vai

2018. június 13.
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LG ThinQ Színpad
JÚNIUS 27.
14:30

A Sop-Rock Fesztivál 2018-as győztese

Simple Mindset

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

Pair o' Dice

The Palace

Guilty Town

16:00

Tökéletes Helyettesek Kispál és a Borz tribute zenekar

Leander Kills

17:30

The Biebers

Moby Dick

New Level Empire

19:15

Lord

Paddy & The Rats

Magashegyi Underground

Szabó Benedek és a Galaxisok

21:00

Esti Kornél

Fran Palermo

Anna & The Barbies

Hiperkarma

23:00

Ivan & The Parazol

23:45 Road

Intim Torna Illegál

Péterfy Bori & Love Band

01:00

Kelemen Kabátban

01:30 Supernem

Irie Maffia

Rudimental (DJ set) (UK)
03:00 IAN Autorun

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

Zaporozsec

Jetlag

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

ByeAlex és a Slepp

Posta Terasz
JÚNIUS 26.

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

15:00

Ažur

Sativus

Present Day

Drawing

Audioshake

16:30

What’sUpCi

ManGoRise

Colorstar

The Bluebay Foxes

Meg Egy Cukorka

18:00

Das Model – Depeche Mode/
Dark Wave Cover Band

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

A Nagy-Szín-Pad! 2018 jelöltje

Amigod

Belau

Soulwave

NB

19:30

The Qualitons

Odett

Gustav Tiger

Koalabell

Aurevoir.

21:15

Egri Péter és a Mystery Gang

Konyha

Dope Calypso

Mörk

Jónás Vera Experiment

23:15

Midlife Crisis

TooLate

HayDm Street

Piknik Park

Passion Project

02:00

DJ Radnai

The Picard

Hallgass Hazait!

DJ Kondor

The Picard

diákhitel kávézó

12:00

13:15

JÚNIUS 27.

JÚNIUS 28.

JÚNIUS 29.

JÚNIUS 30.

Detoxjóga
Szappan Petrával

Detoxjóga
Szappan Petrával

Detoxjóga
Pomázi Eszterrel

Detoxjóga
Pomázi Eszterrel

Megérteni. Elfogadni. Segíteni. :
Tabuk nélkül az autizmusról

„Sikered titka az önismereted!”

Kerekasztal-beszélgetés az Út a Mosolyért
Alapítvánnyal

Irodalom & szolidaritás

Beszélgetés a 21 NŐ az egészségügyért
alapítvány és a KórházSuli projekt tagjaival
beteg gyerekek felzárkóztatásáról

Az MHRS és az OpenQuiz bemutatja:
FesztiKvíz magyar zenekarok
közreműködésével

14:30

Az MHRS és az OpenQuiz bemutatja:
FesztiKvíz magyar zenekarok
közreműködésével

Az MHRS és az OpenQuiz bemutatja:
FesztiKvíz magyar zenekarok
közreműködésével

Az MHRS és az OpenQuiz bemutatja:
FesztiKvíz magyar zenekarok
közreműködésével

16.00

Feldmár András:
Szerelem barátok vagy ellenségek
között

Csernus Imre:
Bevállalod?

Dr. Zacher Gábor:
Mindennapi mérgeink

„Te honnan jöttél, ember?”

Hevesi Kriszta:
Viszony vagy iszony?

Bitcoinnal a felhők felett!
Short story of Bitcoin
17:30

Vendégek: Czeglédi Tamás | Blockchaineum
Csabai Csaba | Inlock
Debreczeni Barnabás | Shinrai
+ meglepetés vendég

KórházSuli – Együtt könyebb

Előadás és lemanguria szabadtánc-foglalkozás
Semsei Angelika vezetésével

Beszélgetés az Irodalmi sátor
közreműködésével és meglepetés kortárs
szerzőkkel

D. Tóth Kriszta és Vecsei H. Miklós

Randiszabályok 2018-ban

Almási Kitti:
It’s Match!
Tinderszerelmek

Aranyélet és ami mögötte van
Exkluzív beszélgetés és közönségtalálkozó
az HBO nagysikerű sorozatának alkotóival
és szereplőivel
Vendég: Mátyássy Áron, Angyalosi Eszter,
Staub Viki és még sokan mások

8
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Kultúrpresszó

KULT
Telekom VOLT CAFÉ

DEÁK TÉR – MÁTYÁS KIRÁLY UTCA SAROK
A gyönyörűen felújított, Deák téri helyen egész évben felidézheted a fesztivál hangulatát, a szabadtéri terasza mellett
megnézheted a „Sopron, a Csillagok Városa” projekt keretében
létrehozott 11 szoborszéket, Ef Zámbó István alkotásait, amelyeket a fesztivál a sztároknak, a sztárok pedig a városnak adományoztak emlékként. A kávézó falát olyan, a VOLT-on megfordult
hírességek dedikált csillagai díszítik, mint Example, a Snow
Patrol, a House of Pain, a Sum 41, a Knife Party, a Simple Plan,
a Röyksopp, az Air, Bonobo, a Chase & Status, a The Ting Tings
vagy az Enter Shikari, és ha bekukkantasz, idén is megtekintheted a Hainer István fotóművész egyedi hangulatú, rendkívül
népszerű képeiből álló kiállítást.
A VOLT CAFÉ rengeteg akcióval és exkluzív koncertekkel vár
titeket a fesztivál ideje alatt, a részletes programról
a facebook.com/VOLTCAFE oldalon értesülhetsz.

Soproni Múzeum

FŐ TÉR 8.
www.sopronimuzeum.hu
IRÁNY A TŰZTORONY!
VOLTál már a toronyban? Idén ki ne hagyd! Fesztiválos karszalag
bemutatásával a jegy csak 400 Ft-ba kerül! Nyitva 10–20 óráig.
STORNO-SZTORIK TECA NÉNITŐL
A VOLT minden napján tárlatvezetés délben a Stornogyűjteményben a felejthetetlen Teca nénivel. Az 500 Ft-os
fesztiválos belépőjegy mellé a vezetést ők állják! :)

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

LISZT FERENC U. 1.
www.prokultura.hu
Keresd a Liszt Cafét, ahol ingyenes szabadtéri rendezvényeket
látogathatsz! A részletekért kattanj a Pro Kultúra oldalára!

lóci játszik

SZERINTÜK A VOLT:
A VILÁG FESZTIVÁLCSAKRÁJA
06. 30. 18:30
OTP BANK – PETŐFI RÁDIÓ NAGYSZÍNPAD

GASZTRO
Gázfröccs – a kert!

