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24. Telekom VOLT Fesztivál

Európa legjobb
fesztiválja
Sopronban!

Az év elején a hollandiai European Festival
Awards-on Európa legjobb közepes méretű fesztiváljának választották a Telekom
VOLT Fesztivált. Igazán megható érzés volt
átvenni ezt a kitüntetést ott, ahol a földrész
legfontosabb fesztiváljai, legismertebb ügynökei és zenekarai találkoznak. Ez az elismerés sok erőt adott ahhoz, hogy még nagyobb
lelkesedéssel, még nagyobb energiával
folytassuk azt a munkát, amelyet 1993-ban
kezdtünk el.
Már az első időszakban is éreztük, hogy a
VOLT egyik igen fontos vonzerejét a fesztivál-

nak ottont adó város adja. Sopronba látogatni
bármiféle apropó nélkül is érdemes, de ha éppen 5 napon át világsztárok és a legfontosabb
hazai előadók társaságában tehetjük ezt, az
semmihez sem hasolítható élményt jelent.
A soproniak nemcsak a VOLT-ot, de a fesztiválozó tízezreket is szeretik. Velük együtt
dolgoztunk azon az elmúlt hónapokban, hogy
idén se csak a Lővér-kempingben, a VOLT központi helyszínén, de a belvárosban is számtalan helyen programokkal, VOLT-os akciókkal,
kedvességekkel találkozzon, aki éppen arra
sétál. Fehér László kiállítása, megannyi kisebb
koncert és irodalmi program, VOLT-os menük

és telefontöltési lehetőség – ezekkel vár
Titeket a leghűségesebb és egyben leginkább
vendégszerető város. Eközben ugyanitt megkereshetitek Slash, David Guetta, vagy éppen
Lemmy közterületi szoborszékét is.
Készülünk egy igazán egyedülálló alkotással
is, amelyből Ti is kivehetitek a részeteket!
Július 1-jén reggel 11-től birtokba vesszük
Sopron Fő terét, az itt található 24 000 db
macskakövet Veletek együtt színezzük át, és
készítjük el a világ legnagyobb mozaikképét,
miközben a Telekom VOLT Fesztiválon számos
hazai és világsztár mellett idén egy 40 méter
magas óriáskerékkel is várunk Titeket!

Kedves VOLT-osok!
Örülünk, hogy újra eljöttetek hozzánk! Érezzétek magatokat nagyon jól nálunk, és máskor is
látogassatok el Sopronba!
Fodor Tamás
Sopron polgármestere, a VOLT Fesztivál fővédnöke
Firtl Mátyás
Sopron országgyűlési képviselője
Szájer József
EP-képviselő, a VOLT alapító-fővédnöke
Fülöp Zoltán & Lobenwein Norbert
házigazdák

Csinálják
a fesztivált!
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Petőﬁ
Zenei Díj
Idén nem „csak” egy szimpla nagykoncerttel
indul a Telekom VOLT Fesztivál: a nulladik
napon, június 28-án a Petőﬁ Rádió által
alapított Petőﬁ Zenei Díj átadóját nézhetitek
meg a fesztivál nagyszínpadán! A felépők
között van a Punnany Massif, a Quimby,
Rúzsa Magdi, a Margaret Island, Szabó Balázs
Bandája, a Halott Pénz, a Wellhello, Lotﬁ Begi
és Mező Misi, a Lost Frequencies, a Wilkinson
és Ella Eyre, valamint Ákos, aki nagykoncerttel is várja közönségét ugyanezen az estén!

VOLT
van!

Teljes Telekom VOLT Fesztivál
programtábla és várostérkép: ki, mi, mikor és hol + a
legjobb, legkülönlegesebb
események és akciók Sopronban a fesztivál ideje alatt!

TOP 5

újdonság
a VOLT-on!

Mikor kezdődik a szervezés? Ki dönti el, hogy
kik lesznek a fellépők? Mekkora a VOLT stábja? Évről évre ezek a kérdések foglalkoztatják
a legjobban a fesztiválozókat – mutatjuk a
válaszokat!

Haribo, drága pezsgő,
fogkrém, altató és
oxigénmaszk...
A Telekom VOLT Fesztivál szervezői minden évben nagy gondot fordítanak arra, hogy a vendégül
látott sztárok a lehető legotthonosabban érezzék magukat a koncertjük előtt, alatt és után, ezért
nincs olyan kérés, aminek ne tennének eleget. Még ha ezek a kérések néha furcsák is...

1. SOPRON EYE

35 méter magas óriáskerék!

2.VOLT-FŐ-TÉR-KÉP
színezzük ki Sopront!

3.FOLK SZÍNPAD
rophatjuk!

4.VOLT VERSENY

kicsit se hagyunk unatkozni!

5.PETŐFI ZENEI DÍJ
jól indul a VOLT!
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Fotózkodj itt, vagy a VOLTos székekkel, posztolj
a Facebookon és az Instagramon és nyerj minden
hónapban VOLTos cuccokat!
#voltfesztival #volt2016 #sopron

Emlékszem,
Sopronban

.................................................................
A VOLT Fesztivál 20 évvel ezelőtt
és most, zenészszemmel

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Nagy-Szín-Pad!
döntősök

a Telekom VOLT
Fesztiválon!

..............................................................................

Mind a 12 Nagy-Szín-Pad!-os versenyző fellép Sopronban, a győztes Bohemian Betyarst és a két
másik döntőst, a Bagossy Brothers Companyt és a Run Over Dogsot kérdeztük soproni emlékeikről és mindenféle izgalmas dologról.

..............................................................................
1993-ban indult útjára Sopronban a mára már legendássá vált VOLT Fesztivál, ennek örömére
visszarepültünk az időben és megkerestük azokat az előadókat, akik a kezdetekkor és idén is
koncertezek a VOLT Fesztiválon. Leskovics Gábor a Pál Utcai Fiúkkal a második évben, 1994-ben
játszott először nálunk, egy évre rá már a Kispál és a Borz és a Tudósok is csatlakozott a fellépőkhöz. Lecsót, Lovasi Andrást és Dr. Máriást kérdeztük, milyen volt a 90-es évek közepén a VOLT,
milyen most, és mik a fesztiválozás elengedhetetlen kellékei.

..............................................................................