VÁRKERÜLET 96.
www.kulturpresszo.hu
A Várkerület kellős közepén lévő specialty kávézóban a
42 Coffee intergalaktikus kávéit kóstolhatjátok. A kávé galaxisában a falatokat is egész nap kínálják: szendvicsek, krémek, Cserpes kencék békebeli sós kiflivel, valami kis édesnek
gluténmentes, paleo, és egyik sem, de brutál sütik jönnek. Majd
kérjük az öveket becsatolni: soproni sör, bor, pálinka következik,
szigorúan ebben a sorrendben.

Moa Restaurant & Bar

VÁRISI ÚT 1.
www.moarestaurant.hu
Ha az esti bulizáshoz energiát szeretnél gyűjteni, és igazán finom ízekre vágysz, irány a fesztivál szomszédságában lévő Moa!
Náluk megtalálod, amit keresel, legyen szó egy frissítő salátáról
vagy egy ízletes steakről.

Solo Restaurant

LACKNER KRISTÓF U. 33/A
www.solorestaurant.hu
Mediterrán hangulat és ízek: ez a Solo Restaurant, ahol pizzák,
tészták, olaszos és klasszikus étkek várnak rád.

Kocka Bistro

DEÁK TÉR
www.kockabistro.hu
Hatalmas terasz, mosoly, igazi bisztrós kaják, dizájnos környezet
– ez a Kocka Bistro! Térj be, és kóstold meg a Kocka Burgert vagy
a street food különlegességeik egyikét Sopron egyik legtrendibb
helyén!

Nagymama Konyhája – Inkubátorház

VERŐ JÓZSEF U. 1.
www.nagymamaettermek.hu
Ha igazi, házias, otthoni ízekre vágysz, a Nagymama Konyhája
– Inkubátorház a VOLT ideje alatt is gondoskodik rólad! Rendelj
online a nagymamaettermek.hu/online_rendeles/ oldalon, és a
hét minden napján, reggeltől késő estig házhoz viszik az otthoni
ízeket.

Daddy’s Pizza & Pasta

VERŐ JÓZSEF U. 1.
www.daddypizza.hu
Ingyenes házhoz szállítás a hét minden napján, reggeltől késő
estig, Sopron egész területén! Változatos akciókkal készülnek a
VOLT-ra érkezőknek, legyen szó akár 32 cm-es vagy óriás, 45 cmes pizzáról, akár egy ízletes kebabról!

Coyote Burger & Pub

DEÁK TÉR 28.
www.gazfroccs.com
A város egyik kedvenc helyén a VOLT-látogatók számos kedvezményben részesülnek. Az aktuális akciókról érdeklődj a helyszínen!

BALFI ÚT 76.
www.coyoteburger.hu
Házi készítésű hamburgerre fáj a fogad? Vagy egy jóféle pizzára?
A Coyote-ban megkapod! A VOLT ideje alatt a Texas tál (baconös
hamburger, hasáb, rántott hagymakarika, szósz + Soproni vagy
3 dl üdítő) csak 2000 forint!

Natura Vinotéka

Lángos Ház

VÁRKERÜLET 24.
www.sopronivinoteka.hu
Megkóstolnád Magyarország és Európa legjobb borait és pezsgőit? Irány a Vinotéka! Minden VOLT-karszalagos vendég a vásárlása mellé egy palack ásványvizet kap ajándékba! Amíg keresgélsz
a 600-féle bor között, vagy hűsíted magad egy pohár pezsgővel,
addig akár a telefonodat is feltöltheted.

Erhardt Étterem és Panzió

BALFI U. 10.
www.erhardts.hu
Posztolj egy közös fotót az étteremnél található David Guettaszékkel az Instádra vagy a Facebookodra, helyszínként jelöld
be az éttermet, és máris a vendégük vagy egy pohár soproni
kékfrankosra!

El Gusto Gourmet

VÁRKERÜLET 79.
www.elgusto.hu
Süti, fagyi, bisztrómenü, street food? Mindegyiket megtalálod itt,
ráadásul a Telekom VOLT Fesztiválra érkezőknek külön kedvezményekkel is készülnek.

Tramini Borozó-Kávézó

VÁRKERÜLET 63.
facebook.com/traminisopron
Soproni borok és sörök, finom ételek, kiváló kávé – többek között
erre számíthatsz, ha beugrasz a Traminiba, ahol fröccs-, sör- és
long drink akcióval is várnak, és ha megéheztél, burkolhatsz
favágókenyeret vagy isteni pizzát!

Kóczán Sörárium

SZÍNHÁZ U. 4.
www.koczansor.hu
Ha inkább sörös vagy, ez a te helyed: a régió legnagyobb kínálatával, több mint 200-féle hűs nedűvel várnak, közülük jó néhány
házi készítésű is akad, amelyeket VOLT-látogatóként kedvezményes áron kóstolhatsz végig!

Koffer Bor&Bár

IKVAHÍD U. 1.
www.kofferbar.hu
Minőségi borokkal, röviditalokkal, üdítőkkel és finom bisztróételekkel várnak a Kofferben, és ha felmutatod a karszalagodat, egy
kisfröccsel vagy szőlőléfröccsel ajándékoznak meg.

HAJNAL TÉR 23.
facebook.com/langos.haz.sopron
Sopron legrégebbi lángosozója, a Lángos Ház a VOLT fesztiválos
karszalaggal rendelkezőket reggelivel és 900 Ft-os VOLT menüvel (sajtos-tejfölös lángos, 0,5 l szörp/ sör, kakaós/lekváros
placsinta) várja!

Puskás Restaurant Söröző & Pub

VÁRKERÜLET 83.
www.puskasrestaurant.hu
Két szót mondunk: bajor grillcsülök. Meggyőző? A Puskásban
kiválót burkolhatsz, ráadásul változatos VOLT-menükkel is készülnek a fogadásodra!

Papa Joe’s Saloon & Steakhouse

VÁRKERÜLET 108.
www.papajoe.hu
Több mint 100-féle whisky és steak vár rád, a VOLT-menüt pedig
10% kedvezménnyel fogyaszthatod.

Panino Café & Bakery

TEMPLOM U. 27. (BEJÁRAT A SZÉCHENYI TÉR FELŐL)
Kedvezményes VOLT-menüvel, étel- és italkínálattal várják a
fesztiválozókat (pl. pizzamenü, salátamenü, szendvicsmenü,
üdítő, kávé és jeges italok).

Deák Étterem

2018. június 13.

MOZDULJ KI EGY KICSIT A LÖVÉREKBŐL, SZABADULJ BE A VÁROSBA, AHOL RENGETEG AKCIÓVAL
VÁRNAK RÁD! BURKOLJ EGY ÍNYCSIKLANDÓ
KÉZMŰVES HAMBIT, HŰTSD LE MAGAD A HELYI
KÉSZÍTÉSŰ SÖRREL VAGY BORRAL, KÓSTOLD
MEG A SOPRONI FAGYIKAT, REPÜLJ RÁ A VOLTMENÜKRE, LÁTOGASS KÜLÖNLEGES KIÁLLÍTÁST,
ÉS VEGYÉL RÉSZT A TŰZTORONY-TÚRÁN!

Passage Kávézó

SZÍNHÁZ U. 3.
facebook.com/passagecafesopron
A fesztivál ideje alatt speciális VOLT-menükkel kedveskednek
neked, érkezz akár reggelire, ebédre vagy vacsira! Ha sörös
vagy, jó hír, hogy itt kedvezményes áron juthatsz hozzá a hűsítő
italhoz!

Hoffer Cukrászda

VÁRKERÜLET 86.
Sopron legrégebbi tradicionális cukrászdája széles sütemény- és
fagylaltkínálattal, valamint a fesztivál ideje alatt VOLT-sütivel,
VOLT-fagyival, reggelivel és szendvicsekkel várja a vendégeket.
A teraszukon fiatal soproni zenészek szórakoztatnak majd hűsítő
koktélok, fröccsök és limonádék mellett.

Várker Café & Wine

VÁRKERÜLET 49.
Kezdd a reggelt náluk egy finom Nadali kávéval, illetve a
reggeliajánlataikkal, majd folytasd egy kiadós ebéddel, és koronázd meg egy isteni Segreto süteménnyel! Alapozz az estére egy
könnyed vacsival és finom koktélokkal!

MINDEN MÁS
Álomvilág Lakástextil

VÁRKERÜLET 62.
A VOLT ideje alatt 20% árengedményt adnak minden termékre
azoknak, akik a fesztiválszalagot felmutatják!

Studio 77

VÁRKERÜLET 77.
A fesztivál ideje alatt minden karszalaggal rendelkező vendégüket egy mini Wella utazótermékkel ajándékozzák meg!

Dorko Sopron

VÁRKERÜLET 10.
Vásárolj náluk a VOLT Fesztivál ideje alatt, mutasd be az érvényes napi vagy heti karszalagodat, és használd ki a kedvezményeket! Most minden elköltött 5000 Ft után 1000 Ft-ot visszaadnak ajándékutalvány formájában.

#festek Művészeti Stúdió

PAPRÉT U. 1. 2/12
www.hashtagfestek.hu
Fess, alkoss és szórakozz! A #festekben 15% kedvezményt
kapsz, ha VOLT-látogató vagy!

Borealis Óra-Ékszer / GRAV Handmade

VÁRKERÜLET 6. / VÁRKERÜLET 72.
www.borealisora.hu
Ha elromlott az órád, vagy csak elemet kell cseréltetned benne,
keresd a Borealist! A GRAV x VOLT fesztiválos limitált kiadású
termékekre és más márkás órákra is 10% kedvezményt kapsz a
karszalag felmutatásával.

OMG! Outlet

VÁRKERÜLET 85.
facebook.com/omgoutlet
Magyar alkotók termékeit, új és használt dizájnerdarabokat
találsz az OMG!-ben, ahol a VOLT-ozóknak 10% kedvezményt
biztosítanak.

Írisz ajándék

VÁRKERÜLET 26.
A Telekom VOLT Fesztivál ideje alatt minden termékre
10% engedményt adnak.

Jázmin Fodrászkellék és Drogéria

VÁRKERÜLET 72.,
FERENCZY JÁNOS U. 42.
Fejezd ki a színes egyéniségedet a segítségükkel! Válassz extrém
vagy pasztell hajszínezőket, frissítsd fel a színeidet professzionális hajfestékekkel! A karszalagoddal 15% kedvezményt kapsz
a hajszínváltoztató termékek árából!

Katar táskaüzlet

VÁRKERÜLET 36.
Kis táska, nagy táska, színes táska, fekete táska, merev falú táska,
bugyros táska, alkalmai táska, sportos táska, utazótáska, bulizós
táska, szép táska, még szebb táska… Szóval pont, amilyet keresel! Az idei VOLT-karszalag bemutatása esetén 10% engedményt
kapsz a vásárlás végösszegéből.

DEÁK TÉR 27.
www.deaksopron.hu
A mediterrán hangulatú étterem kerthelyiséggel is rendelkezik,
így a friss levegőn ücsörögve kortyolgathatod a hűsítő italokat,
vagy rámehetsz a VOLT-menüre, délutánonként pedig DJ-vel és
fröccsterasszal várják a fesztiválra érkezőket.

Lady és Lord ruházat

Malacpofa Gasztro Büfé

VÁRKERÜLET 28.
A Kisvárkerület egyik legrégebbi nőidivatáru-üzlete hazai és
külföldi márkás ruhákat forgalmaz, ügyelve a minőségre és a
legújabb divattrendekre. A VOLT-karszalagos vásárlók a fesztivál
ideje alatt 10% árengedményt kapnak.

BÁNFALVI ÚT 14., KERTVÁROSI VÁSÁRCSARNOK
facebook.com/malacpofagasztrobufe
A VOLT-os karszalagoddal 10% kedvezményt kapsz a mangalicahúsból készített kézműves szendvicsekre, a kávéspecialitásokra,
az üdítőkre és a kézműves borokra.

Spájz Nyers Vegán Bisztró

BÁNFALVI ÚT 14., KERTVÁROSI VÁSÁRCSARNOK
facebook.com/kertvarosivasarcsarnok
Nyers vegán, glutén-, laktóz-, tojás- vagy szójamentes táplálkozást folytatsz? Ez a te helyed! Ha VOLT-karszalagot viselsz,
meglepetésfinomsággal kedveskednek neked!

VÁRKERÜLET 66–68.
Ha igényed van valami jó cuccra, nézz be hozzájuk, megéri!
A fesztivál ideje alatt a VOLT-karszalagos vásárlókat mindkét
üzlet egy üveg borral és 10% kedvezménnyel várja!

Only You női ruházat

Primus Divatruházat

NŐI ÜZLET: VÁRKERÜLET 51.,
FÉRFI ÜZLET: VÁRKERÜLET 43.
Fiatalos, hazai divatmárkák termékeit, valamint ezekhez illő
kiegészítőket kínálnak. A fesztivál ideje alatt VOLT-szalagot
viselőknek a kiegészítőkből 20% árengedményt adnak. Vegyél
egy pluszemléket az élmény mellé!