Milyen emlékeitek vannak a húsz évvel ezelőtti VOLT Fesztiválról?
Leskovics Gábor: Az első VOLT fesztiválos
koncertünknek szomorú aktualitása volt: az
előző nap lett öngyilkos Kurt Cobain, és az
emlékére előadtunk egy dalt a Nirvanától, ami
azért maradt meg bennem, mert PUF koncerten egyébként nagyon ritkán játszunk dalt
más zenekartól.
Lovasi András: Sportcsarnok, kb. kétezer ember, rettenetes hosszú zengésű a terem, a sör
ugyanaz, minden más. Az öltözőkben aludtunk
a nagy ívű after után, a Buzsiké (a Tankcsapda
akkori dobosa) lett a legnagyobb ív, de ennek
másnap jött el a böjtje, mert Kecskeméten
leesett a színpadról a hangbeálláson. El is
maradt a koncert, mert elromlott valami a
testében. Csak már nem emlékszem, mi.
Dr. Máriás: Nagyon más volt. Még kicsit kezdetleges, de már akkor is nagyon jó. Volt egy
kiállításunk Badával a Vasvilla középiskolában,
ahol a helyi tinédzserek kajánul mosolyogtak, a tanárok szörnyülködtek, a zenészek,
szervezők, közönség meg nagyokat nevetett a
képek láttán. A koncertünk, amely inkább egy
dadaista performansz volt, hatalmas tömeg
előtt zajlott a sportcsarnokban. A közönség
megrökönyödéssel, kíváncsisággal, értetlenséggel és tetszéssel nézte, ahogyan Bada
ördögjelmezben hol szaval, hol bukfencezik,
én meg egy csehszlovák basszusgitárt nyüstölve, ballonkabátban meséket mondok nekik
a háztetőkről leugráló emberekről, haláli
komolysággal.
Gondoltatok arra a kilencvenes évek közepén, hogy 2016-ban is aktívan fogtok
koncertezni, és hogy a VOLT mára Magyarország legnagyobb vidéki fesztiváljává növi ki
magát?
LG: Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy
2016-ban én még zenélni fogok, vagy hogy
lesz még VOLT Fesztivál. Mind a két dologban
tévedtem, de egyiket se bánom!
LA: Kb. 1-2 évre gondoltam csak előre mindig,
a távolabbi jövőbe kalandozást inkább álmodozásnak hívnám. És akkor a válasz: nem, nem
álmodtam ilyet.
Dr. Máriás: Nem gondoltam soha ennyire

előre, s ha most kérdezel, akkor azt se tudom
megmondani, hogy mondjuk ősszel fogok-e
koncertezni. Mivel ezt nem nagyon lehet abbahagyni, hiszen állandóan új meg új ötletek,
kihívások, lehetőségek jönnek, s a csintalanság-, élet- és zenevágyam továbbra is kiirthatatlannak tűnik, így egyelőre B. B. Kinget
célzom meg e téren irányadó eszményképemnek, aki a haláláig koncertezett.
Melyik dalotokat játszottátok el legtöbbször
Sopronban?
LG: Biztos, hogy a Bált. Ha volt is olyan év,
amikor ezt a dalt nem írtam fel a listára, a
Lobenwein Norbi utólag biztos beíratta velem!
:)
LA: Mondjuk a Zsákmányállatot biztos mindig
játszottuk...
Dr. Máriás: A Ba***ál című szerzeményünket,
amelyet vehetsz felszabadító lázadásnak,
családalapítási felhívásnak, a gyűlölet és
szomorúság leghatékonyabb ellenszerének, a
nulladik zsoltárnak, nemzetmegtartó marketingdalnak, vicces provokációnak és a legeslegszebb modern népdalnak egyszerre.
Mi az, amit 20 évvel ezelőtt biztosan magaddal vittetek (volna) egy fesztiválra, és
mi az, amit most semmiképp sem hagynátok
otthon?
LG: Egy üveg házipálinka. Most meg a telefonom. Micsoda szégyen, de ez az igazság.
LA: Akkor is, most is: kulcs, pénztárca, mobil,
bárhova indulok, mindig megtapogatom a zsebeimet, megvannak-e. És ahhoz képest, hogy
mindent elfelejtek, elhagyok, ezek általában
megvannak.
Dr. Máriás: Húsz évvel ezelőtt a zenészek
előbb csomagolták be az útra szánt borokat,
söröket, pálinkát, egyebet, mint a hangszereiket, mert a közönség őrjöngést és önkívületet
akart, amihez ezekre volt szükség. Mostanra
ez nagyon más lett, mert kiderült, hogy sok új
zenésszel és produkcióval kell versenyezni,
s ahhoz nem árt maguknál lenni, sőt, így a
bor csak minimális kedvcsináló maradt, s a
hangolás ma már a backstage-ben történik
okostelefonos hanglógéppel, nem pedig a
sarki csehóban, Mari néni csavarlazító fröc�cseivel.

Bagossy Brothers
Company
Először léptek fel Sopronban és a Telekom
VOLT Fesztiválon. Miket hallottatok idáig a
VOLT-ról?
BBC: Még valóban nem léptünk fel Sopronban,
és azt hiszem, légvonalban ez lesz az egyik
legtávolabbi helyszín, ahová eddig meghívást
kaptunk. Egyikünk sem volt még a Telekom
VOLT Fesztiválon, de azért persze tudtunk róla,
mindig megnéztük, kik lesznek az adott évben
a fellépők, megnéztük az Aftermovie-kat is.
Idén extra jó érzés volt böngészni a fellépők
listáját, hisz mi is köztük vagyunk.
Hány üveg házipálinkával indultok Sopron
felé?
BBC: Ahányra a rajongók leadják a rendelést,
meg egy-két plusz üveget is hozzácsapunk,
szigorúan promóciós célokból. :)
Melyik a legjobb fesztiváltörténetetek idáig?
BBC: Tusványoson történt, két éve. Zsombi,
a harmonikásunk máshol is zenélt aznap, és
nem ért oda a kezdésre. Kezdetnek eljátszottunk két dalt, amiben nem volt harmonika,
aztán kénytelenek voltunk elkezdeni egy
harmadikat, amiben viszont jól jött volna. A
harmonika téma kezdetére Zsombi már a színpadon állt és húzta, a közönség pedig külön
show-elemként értékelte a történetet.

Bohemian Betyars
Megnyertétek a Nagy-Szín-Pad! idei versenyét, a VOLT-on így a Slayerrel és a Prodigyvel léptek fel egy színpadon. Mit fogtok nekik
mondani, ha találkoztok a backstage-ben?
BB: Azt fogjuk kérdezni a Prodigytől, hogy
felmehetünk-e Firestarterre néptáncolni és
csujogatni, a Slayertől pedig hogy levághatunk-e egy disznót a színpadon.
Szerintetek hány kilométeres futásnak felel
meg az a megállás nélküli pörgés, amit ti
lenyomtok egy koncert alatt?
BB: Megközelítő számítások alapján egy Sopron–Detk távolsággal ér fel egy koncertünk
energiabombája, szóval a közhiedelemmel
ellentétben muzsikus élsportolónak számítunk. Be is szeretnénk jegyeztetni olimpiai
sportágként.
Melyik a legjobb VOLT fesztiválos/soproni
történetetek idáig?
BB: 2009 óta visszajáró vendégek vagyunk,
rengeteg emlék fűz a helyszínhez. Nehéz döntenünk, de talán a legkedvesebb élményünk
a 2014-es fesztiválon történt. A bejáratnál
láttuk, hogy lemondták az utánunk lévő koncertet, így segítettünk Antonia Vainak és a Run
Over Dogsnak, hogy felléphessenek előttünk.
A fesztivál minden napján utcazenéltük, hogy
hirdessük a műsorváltozást. Nagyon jól sikerült az este, rendkívül örültünk, hogy együtt
zenélhettünk a barátainkkal.