2018. június 13.
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Csajok a csapatban

A VOLT STÁBJÁBAN DOLGOZÓ NŐK MINDANNYIAN RENDKÍVÜL KEDVES, TÜRELMES, HIHETETLENÜL JÓ PROBLÉMAMEGOLDÓ, KREATÍV ARCOK. VANNAK, AKIK A KEZDETEK ÓTA A TEAM TAGJAI, MÍG MÁSOK NÉHÁNY ÉV ALATT VÁLTAK A CSAPAT ERŐS PILLÉREIVÉ. AKAD KÖZÖTTÜK, AKI CSAPOSKÉNT
„FERTŐZŐDÖTT MEG” A FESZTIVÁLOZÁSSAL, MÍG MÁSOK MÉG A RUHATÁRBAN IS SZÍVESEN BESEGÍTETTEK, CSAK HOGY JOBBÁ TEGYÉK A RENDEZVÉNYT. MA MÁR MINDANNYIAN NAGY FELELŐSSÉGTUDATOT, ODAFIGYELÉST ÉS TAPASZTALATOT IGÉNYLŐ POZÍCIÓBAN DOLGOZNAK, BIZONYÍTVA,
HOGY A KITARTÓ MUNKA ELŐBB-UTÓBB MEGHOZZA A GYÜMÖLCSÉT. SZERINTÜNK ÉPP ITT AZ IDEJE, HOGY MEGISMERJÉTEK ŐKET!

csiszár
virág
AKI ELHOZZA
A SZTÁROKAT
Csiszár Virág néhány év alatt kulcsfigurájává vált a VOLT és a
Sziget stábjának. 2012-ben még a háttérből figyelte a fesztiválokon és az Akvárium Klubban dolgozók munkáját, aztán egy évvel
később már aktívan részt vett a csapat munkájában. Eleinte a
fesztiválok magyar zenei programjait készítette elő, majd később fokozatosan egyre több részt vállalt a nemzetközi előadók
fellépéseinek előmunkálataiból is. A VOLT és a Sziget 2016-ban
tragikus hirtelenséggel elhunyt nemzetközi bookingmenedzsere,
Dan Panaitescu csodálatos mestere volt, Viri rengeteget tanulhatott tőle, amiért örökké hálás lesz. Hogy ki volt az első nemzetközi
sztár, akivel már ő tárgyalt, nehéz megmondania, hiszen egyszerre
több szálon is futnak az események. „De arra biztosan emlékszem,
hogy a Linkin Park az elsők között igazolta vissza a tavalyi VOLT
fesztiválos fellépését, aminek mindannyian nagyon örültünk, hiszen régóta várta már őket a hazai közönség” – meséli. A nemzetközi programokon munkálkodók nagyon előre dolgoznak: már idén
februárban kiküldték az első ajánlatot a 2019-es évre.

TOP 3

KONCERT A VOLT-ON, AMIT NAGYON VÁR AZ IDÉN:
1. Depeche Mode
2. The Kills
3. Limp Bizkit

TOP 3

SZEMÉLYES KEDVENCE, AKIT NAGYON-NAGYON SZERETNE
EGYSZER ELHOZNI A FESZTIVÁLOKRA:

„Minden évben teljesülnek álmaim. Idén például Lana Del Rey, a
Depeche Mode, Lykke Li, Børns vagy Nick Murphy a nagy kedvenceim. Persze szuper lenne egyszer elhozni Beyoncét, a Rolling
Stonest, a Coldplayt, az aktuális kedvenceim közül pedig SZA-t,
The Blaze-t vagy a Portugal. The Mant.”

mosonyi
melinda
A SOPRONI
BÁSTYA
Mosonyi Melinda – vagy ahogy mindenki hívja, Linci – a kezdetektől a VOLT-stábban dolgozik: 1993. április 4. volt az első munkanapja, amikor a fesztivál még a soproni Sportcentrum kisebbik
termében, 800 fő előtt került megrendezésre. Nála középiskolai
barátsággal indult a „VOLT-ozás”: ekkor ismerte meg a fesztivál
két alapítóját, Fülit és Noreszt. Az első években egyszerre több
munkakört is ellátott: ha kellett, jegyszedőként, ruhatárosként
vagy büfésként is besegített. Manapság már úgy emlegetik őt
félig viccesen, mint „soproni főnököt”, de valójában „soproni
főkoordinátor” szerepel a névjegykártyáján, és helyi stábtagként a
fesztivált képviselve kapcsolatot tart a város vezetőségével, felel
a jegyértékesítésért, valamint a belváros intenzívebb fesztiválosítása is az ő reszortja. „A legjobb az, hogy bár már a huszonhatodik fesztiválra készülök, a munkám mégsem válik rutinná, mert
minden évben újabb és újabb programelemek kerülnek a kínálatunkba, így a stáb lelkesedése is folyamatos. Persze az sem utolsó
szempont, hogy a VOLT fiatalon tart. Amikor június utolsó hetében
megtelik a városunk a fesztiválozókkal, én is boldogan cserélem
át az irodai munkaruhámat laza farmer & tornacipő szerkóra” –
meséli lelkesen. Linci szerint mindig a fesztivál előtti utolsó napok
a legnehezebbek, ilyenkor adódnak ugyanis olyan váratlan helyzetek, amikre nagyon gyorsan kell reagálni, dönteni, átszervezni, ami
rengeteg pluszenergiát igényel, és okoz némi feszültséget is, ám
a kellemetlenség rögtön elfelejtődik, ahogy az első fesztiválozó
csuklójára felkerül a karszalag.

A LEGEMLÉKEZETESEBB VOLT-ÉLMÉNYE:

„Mivel június 29-én születtem, a születésnapom – amióta a
fesztivál a kempingbe költözött – a VOLT idejére esik. 2014-ben,
a Hurts-koncert után a backstage-ben az énekes, Theo Hutchcraft
személyesen köszöntött fel.”

TOP VOLT-KONCERT IDÉN:
Halott Pénz

SZERINTÜK A VOLT:
BARÁTSÁG, SZERELEM, EMLÉKSZEM
06. 30. 20:30 – TELEKOM NAGYSZÍNPAD

„Egyértelműen a Depeche Mode fellépését várom a legjobban,
egyrészt azért, mert a legismertebb dalaik a kamaszéveimre emlékeztetnek, másrészt mert ez a világhírű zenekar még sosem lépett
fel fesztiválon – csak önálló koncerten, így nagy érdemnek tartom,
hogy mi, a VOLT szervezői lehetünk az elsők, akiknek ezt sikerült
megszervezni.”

LINCI SOPRONI TIPP
JEI:

vető
viki
A SAJTÓS
Vető Viki a VOLT „nullkilométeres” kora óta intézi nemcsak a VOLT,
de az összes szigetes fesztivál sajtóügyeit is. Ha valahol megjelenik egy cikk a fesztiválról, az jórészt az ő munkájának az eredménye, és ő az, aki nem csupán a rendezvények ideje alatt, hanem
egész évben ellátja infókkal az újságírókat. „Ha a megjelent cikkek
tükrözik a fesztivál atmoszféráját, az igazán nagy öröm. Az erős
program, a nemzetközi sztárok híre elér a közönséghez, ezzel kapcsolatban mások a szakmai kihívások” – meséli, majd hozzáteszi:
az a feladata legnehezebb része, hogy állandóan készen kell állni
arra, hogy segítse a média munkáját, és mindig naprakész infókkal
kell rendelkeznie.