..............................................................................

Run Over Dogs
Átlagban hány órát aludtatok naponta az
amerikai turnétok alatt?
ROD: Összességében szerintem többet, mint
itthon, bár voltak kemény éjszakák. Valamiért
eleinte azt gondoltuk, hogy esténként simán
pokrócos, pulcsis idő lesz, de minden reggel
megfagyva ébredtünk, így nem volt túl pihentető az alvás. Aztán mikor Grand Canyonnál
2000 méteren aludtunk, meg másnap a sivatag közepén, akkor elszállt a fűtés, úgyhogy

esélyünk sem volt felmelegedni. De menet
közben mindig bámészkodtunk, sziesztáztunk
kicsit a 30 fokos menetszélben, mindenkinek
volt egy ágya, úgyhogy estére mindig feltöltődtünk és kezdődött elölről a rombolás.
Volt már olyan koncertetek, ahol egyikőtökön
sem volt bőrdzseki?
ROD: Talán egyedül tavaly a VOLT Fesztiválon,
ahol a koncert végén gyakorlatilag vérben
forgó szemekkel szédültünk le a színpadról a
40 fokban, délután 4-kor.
Melyik a legjobb VOLT fesztiválos / soproni
történetetek?
ROD: 2013-ban, amikor a zenekar egy éve
létezett, felhívott minket a Bohemian Betyars,
hogy kiesett előttük egy banda, és van egy
este fél 8-as idősáv, amihez szabad kezet
kaptak, hogy kit hívnak maguk elé játszani.
Nagyon jól sikerült az a koncert, azóta minden
évben játszottunk a VOLT-on, úgyhogy ezúton
is pacsi a Betyároknak. A kedvenc soproni
sztori pedig most év elején történt, amikor a
Supernemmel játszottunk a városban és egy
másnap délig tartó teljes ámokfutást rendeztünk a megérkezéstől a hotelszobákon át a
másnapi klasszik, állandó rókalyukas ebédig.
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„Kitalálunk
valamit, és
megvalósítjuk“
.................................................................
Fülöp Zoltán & Lobenwein Norbert,
a VOLT alapító-főszervezői

A Telekom VOLT Fesztivál színfalai mögött gyakran kemény tárgyalások, éjszakákba nyúló
brainstormingok, heteken-hónapokon át tartó egyeztetések zajlanak, de a stáb legalább anynyira szereti ezt az óriási kreativitást és megoldóképességet igénylő folyamatot, mint ahogyan ti szeretitek a fesztivált, így nem munkának élik meg mindezt. Lobenwein Norbert és
Fülöp Zoltán alapító-főszervezők szerint ez a sikerük egyik legnagyobb „titka”...
Mikor kezditek a következő évi VOLT szervezését?
Lobenwein Norbert: Nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez egy egész éves munka. Talán
csak az az időszak esik ki, amikor a többi
fesztiválunkkal, a Szigettel, a Balaton Sounddal, a Stranddal és a B.my.Lake-kel foglalkozunk. A VOLT mindkettőnk életében az első:
19 évesek voltunk, amikor elindítottuk, és
azóta, 23 éve úgy bánunk vele, mint egy igazi
kinccsel. Egyfolytában azon jár az eszünk,
hogyan lehet még jobbá, még tartalmasabbá
tenni. A konkrét szervezési munka egyébként
szeptember környékén indul.
Mi az első lépés/teendő ilyenkor?
Fülöp Zoltán: Az első lépés a nemzetközi
program összeállítása, pontosabban az a
lista, amelyen az adott évi terveink, vágyaink
szerepelnek. Sokéves tapasztalatunk az, hogy
ez a lista köszönő viszonyban sincs azzal, ami
végül megvalósul, hiszen azt csak nagyon
ritkán lehet tudni előre, hogy a kiszemelt előadók, zenekarok éppen turnéznak-e, a fesztivál idején Európában járnak, vagy máshol...
Hogyan áll össze a line-up?
LN: Az ún. „állócsillagok“ listája ritkán változik, őket várják a legtöbben, és persze tudjuk,
hogy ők jelentik az igazi vonzerőt. Ezt egészítjük ki időről időre, sokszor hétről hétre újabb
nevekkel, aktualitásokkal. Ebben a folyamatban a közönség kívánságai, visszajelzései
éppúgy számítanak, mint az a munka, amely
során a nemzetközi trendeket követjük.
Hány ember dolgozik azon, hogy egy-egy

világsztár eljöjjön a VOLT-ra?
FZ: Öt-hat kollégánkkal közösen ötletelünk
rendszeresen, és a házon belüli booking mellett több külsős kollégával, baráttal dolgozunk
azon, hogy megszerezzük a kiszemelt világsztárokat. Ez a munkánk egyik legizgalmasabb része, ugyanakkor ez okozza a legtöbb
fejtörést is.
Ki volt a legnehezebb tárgyalópartner?
FZ: Minden évben akadnak olyanok, akikkel
sok a feladat. Az ideiek közül az Iron Maiden
az, aki miatt nagyobb színpadot kellett építenünk, és még az utosó hetekben is sok olyan
technikai igény merült fel a részükről, amely
sok költséget jelent, és nem egyszerű megfelelni neki. Szerencsére a csapatunk fel van
készülve az ilyesmire, és eddig még nem volt
olyan feladat, amit ne oldottak volna meg.
Kivel ment meglepően könnyen?
FZ: A show-biznisz mára olyan proﬁ szintre
jutott, amikor már senki nem adja magát könynyen, mindenki igyekszik túllicitálni a másikat
és lenyűgözni a közönségét, és ehhez szüksége van a mi proﬁzmusunkra is. Vagyis nincs
olyan, hogy valaki „csak úgy” eljön, és nem
támaszt bonyolult igényeket elénk, de ettől is
izgalmas a munkánk.
Előfordul, hogy elhoztok előadót csak azért,
mert ti nagyon szeretitek, bár a közönség
(még) nem talált rá?
LN: Ritkán, de természetesen ilyen is adódik.
Sok évvel ezelőtt ilyen volt a Cult, de az is
gyakori, hogy nem vagyunk biztosak egy-egy
produkció sikerében, inkább csak hiszünk ben-

Haribo,
drága pezsgő,
oxigénmaszk...
Az előadók szerződésének fontos része a rider, azaz a lista, amely a produkció igényeit tartalmazza. A Telekom VOLT Fesztivál szervezői minden évben nagy gondot fordítanak arra, hogy a vendégül látott sztárok a lehető legotthonosabban érezzék magukat a koncertjük előtt, alatt és után,
ezért nincs olyan kérés, aminek ne tennének eleget. Még ha ezek a kérések néha furcsák is...
Van, akinek igénye van arra, hogy felfedezze a
környéket: A Telekom Tér egyik külföldi fellépője a Sopronban található gyógyfürdőkhöz és
kirándulóhelyekhez kért térképet. Ők kizárólag
bio gyümölcsöket és zöldségeket, humuszt és
Earl Grey teát kértek a cateringbe.