„VOLT CAFÉ: Egész évben a fesztivál jelenlétét biztosítja a városban, így a vonattal érkezők elsőként oda térjenek be egy pohár
sörre vagy rozéfröccsre!
KOFFER BÁR: Az új kedvencem a Várkerületen található, nagyon
hangulatos, ár-érték arányban is kiváló, barátságos borbár.
TŰZTORONY: Lokálpatrióta soproniként Sopron történelmi belvárosát és a jelképét, szimbólumát, a Tűztornyot ajánlom. Onnan
fentről megnézni Sopront – hát, légyszi, ki ne hagyja senki!!!”

árvai
noémi
A PROGRAMVARÁZSLÓ

„Egyet nem tudok kiemelni! Nagyon örülök majd, ha bele tudok hallgatni a Honeybeastbe, a Parno Graszt-koncertbe vagy a
Hurtsbe.”

Árvai Noémi két éve VOLT-team-tag. Eleinte Muraközy Péter, a
Telekom VOLT Fesztivál magyar zenei programfőnöke munkáját
segítette, és ma is Murak csapatát erősíti. Egyeztet a zenekarokkal
a koncertjeik részleteiről, és ebben aztán tényleg minden benne
van: szerződéseket köt, számlákat kezel, interjúkat, felvételeket
intéz, összegyűjti a technikai igényeket és a stáblistákat, és mindenki őt hívja, ha a helyszínen valami probléma adódik. Ez persze
eléggé stresszes és kimerítő melónak tűnik, főleg, ha hozzáteszszük, hogy az adott évi fesztivál még zajlik, amikor ő már a következőn is dolgozik, de Nomka nem tud munkaként gondolni erre.

VIKI SOPRONI TIPP
JEI:

A LEGEMLÉKEZETESEBB VOLT-ÉLMÉNYE:

A LEGEMLÉKEZETESEBB VOLT-ÉLMÉNYE:

„A tavalyi Imagine Dragons. Esőben néztem a lányommal, aki nagyon várta, és boldog volt.”

TOP VOLT-KONCERT IDÉN:

„A fesztivál ideje alatt mindig örömmel tölt el, hogy a város és a
VOLT mennyire együtt tud lüktetni, máskor meg a vidék és a város
nyugalma, harmóniája ragad magával. A természeti adottságaiért
egyszerűen rajongok! Sokszor visszatérünk a családommal is a
környékre pihenni, például idén húsvétkor is erre jártunk. Sopront
úgy, ahogy van, ajánlom. A Fertő tavat és környékét. Gyertek viszsza, és fedezzétek fel akkor is, amikor nincs fesztivál!”

Wellh ello

SZERINTÜK A VOLT:
KÖZÖSSÉG, ERŐ, POZITIVITÁS
06. 28. 22:15
OTP BANK – PETŐFI RÁDIÓ NAGYSZÍNPAD

„Nehéz megmondani, mert ez lesz a 15. VOLT Fesztiválom.
Tavaly az Imagine Dragonst szerettem a legjobban.
Talán a 2003-as Anima és Kosheen, mert az volt az első
VOLT-om.”

TOP VOLT-KONCERT IDÉN:

„The Kills (tavaly láttam őket először a Szigeten, nagyon tetszett) és a Blahalouisiana (mert mindig jókedvem lesz tőlük).
:)”

NOMKA SOPRONI TIPP
JE:

„Célozzátok meg a városi strandot, mert ott hesszel az összes
fesztiválozó. Olyan, mintha egy hivatalos VOLT-helyszín lenne,
és van egy szivárványszínű csúszdája is! :)”

m. horváth
veronika
A CIVIL
KAPOCS
M. Horváth Veronika, azaz Házikó legelső fesztiválos munkája
a Szigeten, a Banán Klubban volt: 20 évvel ezelőtt sört csapolt,
aztán a Civil Szigeten a Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesületével tért vissza, és lassan tagja lett a Civil Sziget stábjának, majd
sorra kapta az újabb és újabb „civiles” feladatokat. Manapság
már promóciós vezető, programkoordinátor és HR-munkatárs
is, ő szervezi a Civil Zónát, a gyermekprogramokat és a special
partikat. „A legjobb ebben a munkában látni azt, hogy amit
megálmodtunk, megvalósul. Nagyon szeretem, amikor egy-egy új
programelem vagy helyszín életre kel, és működik. Ez a fesztiválozóknak csak pár nap, de nekünk van, hogy egyéves ötletelés,
szervezés, tervezés és újratervezés” – meséli. Házikó szerint a
tavaszi időszak a legnehezebb, amikor van, hogy tízpercenként
váltanak a fesztiválok és a különböző programok között, ami rengeteg stresszel jár. „Nagyon észnél kell lenni, hogy ne sérüljenek
a családi, munkahelyi és baráti kapcsolatok” – teszi hozzá.

A LEGEMLÉKEZETESEBB VOLT-ÉLMÉNYE:

„Billy Idol, 2010, pedig nem is vártam azt a fellépést, csak valahogy oda sodródtam. Életem egyik legjobb koncertélménye,
hihetetlenül magával ragadó volt! A férjemmel álltunk a tömeg
mögött, és szinte beszippantott minket a koncert. Sajnálhatja, aki
nem volt ott.”

TOP VOLT-KONCERT IDÉN:
„Mi más, mint a Depeche Mode!”

HÁZIKÓ SOPRONI TIPP
JEI:

„Nagyon szeretem az egész várost, de a gasztromániámnak köszönhetően a két kedvenc úti célom az Erhardt Étterem és a Harrer
Cukrászda. Ha beteszem a lábam a városba, nagyon hamar ezeken
a helyeken kötök ki, és egyszerűen nem tudom megunni őket.”

pintér
nóra
A SZPONZORFELELŐS
Pintér Nóra 2004 óta dolgozik a csapatban. Marketingkoordinátorként–asszisztensként kezdte, a nemzetközi jegyterjesztés volt az
egyik fő területe. Manapság már a szponzorációs osztályt vezeti,
egy ötfős csapat élén támogatókat keres a fesztiváloknak. Rendkívül
izgalmas és változatos a munkája, és persze óriási felelősséggel is
jár, de rajongva meséli, hogy imádja, hogy nemcsak az irodai, de a terepmunka is része a folyamatoknak. Idén a Depeche Mode koncertjét
várja a legjobban, és nem is annyira titkos álma, hogy egyszer Justin
Timberlake gigantikus show-ját is megnézhesse. Drukkolunk neki (és
magunknak is), hogy mielőbb összejöjjön! :)

filutás
anna
a főkoordinátor
Filutás Anna 3 éve dolgozik a VOLT-nak, szinte lehetetlen meghatározni, hogy pontosan mi tartozik hozzá – leginkább minden.
„A fesztivál igazgatója, Noresz mellett én koordinálom a szervezést. Tulajdonképpen mindenre rá kell látnom, és egyre több
döntést kell meghoznom önállóan” – meséli lelkesen. Filu számára
a legjobb és a legnehezebb is ugyanaz: mindennel kell és lehet is
foglalkoznia, vagyis a munkaköre nagyon színes és izgalmas, másrészt állandó készenlétet igényel, hiszen a programoktól a szerződéseken át a technikai ügyekig mindennel tisztában kell lennie.