A fantáziátokra bízzuk, mi a terve annak a
sztárnak, aki Ciroc vodkát, Hennessy-t, Perrier
Juet pezsgőt, Bombay Sapphire gint, működő tévét és DVD-t, valamint egy, 10 darab
síkosított óvszert tartalmazó pakkot kért a
szervezőktől...

A Telekom Nagyszínpad egyik záró actje
változtatható fényerejű, narancs színhőmérsékletű világítást kért az öltözőjébe,
neont egyáltalán nem szeretne meglátni ott.
A show-ja után két marhaburgert burkolna,
késsel-villával.

Az egyik legszimpatikusabb kérés két elektropárostól futott be: soproni képeslapokat
kértek előre felbélyegezve, készen arra, hogy
a címzés és szövegezés után csak be kelljen
dobniuk egy postaládába!

Az egészséges életmód híve az az amerikai
zenekar, amely mindössze 24 üveg természetes ásványvizet, 6 vitaminvizet, 1 doboz Blue
Diamond márkájú, enyhén sózott mandulát, 3
bio almát és banánt kért az öltözőjébe.

A fesztivál egyik legnagyobb sztárcsapata 140
nagy, egyszínű törölközőt kért a stábjának
az itt-tartózkodásuk minden egyes napjára,
valamint a zenekarnak további 50 nagy- és
10 kisméretűt. Hatalmas csapattal érkeznek,
ezért 12 öltözőt, külön helyiséget a ruháknak,

ne, és kíváncsian várjuk, jó volt-e a szimatunk.
Ilyen például idén Damien Rice, aki világszerte igazán izgalmas fesztiválok headlinere, de
inkább kuriózumnak számít az idei programban, mint egyértelmű vonzerőnek.
Van, hogy egy nagy külföldi sztár indítja el
a folyamatot azzal, hogy jelez nektek, hogy
szeretne a Telekom VOLT Fesztiválon játszani?
LN: Az gyakran előfordul – különösen, amióta
a Telekom VOLT Fesztivál jegyzett esemény
a világban –, hogy már egy évvel korábban
jelzik, ha egy produkció turnéra indul, és a mi
fesztiválunk érdekli. A legnagyobb nehézség
számunkra a nemzetközi piac, hiszen a nyári
időszakban egymást érik a fesztiválok Európában, nekünk velük kell versenyeznünk a nagy
nevekért...
Emlékeitek szerint mik voltak a legfurcsább,
legkülönlegesebb igények, amik világsztárok
ridereiben előfordultak?
LN: A legtöbb igény – még ha költséges is –,
elsősorban kényelmi okokat szolgál: luxusautók, helikopter, privát repülő – ezek ma
már természetesnek számítanak. Mivel a
sztárok szinte naponta máshol szerepelnek,
kevés időt töltenek el egy-egy helyen, ennek
elenére persze előfordulnak vicces kérések:
egyedi ﬁomságok, átalakított öltözők, vagy
éppen játékgépek. A lehetőségekhez képest
igyekszünk mindent megoldani, persze sokszor kiröhögnek minket, amikor látják, hogy
komolyan vettük a viccnek szánt igényeket is.
A munkátok mely részét élvezitek a legjobban?
LN: Bár általánosnak tűnhet a válaszom,
valójában nem az: annak, hogy ennyi ideje
örömmel és élvezettel végezzük a munkát,
leginkább az az oka, hogy a fesztiválszervezés
igazi alkotói folyamat. Kitalálunk valamit,
és megvalósítjuk. Ráadásul a fesztiválszerve-

zésnél sokoldalúbb munkát nehéz elképzelni.
Ha éppen fotókiállítás jut eszünkbe, akkor azt
szervezünk, ha folkkoncert, akkor azt, ha pedig
rock, vagy éppen elektronikus zenei világsztárokat szeretnénk meghívni, arra is van
lehetőség. Egy évig készülsz rá, aztán 5 nap
alatt próbálod megmutatni, hogy mit alkottál a kollégáiddal, barátaiddal együtt. Kevés
dolog van, ami ennél nagyobb örömmel és
izgalommal járhat.
Mi az a feladat, amit szívesen „lepasszolnátok”?
FZ: Azok nagy részét többnyire sikerül átadnunk kollégáknak. Például a hatósági engedélyek kérdése ilyen...
Létezik olyan, hogy „külföldi fesztivál példakép”?
FZ: Természetesen, sok van. A legtöbbet már
láttuk közelről is, és próbáljuk beépíteni a mi
fesztiváljainkba azokat az elemeiket, amelyek
leginkább tetszenek nekünk. Talán a Coachella
és a Tomorrowland a két legizgalmasabb, ahol
jártunk. Előbbi a programkínálat és a pálmafák, utóbbi az egyedi látványvilága miatt.
Melyik koncertet várjátok a legeslegjobban
idén?
LN: Én a nulladik napi Petőﬁ Zenei Díjat, amin
közel egy éve dolgozunk, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyan sikerül. A nagy nevek
közül pedig Wiz Khalifát, Damien Rice-t és a
Prodigy-t.
FZ: Minden évben vannak olyanok, akiket a
rájuk jellemző show miatt várok igazán. Idén
ilyen az Axwell – Ingrosso páros és persze az
Iron Maiden is, akik láthatóan a legtöbb vendéget vonzzák idén.

Ed Force One

Nagy valószínűséggel nem Budapesten, hanem a közeli ausztriai reptéren landol majd az Ed
Force One, az a Jumbo Jet, amelyen az Iron Maiden érkezik, és amelynek pilótafülkéjében a
zenekar frontembere, Bruce Dickinson ül a botkormány mögött. A Boeing 747-400-as a világ
egyik legnagyobb gépe: 70,7 méter hosszú, 19,4 méter magas, a szárnyfesztávja pedig 64,4
méter. Dickinson elmondta, számukra azért nem kifejezetten luxus így utazni, mert ezzel a
módszerrel együtt tudják szállítani a zenekar teljes hang- és látványtechnikáját, a stábot, és
persze a zenészek is kényelmesen pihenhetnek a fedélzetén a következő állomásig.
videószobát, valamint két masszázsszobát is
szeretnének. A színpadon elképesztő energiák tombolnak majd, úgyhogy egy picit sem
csodálkozunk azon, hogy 3 oxigénpalacknak
és -maszknak kell készen állnia arra az esetre,
ha a zenészeknek szükségük lenne rá.

aromaterápiás cuccokat kért a Bodyshopból,
valamint vaníliaillatú gyertyákat.

Rakenroll ide vagy oda, az egészséges étkezés
számukra is nagyon fontos: fűszerezetlen,
natúr csirkemellet, répát és brokkolit szeretnének, alkoholbevitelük pedig mindössze a
saját sörmárkájukból származik majd.

Régi jó ismerőseink adnak a megjelenésre: 3
fekete, sötétített üvegű S-Class Mercedesszel
utaznak Bécsből Sopronba, és szeretnék, ha a
12 üveg Moet pezsgő mellett 8 üveg kókuszvíz és rengeteg Haribo gumicukor várná őket
az öltözőben.

Bár gyanítjuk, minden energiáját beleadja
majd a show-ba, az egyik előadó 1 doboz altatót is kért, valamint egy kis tubus fogkrémet
és egy fogkefét.
Rég elmúlt már az az idő, amikor tiltott
szerekkel kapcsolódott ki az a sztár, aki most

Akad olyan rockzenekar, amely legkülönösebb
kérése egy teljesen besötétített, 20 fokosra
klimatizált öltöző, és 1 liter desztillált víz.

MI SZEM-SZÁJNAK...
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Játszd újra, Deák!
Deák étterem (Deák tér 27.)

A mediterrán hangulatú étterem magyar és olasz ízvilággal, cseh és
magyar sörökkel, koktélokkal, élőzenével, sportközvetítésekkel, kedvezményes VOLT-menüvel, társas- és kártyajátékokkal várja vendégeit.
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Ugorj be egy rántottára, vagy egyél egy gyors szendvicset, ebédre egy
könnyű tésztát, salátát vagy akár pizzát, guríts le hozzá egy korsó sört
vagy egy hamvas fröccsöt! Speciális VOLT-étlap, olasz kávé és fagylalt
vár rád a belváros hangulatos lounge teraszán!
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Kégli-kert (Ady Endre út 33.)

19

Schmauser Söröző (Kossuth Lajos u.49.)

20

Tramini Borozó és Kávézó (Várkerület 63.)

21

Creme Pálinkávézó (Várkerület 6.)

22

Kultúrpresszó (Várkerület 96.)

23

MANNA Konyhafelszerelés (Mátyás király utca 13.)

01

VISSZA A
TERMÉSZETBE!

Harrer Chocolat Csokoládéműhely,
Cukrászda és Kávézó (Faller Jenő u 4. és Várkerület 73.)

A több évtizedes múltra visszatekintő családi vállalkozás mesés süteményekkel és csokikölteményekkel várja vendégeit. VOLT-os karszalagoddal kedvezményes, 2600 forintos áron vehetsz részt a csokikóstoló
programban, de készülnek VOLT-menüvel is, amely tartalmaz 3 dl
limonádét, máglyarakást vaníliaöntettel, és 3 gombóc fagyival. A programra az alábbi e-mail címen, vagy telefonszámon jelentkezhetsz be:
oﬃce@harrerchocolat.com 99/505 904.
A csokikóstolás időpontjai: 07. 01. 13 h, 07. 02. 13 h.

23
09

Családi vendéglátás mesterfokon!
Erhardt étterem (Balﬁ u. 10.)

A fesztivál ideje alatt „Slushie” terasz nyílik, ahol minden nap 12 és
18 óra között jéghideg gyümölcsökből és vodkából készített italokkal, valamint a legﬁnomabb soproni borokkal várnak titeket. A Food
& Friends – VOLT ebédmenü is népszerű lesz: karszalagjaitokkal 1790
forintért fogyaszthattok el egy hideg előételből, levesből, főételből
és desszertből álló sort, melyből 3 fogás szabadon választható a megadott menüárban. Karszalag nélkül ugyanez a menü 2490 forintba
kerül. Javasoljuk, hogy indulás előtt a 99/505-904-es telefonszámon
foglaljatok asztalt, így biztosan lesz kényelmes helyetek!
A napi menüért katt a www.erhardts.hu-ra!
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17
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Készítsd el saját VOLT cuvée-det!
Tastevino Borbár & Vinotéka (Várkerület 5.)

A francia elegancia ötvözve a mediterrán lazasággal: ha bejön a feeling, neked való a Tastevino, ahol játékos borkóstolásokon vehetsz
részt, vagy beszállhatsz a „Készítsd el saját VOLT cuvée-det!” akcióba,
és az így létrehozott nedűt akár haza is viheted!

11

07

Bor, mámor, VOLT
Natura Vinotéka (Várkerület 24.)

Amíg keresgélsz a 600 féle bor között vagy hűsíted magad egy pohár
pezsgővel, addig akár a telefonodat is feltöltheted. Minden VOLT karszalagos vendég a vásárlása mellé 1 palack ásványvizet is kap ajándékba.
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20

Reggeli, ebéd, vacsora
El Gusto Bistro (Várkerület 79.)

Avagy kirándulások Sopron körül:
programok amelyek a kempingtől,
a fesztivál területéről indulnak a városba.

Fedezd fel Sopront!

A Bringázz Sopron Egyesület Téged is vár egy mókás és játékos felfedezőtúrára, ami közben megismerheted a csodás város tereit. Egy térkép, egy város, egy kaland! Minden sikeres felfedező ajándékot kap!
MIVEL: Bringával vagy gyalog
HONNAN INDUL: VOLT Fesztivál kerékpármegőrző
IDŐPONT: folyamatos

Egy börtön mindennapjai

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön a fesztivál külső helyszíneként is
szerepel. Előzetes kiválasztás alapján azokat a látogatókat, akik már
betöltötték a 14. életévüket, nem állnak alkohol vagy egyéb bódítószer hatása alatt, és kedvet éreznek az intézet megtekintéséhez, „rabomobillal” Sopronkőhidára szállítják, ahol egy 45 perces bűnmegelőzési
látogatás keretében testközelből is megismerhetik az intézetet.
MIVEL: Rabomobillal
HONNAN INDUL: VOLT Fesztivál buszmegálló
IDŐPONT: minden nap 8:30 és 10:30-kor indul
ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ: a börtön sátránál, a civil zónában

Traktorbuli a környező szőlőkbe

Fedezzétek fel együtt a Soproni borvidéket egy egyedülálló szerelvénnyel, közben ismerkedjetek a tájjal, kóstoljatok soproni borokat és
rendhagyó történeteken keresztül idézzétek meg a borvidék múltját!
A program tartalmazza az utazást, az idegenvezetést és a borozást is.
MIVEL: Traktorral
HONNAN INDUL: VOLT Fesztivál buszmegálló
IDŐPONT: minden nap 13:30 és 15:30
ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ: Taschner borozóban a Poncichter
negyedben 500 Ft/fő

Geotúra a Tolvaj-árokban és a Kis-Ultrán

A Soproni-hegység földtani múltjának jellegzetes, ősi kőzeteinek és ásványainak bemutatása egy erdei séta során. A túra 3,8 km hosszú, körülbelül 3 óra időtartammal, a szintemelkedés 150 méter.
MIVEL: különbusszal a fesztivál területéről (indulás 9:40-kor), vagy a
3-as helyi járatú busszal (Ifjúsági Tábor megálló)
HONNAN INDUL: Brennbergi út, Ifjúsági Tábor bejárata,
GPS: 47.6782° N, 16.5230° E
IDŐPONT: július 1. 10:00 óra, esőnap: július 2. 10:00 óra
JAVASOLT FELSZERELÉS: túrabakancs, hosszúnadrág a kullancsok és a
szeder ellen, kullancsriasztó
A TÚRÁN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ előre regisztráljatok az NYME sátránál!