A LEGEMLÉKEZETESEBB VOLT-ÉLMÉNYE:

„Gimiskorom óta járok a VOLT-ra, nehéz lenne egy koncertet kiemelni, de a Pál Utcai Fiúk – Hiperkarma – Quimby háromszög azóta
állandó.”

TOP VOLT-KONCERT IDÉN:

„The Kills! Azt hiszem, volt abban némi szerepem, hogy meghívtuk őket…”

FILU SOPRONI TIPP
JEI:

„A Csillagok Városa projekt miatt sokszor bejártam Sopront, ezeket a
helyeket mindenkinek jó szívvel ajánlom. A Deák téren pedig nemrég találtam egy eldugott, »föld alatti« helyet, ahol szerintem a világ
legjobb somlói szeletét lehet kapni: Kocka a neve.”
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Total Dance
a VOLT-on!
EURÓPA-SZERTE KLUBOKBAN ÉS FESZTIVÁLOKON IS ÚJRA HÓDÍTANAK A KILENCVENES–KÉTEZRES
ÉVEK RÁDIÓS POPHIMNUSZAI ÉS -SZTÁRJAI.

Nincs ez másképp Magyarországon sem: a korszak emlékezetes dalait játszó DJ-k a legnagyobb
budapesti és vidéki klubokban csinálnak telt házas partikat, a retróra építve. A Telekom VOLT Fesztivál utolsó napján, június 30-án éjféltől a Total Dance fellépői veszik át a hatalmat az OTP Bank –
Petőfi Rádió Nagyszínpadán! Vendégünk lesz többek között az Eiffel 65, a Safri Duo, a Mr. President
és az Alice Deejay. A kifulladásig tartó buli során természetesen az évtized már-már emblematikussá vált magyar csapatai is színpadra lépnek, így érkezik a slágergyáros Kozsó az Ámokfutókkal,
a tinik egykori kedvence, a Happy Gang, az extravagáns megjelenéséről is híres UFO, a több rádiós
slágert is jegyző Splash, a lemezeket pedig Náksi és DJ André pörgetik majd.

Safri Duo

MADE IN: Dánia
TOP TIME: 2000
WOW-FAKTOR: Mindketten a Dán Királyi Konzervatóriumban tanultak, itt alapították meg az
együttesüket is, amelynek nevét a családneveik
első szótagjaiból alkották (Savery + Friis).
DALLAMTAPADÁS: Played-A-Live
(The Bongo Song)

TOP TIME: 1996
WOW-FAKTOR: Bár jó ideig attól visszhangzott a sajtó, hogy a lányok helyett kiváló vokalistákkal
énekeltették fel a dalaikat, a rajongók lelkesedését ez egyáltalán nem törte meg: az UFO a kilencvenes évek egyik legnépszerűbb csapata volt.
DALLAMTAPADÁS: Napolaj
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
Soulwave
„Nyár van és semmi baj! Olvadok, mint a vaj.
SZERINTÜK A VOLT:
Kend be a hátam, és szeress bátran,
SZERELEM, SZEX,
Hisz a szerelem is napolaj!”
GYENGÉDSÉG
06. 29. 18:00 – POSTA TERASZ

Splash

Eiffel 65

MADE IN: Olaszország
TOP TIME: 1999–2000
WOW-FAKTOR: Az egyetlen olasz popegyüttes,
amely az amerikai toplistán a legjobb 10 közé
tudott kerülni!
DALLAMTAPADÁS: Blue (Da Ba Dee)
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
„I'm blue da ba dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba
dee da ba daa
Da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba
dee da ba daa”

UFO

Mr. President

MADE IN: Németország
TOP TIME: 1996
WOW-FAKTOR: A számos felállást megélt német eurodance-formációt jelenleg LayZee és a
magyar Kovács Erika alkotja.
DALLAMTAPADÁS: Coco Jamboo
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
„Ayyayaya coco jambo ayyayai”

Alice DeeJay

MADE IN: Hollandia
TOP TIME: 1998
WOW-FAKTOR: Egyetlenegy albumuk jelent
meg, a beszédes című Who Needs Guitars
Anyway?. A csapat 2002-ben feloszlott, majd
2014-ben teljesen friss felállásban újjáalakult.
DALLAMTAPADÁS: Better Off Alone
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
„Do you think you’re better off alone?
Do you think you’re better off alone?”

TOP TIME: 1999
WOW-FAKTOR: A duó legnagyobb slágere egy
német együttes verziójában is létezik,
Never Gonna Give U Up címmel.
DALLAMTAPADÁS: Tedd fel a kezed!
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
„Tedd fel a kezed, mert én más vagyok!
Jobb, ha rám hagyod, majd én játszom veled!”

Kozsó és
az Ámokfutók

Happy Gang

TOP TIME: 1996
WOW-FAKTOR: Ők voltak ez első hazai szereplői a BRAVO magazin Love Story elnevezésű fotós képregényének, amely több hónapon át tartott, és nagy rajongói bázist hozott a csapatnak.
DALLAMTAPADÁS: Kérek egy kulcsot
a szívedhez
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
„Hadd érezzem, hadd vétkezzem veled,
Kérek egy kulcsot a szívedhez”

TOP TIME: 1994
WOW-FAKTOR: Kevesen tudják, de Kozsó
nyolcéves kora óta gitározik, és a pályafutását
rockzenekarban kezdte. A művésznevét a családi és a keresztneve első szótagjaiból rakta öszsze, és a karrierje során több mint 45 különböző
néven írt dalokat más előadóknak.
DALLAMTAPADÁS: Szomorú szamuráj
ÉS AKKOR MINDENKI, EGYÜTT:
„Ihn nikho! Mahna nikho mha nahna e rei!
Mha nahno mha nah rikho! Ihni Kohei!”

brains

SZERINTÜK A VOLT:
SZÍNES, EURÓPAI, NAGYBULI
06. 30. 17:00
TELEKOM NAGYSZÍNPAD

Hello Hungary Village

Mi történik, amikor a legmenőbb magyar youtuberek 5 napra beköltöznek a Telekom VOLT Fesztiválra? Alap, hogy bevetik magukat a buli közepébe, reggel 10-től este 10-ig megy majd a lájvolás,
és olyan exkluzív videókat készíthetnek a színfalak mögött, amiket sehol máshol nem láthattok!
Az új fícsörünk főbb szereplői között biztosan ott láthatjátok Viszkok Fruzsit, FollowAnnát, Szirmai
Gergőt és Barni.-t, de rengeteg meglepivendégre is számíthattok! Nem véletlen, hogy a Village a
Hello Hungary címet viseli, az ismert youtuberek ugyanis arra vállalkoztak, hogy a helyszínen és a
saját felületeiken megmutatják Sopront és környékét, borkostolót szerveznek, bejárják a várost, és
városismereti vetélkedőkre hívják azokat, akik ott vannak a VOLT-on…
Kövessétek be a PlayIT YouTube-csatiját, figyeljétek a Facebookunkat is, hogy semmiről se maradjatok le, és keressétek a youtuberek dizájnos üvegkonténerét a fesztiválon!