VOLT-menük: 1. Kégli saláta + 2 rosé hosszúlépés: 1250 Ft // 2. Sült
kolbász mustárral, kenyérrel + 1 korsó Kégli sör: 1100 Ft // 3. Óriás
mustáros ﬂekken hasábburgonyával + 2 cl Panyolai pálinka: 1740 Ft //
4. Korsó Kégli sör 350 Ft
Az akciók a fesztivál alatt mindennap 18:00-ig érvényesek.

Nem érdekel a gasztro-kult-robbanás, „csak” egy igazán jót akarsz
enni? Netán kedved van megtanulni, hogyan lehet bográcsban főzni?
A Schmauser a te helyed lesz, itt ugyanis tradicionális magyar ételeket
készítenek, és közben részletesen elmagyarázzák, mit-miért-hogyan
tesznek! A főzősuli részvételi díja egy adag étel ára, azaz 1000 Ft. Kezdés mindennap reggel 9-kor, de a délelőtt folyamán bármikor be lehet
kapcsolódni. A heti leosztás:
29-én lecsós csirke // 30-án babgulyás // 1-jén slambuc // 2-án
palócleves
Amíg a kaja rotyog, beerpongmeccsekkel múlathatod az időt, vagy 7
tévén nézheted az Eb-meccseket, ráadásul délután 6-ig csak 350 forintba kerül a Kégli sör.

1970 óta örvend töretlen népszerűségnek a Tramini, és természetes,
hogy a VOLT ideje alatt ők is akciókkal készülnek, melyek között az italkedvezmények mellett kétféle VOLT menüt is kínálnak:
1. Rosé házmesterfröccs+ favágókenyér (helyi és osztrák erdész specialitás: barna kenyéren fűszeres alap: margarin, vaj, fokhagyma), egy
csepp édes tabascóval. Erre kerül rá a szalonna, hagyma, fűszerek,
mozzarella: 1230 Ft // 2. Tramini házmesterfröccs+ Hauspizza (ropogós tészta, paradicsomszósz, mozzarella, sonka, snack-kolbász, gomba,
paprika, édes pfeﬀeroni, fűszerek: 1770 Ft
A kávézóban kamerával megﬁgyelt, biztonságos helyen, ingyen töltheted fel a mobilodat vagy tabletedet!

A Creme Pálinkávézó, az ország első és egyetlen Pálinkávézója Csigó
Gergely soproni fotóművész sajátos kiállításával várja a fesztiválozókat, amely a városra ilyenkor jellemző pezsgést kívánja szemléltetni,
ezért is adták neki a Dinamika címet. A kulináris élvezetekhez 7 pálinkaház 50-féle, hungarikumnak számító itala, zöldség- és sörpárlatok,
ágyas, mézes és mézes-ágyas likőrök, pálinkamenük, kávékülönlegességek járulnak hozzá, de készül VOLT breakfast is (habos kávé vajas
zsemlével), amit mindössze 520 forintos áron vásárolhattok meg.

Sopron egyetlen specialty kávézójába invitálnak benneteket egy reggelire, kávéra, fröccsre vagy koktélra, gluténmentes sütemények kíséretében. A Kultúrpresszó részletes programajánlatát a facebook.com/
kulturcikk oldalon találjátok!

Sopron egyetlen design konyhafelszerelés boltja a VOLT Fesztivál ideje alatt a karszalaggal rendelkező vásárlók részére a vásárlás végösszegéből 15% kedvezményt biztosít!
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Napi bontás

www.sopronitema.hu

20:30 Petőﬁ Zenei Díj – Gála
22:30 Ella Eyre (UK)
.............................................................

OTP Junior Petőﬁ Rádió
Nagyszínpad
23:45 Ákos
02:00 Wilkinson DJ set ft. MC AD-APT (UK)
.............................................................

Telekom Tér
20:00 Candyman
23:00 We Plants Are Happy Plants
00:20 Pixa
02:00 Spanish Wax
.............................................................

Heti Válasz Borfesztivál –

Poncichter Negyed: Sopron Színpad

Telekom
VOLT
Fesztivál
2016

programok

15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
23:00

What’sUpCi
Szénási Group
B The First & Bonus Track
Vastag Csaba
Tudósok
Tökéletes Helyettesek
(Kispál és a Borz tribute zenekar)
01:00 Dj Jokó

.............................................................

Samsung Galaxy
S7/S7 edge Terasz
14:30 Zanzai
16:00 Passed –

A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
17:30 Freddie –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
19:00 Superstereo –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
20:30 Szabó Benedek És A Galaxisok –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
22:30 Too Late
01:00 Dj Gergő

.............................................................

...................................................

A

és a

bemutatja

NAGYON ZENE FESZTIVÁL

ZAMÁRDI

BËLGA

AUGUSZTUS 24-27.

TOM ODELL

DJ SET

EXKLUZÍV!

EGY KÖZÖS NAP, CSAK A STRANDON!

MAJKA

PÉTERFY BORI
& LOVE BAND

&CURTIS

SOERII
& POOLEK

MARGARET
ISLAND

...ÉS MÉG
SOKAN
MÁSOK!

WWW.STRANDFESZTIVAL.COM

KEDVEZMÉNYES JEGYEK: AUGUSZTUS 15-IG!

BALATONSOUND.HU

2016. JÚLIUS 6-10.

ZAMÁRDI

ÉS MÉG SOKAN MÁSOK...

FACEBOOK.COM/
BALATONSOUND

június 29., Szerda
Telekom Nagyszínpad
16:00 Paddy And The Rats
18:10 30Y
21:00 A 25 éves Quimby
00:10 Paul Kalkbrenner (D)
.............................................................

OTP Junior Petőﬁ Rádió
Nagyszínpad
17:00 Pál Utcai Fiúk
19:30 Damien Rice (IRL)
22:30 Wellhello
01:40 Deadcode & Friends pres.: HOT X
03:10 Deadcode & Friends pres.: SanFranciscoBeat
04:40 Deadcode & Friends pres.: Gabor Kraft
.............................................................

Jana Színpad
14:00 Pair O’ Dice
15:30 Hősök
17:00 The Biebers
18:30 Fish!
20:15 Akkezdet Phiai
22:00 Szabó Balázs Bandája
23:45 Rúzsa Magdi
01:30 Supernem
02:40 Palotai
.............................................................

Telekom Tér
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:00

Newl
Sikztah
Zagar DJ set
Poli
Jan Blomqvist & Band (D)
Truesounds meets VOLT Festival
(Peter Makto, Gregory S, Davko)

.............................................................

Heti Válasz Borfesztivál –

Poncichter Negyed: Sopron Színpad
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
23:00
01:00

Járai Márk
Mrs Columbo
Petruska
Zuboly
Bikini
Prakker
Müller Péter Sziámi Andfriends
Dj Jokó

.............................................................

Samsung Galaxy
S7/S7 edge Terasz
14:30
16:00
17:30
19:00

Maxisun
Blahalouisiana
Konyha
Fran Palermo –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
20:30 ByeAlex és a Slepp
22:30 Haydm Street
01:00 The Picard

.............................................................

Erzsébet-utalvány Folk Színpad
17:00 Hungarian Folkembassy - “Európai Hagyaték”
zenés, táncos, interaktív történelemóra
19:00 Hungarian Folkembassy
20:30 Romungro Gipsy Band koncert (+táncosok),
a koncert végén táncház
22:00 “Nótakaraoke” cigányzenekarral és házigazdával

.......................................................................................................................................................................................................................................

Telekom Nagyszínpad

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

június 28., Kedd

2016. június 22.

2016. június 22.

Irie Mafﬁa
Halott Pénz
Punnany Massif
Gorgon City – live (UK)
Tesco Disco

.............................................................

14:00 Shell Beach
15:30 Deniz
17:00 Odett
18:30 Cloud 9+
20:15 Deák Bill Blues Band
22:00 Péterfy Bori & Love Band
23:45 Beatrice
01:30 Soerii & Poolek
02:40 UVCT (Jumodaddy & Wondawulf)
.............................................................

15:00 HipHop, RnB, Trap, Twerk w/DJ Gozth & Soulja
21:00 Telekom live broadcast of the 2016 UEFA

European Championship
23:00 Roberto Rios
00:30 Stereo Palma
02:00 Andro
03:30 Metzker Viktória

.............................................................

13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
23:00
01:00

Kávészünet
Kozma Orsi Quartet
Antonia Vai
A Kutya Vacsorája
Európa Kiadó
Ocho Macho
TNT
Dj Jokó

.............................................................

14:30
16:00
17:30
19:00

Drawing
Mörk
Elefánt
Marge –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
20:30 Run Over Dogs –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
22:30 Midlife Crisis
01:00 Dj Radnai

.............................................................

17:00 Gulyás László, gólyalábas “vándormuzsikus”

előadása
19:00 Berecz András ének- és mesemondó műsora
20:30 Buda Folk Band- világi magyar népzene, lemezbemutató koncert
22:00 “Nótakaraoke” cigányzenekarral és házigazdával

július 01., Péntek

.......................................................................................................................................................................................................................................

16:00 Majka & Curtis
18:10 Skillet (USA)
21:00 Wiz Khalifa (USA)
22:30 Axwell Λ Ingrosso (S)
.............................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

június 30., Csütörtök

17:00
19:30
00:10
01:40
02:40

Napi bontás

www.sopronitema.hu
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július 02., Szombat

Telekom
Nagyszínpad
15:50 Intim Torna Illegál
18:10 Csík Zenekar
21:00 Iron Maiden (UK)
.............................................................

17:00 Bohemian Betyárs –
A Nagy-Szín-Pad! verseny győztese
19:30 Slayer (USA)
22:30 The Prodigy (UK)

.............................................................

OTP Junior Petőﬁ Rádió
Nagyszínpad
14:50 The Raven Age (UK)
17:00 Kowalsky Meg A Vega
19:30 Tankcsapda
23:10 Magna Cum Laude
00:40 Kiscsillag
02:00 Nero DJ set (UK)
.............................................................

16:00 Mary Popkids
18:10 Sigma live (UK)
21:00 Vad Fruttik
00:10 Brains
01:40 High Contrast & MC Lowqui
03:00 Ian Autorun b2b Markov, Raise Spirit
.............................................................

Jana
Színpad
14:00 Buried In My Mind
15:30 Headbengs
17:00 Fábián Juli & Zoohacker
18:30 Magashegyi Underground
20:15 Hiperkarma
22:00 Stereo MC’s (UK)
23:45 Road
01:30 Bëlga
02:40 Necc Party
.............................................................

14:00 Blizard
15:30 Honeybeast
17:00 Ganxsta Zolee És A Kartel
18:30 Middlemist Red
20:15 Ivan & The Parazol
22:00 Margaret Island
23:45 Moby Dick
01:30 Kelemen Kabátban
02:40 Beatman & Ludmilla
.............................................................

Telekom
Tér
15:00 C. Molle (Muzikfabrik DJ set)
19:00 Kovary
21:00 Telekom live broadcast of the 2016 UEFA

European Championship
23:00 Karanyi (Live) Lemezbemutató
01:00 GusGus (ISL)
03:00 Secret Factory

.............................................................

15:00 Bladerunnaz DJs (Klay, Puppetz, MVRK)
18:00 Bernathy Zsiga Live
21:00 Telekom live broadcast of the 2016 UEFA

European Championship
23:00 Lotﬁ Begi
01:00 Alle Farben (D)
03:00 Tigran

.............................................................

Heti Válasz Borfesztivál –
Poncichter Negyed:
Sopron Színpad
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00
23:00
01:00

Hangácsi Márton
Berki Tamás DzsEszperantó
Szatmári Juli
Jónás Vera Experiment
Cimbaliband
Random Trip
United
Dj Jokó

.............................................................

13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00

Kis Grófo
Rozsnyói Péter Trió
Ef Zámbó Happy Dead Band
Kéknyúl
Kaukázus
Budapest Bár és vendégei: Behumi Dóri,
Németh Juci, Frenk, Keleti András, Tania Saedi
23:00 Szikora Robi És Az R-go
01:00 Dj Jokó

.............................................................

Samsung Galaxy
S7/S7 edge Terasz
14:30
16:00
17:30
19:00

A Sop-Rock tehetségkutató győztese
Bogi And The Berry
Muriel
Esti Kornél –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
20:30 Mongooz And The Magnet –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
22:30 Smile Rock Circus
01:00 DJ Izil

.............................................................

14:30
16:00
17:30
19:00

NB
Lóci Játszik
Csaknekedkislány
Zaporozsec –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
20:30 Bagossy Brothers Company –
A Nagy-Szín-Pad! 2016 verseny jelöltje
22:30 Passion Project
01:00 The Picard

.............................................................

Erzsébet-utalvány
Folk Színpad
17:00 Sopron TE és a Fajkusz Banda - “Tánckiállítás”
Polgári táncok tanítása
19:00 Fajkusz Banda - “Szép soproni lányok…”
Bordalok, egyetemi nóták
20:30 Pál István “Szalonna” és Bandája
22:00 “Nótakaraoke” cigányzenekarral és házigazdával

11:00 Szalóki Ági
17:00 Sopron TE és a Fajkusz Banda - “Tánckiállítás”

Polgári táncok tanítása
19:00 Berta Alexandra és a Neofónia
20:30 Góbé zenekar
22:00 “Nótakaraoke” cigányzenekarral és házigazdával

Mindenütt jó,
de legjobb Sopron!