Öltözz VOLT-ba!

Keresd a hivatalos Telekom VOLT merchpultot, és vedd magadra a kedvenc fesztiválodat!
Pólókkal, pulcsikkal, passtartókkal, bögrékkel, szemüvegekkel, tetoválásokkal, tornazsákokkal,
vászontáskákkal, truckersapkákkal, papucsokkal és még sok izgalmas VOLT-os emléktárggyal várunk titeket!

2018. június 13.
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ByeAlex és a Slepp
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SZERINTÜK A VOLT:
NEKÜNK A FESZTIVÁL!
06. 30. 17:30
LG THINQ SZÍNPAD

-ről

1975 karácsonyán alapították az együttest.

A gitárosok, Dave Murray és Adrian Smith gyerekkoruk óta barátok. Smith élete első elektromos gitárját Murray-től vásárolta, 5 fontért.

3

A producerük, Martin Birch rémisztő autóbalesetet szenvedett a The Number of the Beast
album stúdiófelvétele idején. Amikor megkapta az autójavítás számláját, pontosan 666 font szerepelt rajta. Addig nem volt hajlandó kifizetni, amíg hozzá nem csaptak még 1 fontot.

4

Ha jobban megnézed a Powerslave album borítóját, egy csomó rejtett üzenetet fedezhetsz
fel az egyiptomi hieroglifák között, például a „bollocks” szót, az „Indiana Jones was here” vagy a
„Wot, no Guinness?” feliratokat.

5

Bruce Dickinsont fiatal korában kivágták a bentlakásos suliból, mert belevizelt az igazgató
vacsorájába.

6

Bár a karrierjük során gyakran bélyegezték őket sátánistáknak, egy brazil pap ennek az ellenkezőjét vallva a világ egyik legnagyobb Maiden-rajongója. Marcos Motolo testét 162 Maiden ihlette tetoválás díszíti, a fiát pedig Steve Harrisnek keresztelte el.

Civilek a Telekom VOLT
Fesztiválon

Idén is számos szervezet készül arra, hogy izgalmas és hasznos infókkal lásson el titeket – keressétek a sátraikat a Telekom VOLT Fesztiválon!
Velünk lesz a Medical Mental Alapítvány, akik az alkoholfogyasztás és a veszélyesszer-használat
ártalmainak csökkentését és a lelki egészség fontosságára való figyelemfelhívást tűzték ki célul.
A Nukleáris sátorban az atomenergiával kapcsolatos kérdéseidre kaphatsz választ. A KözösPont
sátorban izgalmas beszélgetéseken vehetsz részt, testileg-lelkileg feltöltő diskurzusokra számíthatsz. A NAV Színtéren a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkájába nyerhetsz betekintést, a
#halloholnapban pedig a hallásod védelmének lehetőségeiről kaphatsz hasznos tanácsokat. A
#fesztiválcserkészeknél nyomozójátékok, akadálypályák, ügyességi és szellemi feladatok várnak
rád, a NoKamu sátorban pedig megtudhatod, hogyan lehet felismerni a hamis termékeket.

NB

SZERINTÜK A VOLT:
SZÜLINAP, PORTÁSBÁ,
BARÁTSÁG
06. 30. 18:00 – POSTA TERASZ

punnany massif
SZERINTÜK A VOLT:
FÉNY, ZENE, VIHAR
06. 29. 00:15 – OTP BANK –
PETŐFI RÁDIÓ NAGYSZÍNPAD

7

Bruce Dickinson nem csak a pilótajogsija miatt különleges figura: a frontember kiváló vívó,
egy időben a hetedik helyen állt a brit ranglistán!

8

Steve Harris rendkívül tehetséges focista volt, kis híján leszerződött a West Hamhez. A zenész birtokán ma is van egy nagy focipálya, ahol gyakran játszanak meccseket a csapat és a stábjuk
tagjaival.

9

Eddie-nek, az Iron Maiden szörnyének alkotója Derek Riggs. A művész 1980-tól 2000-ig több
mint 60 borítóillusztrációt készített a banda számára.

10

A zenekar az Ed Force One névre keresztelt Boeing 747–400-as géppel repül mindenhová.
Azt mondják, sokkal egyszerűbb így, hogy minden felszerelésüket és a stábjuk összes tagját egy
helyen tudják. Természetesen Dickinson gyakran ül a pilótafülkében.

+1

Két éven belül másodszor is a Telekom VOLT Fesztiválon játszanak: idén június 28-án
21:30-tól láthatod őket a Telekom Nagyszínpadon.

AGENTS OF TIME ALAN FITZPATRICK
ALEX DOLBY AMELIE LENS
ANDREY PUSHKAREV ANNA
CHARLOTTE DE WITTE DANA RUH
CHRIS LIEBING B2B DUBFIRE HOT X
JENNIFER CARDINI JOHN DIGWEED
KOLLEKTIV TURMSTRASSE
KONSTANTIN SIBOLD MACEO PLEX
MARCEL DETTMANN MARCO CAROLA
MARGOT MARVIN & GUY MATADOR
MOSCOMAN OXIA PACO OSUNA
PETER MAKTO PHILIPP STRAUB RE.YOU
RICHIE HAWTIN SAM PAGANINI
SANFRANCISCOBEAT SASHA CARASSI
SEBASTIAN MULLAERT SIKZTAH TALE OF US
AND MANY MORE

2 2-25 A U G U S T, 2 018
L A K E B A L AT O N , K E S Z T H E LY
WWW.BMYLAKE.HU
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Megérteni.
Elfogadni.
Segíteni.
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AZ ÚT A MOSO
LYÉRT ALAPÍT
VÁNYRÓL AZ
UTAMOSOLYER
T.HU OLDALON
OLVASHATSZ
BŐVEBBEN. A
KEZDEMÉNYE
ZÉSÜKET
A KÖVETKEZŐ
BANKSZÁMLA
SZÁM
TÖRTÉNŐ UTAL
ÁSSAL TÁMOGA RA
THATOD:
10918001-000
00087-369100
19.

A Telekom VOLT Fesztivál szervezőiként egy igazán fontos ügyre, az autizmusra szeretnénk felhívni a fesztiválozók figyelmét.
Néhány évtizeddel ezelőtt alig akadt gyermekgyógyász, aki ismerte volna az autizmust.
1975-ben ötezer újszülött között mindössze egy autista gyermek akadt. Ma már ez az
arány hatvannyolcból egy. Hazánkban minden századik gyermeket érint az autizmus
spektrumzavar.
Az Út a Mosolyért Alapítvány évek óta az autizmussal élő, rászoruló gyermekek és hátrányos helyzetű felnőttek támogatásán dolgozik. Elsődleges céljuk az életkörülményeik javítása, de nagy figyelmet fordítanak a képzésükre, a foglalkoztatásukra, az egészségügyi
rehabilitációjukra, a készségeik és az önálló életvitelre való képességeik fejlesztésére,
valamint az őket ellátó intézmények támogatására is. Többek között nekik köszönhetően
adták át idén márciusban a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Madarász utcai részlegén található, felújított és akadálymentesített, közép-európai viszonylatban is
egyedülálló vizsgálóközpontot, ahol kifejezetten autista gyermekekkel foglalkoznak.
A fesztivál szervezőiként úgy döntöttünk, hogy idén az Út a Mosolyért Alapítvány segítségére sietünk, és az egész rendezvény során tartó akcióval hívjuk fel a figyelmet az
autizmusra: a VOLT-on rengeteg helyen találkozhatsz majd a színes hawaii koszorúkkal.
Állj mellénk, és viseld őket! Jelezd az együttérzésedet, tájékozódj a témában, és támogasd te is ezt a nemes ügyet!
„Egy napon rájövünk, hogy mással jót tenni felemelő érzés. Innentől célunkká válik,
hogy segíthessünk, hogy boldognak láthassunk másokat. Ha a célunkhoz hasonló gondolkodású társak is csatlakoznak, az erőt ad. Erőt ahhoz, hogy a megkezdett úton együtt
célba érjünk.”

A MOL
VOLT-F MINDEN ÁTA
DOTT
ÜZÉR U
TÁ
TÁMOG N 100 FT-TA
L
A
ÚT A M TJA AZ
OSOLY
ÉRT
ALAPÍT
VÁNYT

Kardos Éva
az Út a Mosolyért Alapítvány alapítója

Vágd zsebre
Vá
a VOLT-ot!
Telekom VOLT Fesztivál mobil app

Hallgasd a fesztivál előadóinak dalait, tudd meg, mi történik
épp a VOLT-on, böngészd a programtáblát, és készíts magadnak
egyedi programbeosztást, hogy sose maradj le a kedvenceid
koncertjeiről! Minden hasznos infót egy helyen találsz az iOS- és
Android-platformra is ingyenesen letölthető appban!

Használd a V
VOLT appot
a Festipay kárt
kártyádhoz is!
Kerüld el a sorb
sorban állást!

Kérd a Festipay kártyádat előre, és megkapod a bejáratnál a kar
karszalagoddal együtt! Ha már van karszalagod és Festipay kártyád,
egyszerűen hozzáadhatod az apphoz.

SÁG!
ÚJDON

2018-ban MASTERCARDDIÁKKEDVEZMÉNY
a VOLT Fesztiválra is!

A MASTERCARD – VOLT Diákjegy Program keretein belül 2018ban minden magyar tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező
diák jelentős kedvezménnyel vehet részt a fesztiválon! Szervezz
csapatot, és a te belépődet mi álljuk!
A RÉSZLETEKET ITT TALÁLOD:
meex.hu/jegyek/volt-diakkedvezmeny-program-2018

Legyél képben!

Mindig egy gombnyomásnyira vagy az egyenlegedtől, és meg
megnézheted, hogy hol, mennyit költöttél vagy töltöttél fel.

Gyerünk a VOLT
Moziba be!

Klasszikusok, kultfilmek és kasszasikerek: ha kiszakadnál egy
kicsit a fesztivál nyüzsgéséből, ülj be a VOLT Moziba! Figyeld a
volt.hu-t és a Telekom VOLT Fesztivál Facebookját a részletes
programért!

D eniz

SZERINTE A VOLT:
EMBERI, EURÓPA, NAPSZEMÜVEG
06. 27. 15:30
OTP BANK – PETŐFI RÁDIÓ
NAGYSZÍNPAD

Gyerekeket ais
VOLT!
szeretettel vár

Egyszerű feltöltés

Pár gombnyomással biztonságosan tudsz Festipay kártyát feltölteni a bankkártyádról.

A VOLT gyerekporgramjairól
itt olvashatsz részletesen:
volt.hu/gyerekprogramok

Idén is megmutatjuk neked, hogy milyen a VOLT Fesztivál „belülről”. Kíváncsi vagy, hogy mi lehet a nagyszínpadon és mögötte? Érdekel, hogy milyen járműveket használunk az építéshez és a bontáshoz? Mit csinálunk, ha véletlenül valaki megsérül, honnan tudjuk,
ha hirtelen rosszra fordul az idő, vagy hogyan tudunk egymással beszélni egy ekkora területen? Csatlakozz egy izgalmas, rövid túrára, ahol mindezt megtudhatod!
A korábbi évek óriási érdeklődésére való tekintettel idén két turnust is indítunk szombaton, először 9:00-kor, aztán 10:00-kor. Regisztrálni ezen a linken tudsz: www.volt.hu/fesztivaltura. Az információ előtt várunk téged, hogy együtt induljunk egy izgalmas kalandra! (Ide a 12 év alatti fesztiválozóinkat várjuk, maximum 1 felnőtt kísérővel. :D)

INGYENES KÖZÖSSÉGI HETILAP

Ha véletlenül elhagynád vagy ellopnák, a Festipay kártyádat bármikor letilthatod. Így nem fog elveszni a feltöltött pénzed!
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RAJZOLJATOK VAGY FESSETEK EGY KÉPET A VOLT FESZTIVÁLRÓL, HOZZÁTOK MAGATOKKAL, ÉS A KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATNÁL VÁLTSÁTOK BE KARSZALAGRA!
Fesztiváltúra

A kártyád mindig biztonságban

Nevezzetek A Nagy
VOLT Versenybe!

Alakítsatok 3–5 fős csapatot, teljesítsetek 25 nap alatt minél
többet a feladatokból, és nyerjétek meg a jövő évi Telekom VOLT
Fesztivál-bérleteteket! Az utazással sem lesz gondotok, mert
busszal megyünk el értetek!
A JÁTÉKRA ITT TUDTOK JELENTKEZNI:
voltverseny.volt.hu
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