KULT-EXTRA
01

02

03

Fehér László kiállítása

Láttál már olyan festményt, amiről azt gondoltad, hogy fotó?
A hiperrealista alkotások lenyűgözőek! Olyan aprólékosan, annyira tökéletesen valósághűen készítették őket, hogy szinte lehetetlen megmondani, hogy ecsetet, ceruzát, vagy más művészi alkotóeszközt használtak
a létrehozásukhoz! Fehér László e stílus Munkácsy- és Kossuth-díjas
képviselője. Káprázatos alkotásaiból június 16-án kiállítás nyílik, amit
június 17. és július 10. között a VOLT-os karszalagoddal ingyenesen
megcsodálhatsz a soproni Festőteremben.
ITT KERESD: Sopron, Petőfi tér 8.
NYITVA TARTÁS: hétfő-vasárnap 10.00-18.00
KEDVEZMÉNY: VOLT-os karszalagoddal ingyenes

A Soproni Fotóművészeti Kör jubileumi kiállítása

Ne ragadj le a Lövér-kempingnél, hiszen a Telekom VOLT Fesztivál ideje alatt a város rengeteg
izgalmas programmal és akcióval vár! Igyekeztünk összegyűjteni a legjobbakat – íme!

A VOLT FESZTIVÁL
KÍSÉRŐRENDEZVÉNYEI
SOPRON BELVÁROSÁBAN
a Pro Kultúra Sopron
szervezésében

A Fotós Kör azzal a céllal jött létre, hogy olyan egyedi látásmóddal és
gondolatisággal rendelkező fotókat mutasson meg, amely Sopronban
addig nem volt megszokott. A lényeg, hogy a fotográfusok ne a hatásvadász képekre törekedjenek, amelyek első ránézésre ontják magukból a
közhelyeket, hanem olyanokra, amelyek előtt meg kell állni, elmélyülni,
és felfedezést tenni benne.
ITT KERESD: Liszt-központ – Munkácsy-terem, Sopron, Liszt Ferenc u. 1.
(bejárat a Petőfi tér felől)
NYITVA TARTÁS: hétfő-vasárnap 10.00-18.00
KEDVEZMÉNY: VOLT-os karszalaggal kedvezményes belépőjegy váltható (500 Ft)

_ Sopron, a Csillagok városa
04. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Keresd meg a VOLT Fesztiválon fellépett sztárok
székeit Sopronban, és készíts egy fotót a Facebookra
vagy az Instagramra! A székek ef Zámbó István
alkotásai.

05

Zenés felhőtáncoltatás

06

A Soproni Múzeum rendezvényei:

(Ady Endre u. 5.):
Faith No More, Iggy & The Stooges, Snow Patrol,
The Prodigy, Thirty Seconds to Mars

05. DEÁK ÉTTEREM (Erzsébet u. 20.):

Morcheeba

06. KULTÚRCIKK KÁVÉZÓ (Várkerület 96.):
Bring me the Horizon

07. MUSEUM CAFÉ (Előkapu u. 2-7.):

A Bútormanufaktúra bemutatóterme mindennap 10:00-től 16:00-ig
Bronzbogár fotóművész és Varga Tamás grafikusművész kiállításaival
vár, július 1-jén 15:00-tól Szabó Olivér „Szék esszék” című Sit Down
Comedy-jén dolgoztathatod meg a rekeszizmaidat, július 2-án 15:00-tól
pedig Kékes Kata gitárművész és dr. Vargha András visz zenei utazásra a
klasszikustól a dzsesszig terjedő repertoárjukkal.
ITT KERESD: STOKI Bútormanufaktúra bemutatóterme (Várkerület 31.)
NYITVA TARTÁS: naponta 10.00-16.00-ig
KEDVEZMÉNY: a belépés díjtalan

Vendégségben a Borlovagoknál

Steve Aoki

01. VASÚTÁLLOMÁS:

08. HARRER CSOKOLÁDÉGYÁR (Várkerület 73.):
Ákos, Chase & Status, Jamie Woon, Katy B, Hurts, Moby,
John Newman
Sum41, Papa Roach, Sven Väth
02. VOLT CAFÉ (Mátyás király utca – Deák tér sarok): 09. ERHARDT ÉTTEREM (Balfi u. 10.):
Motörhead, Billy Talent, Bullet for my Valentine, Example, David Guetta
Queens of the Stone Age, Simple Plan, Skrillex, Slash,
10. GÁZFRÖCCS (Deák tér 28.):
Arctic Monkeys
Fat Boy Slim

_
04

18

Ismerkedj meg a Töltl pincészet kiváló boraival, hallgasd meg a borászok
előadását, és kortyolgass, miközben kellemes zene szól!
ITT KERESD: Rejpál-ház, Várkerület 7.
MIKOR: július 1. 17:00
Belépőjegyek a helyszínen válthatók!

Ha egy kicsit megfáradtál a fesztiválzúzdában, és a VOLT utolsó napján,
az esti nagykoncertek előtt valami nagyon másra vágysz, irány a Felhőtáncoló, ahol a Wespa vonósnégyes Schubert- és Mozart-műveket játszik.
ITT KERESD: Felhőtáncoló Kreatív Műhely, Várkerület 19.
MIKOR: július 2. 15:00
KEDVEZMÉNY: a belépés díjtalan

06

Irány a Tűztorony!
VOLTál már a toronyban?
Fesztiválos karszalag bemutatásával a jegy csak 400 Ft-ba kerül!
Nyitva 10-20 óráig.
Ejtőzés a titkos kertben
A VOLT minden napján 11-től 15 óráig megnyílik a múzeum belső kertje
a Fő téren. Kiváló hely hideg limonádés nyugis ejtőzésre, hozzá naponta
egy-egy lightos kultúrprogramot is kínálnak:
Retro-Sopron
2016. június 29., szerda 11 óra
2016. július 2., szombat 11 óra
Fotólöket a városhoz: időutazás Bolodár Zoltán képmutogatóval, a múzeumi fotóarchívum vezetőjével.
Ponyva vagy szépirodalom?
2016. június 30., csütörtök 11 óra
Határérték: Darabos Enikő kritikus beszélget a fantasy műfajáról Mészöly Ágnessel.
Csavargók
2016. július 1., péntek 11 óra
Darabos Enikő kritikus beszélget a két soproni származású Jászberényi
fivérrel, a szépíró-újságíró Sándorral és a színész Gáborral.

(Cím: Fő tér 8. A kert
megközelíthető a Fabricius-házon (Fő tér 6.) és
Storno-házon (Fő tér 8.)
keresztül.
A belépés ingyenes!
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Toronyzene

Gázfröccs romkocsma (Deák tér 28.)

Sopron egyetlen romkocsmájának célja egyszerű: kellemes hangulatot teremteni minden látogató számára, legyen szó délutáni kávézásról,
hamburgerről, egy jó pizzáról, esti sörözésről, baráti beszélgetésekről,
illetve befogadni új szellemi és kulturális kezdeményezéseket, kihasználva az épület kedvező adottságait, és tovább erősíteni azt látvánnyal,
művészeti alkotásokkal, koncertek, kiállítások szervezésével.
A VOLT Fesztivál alatt Magyarország egyik legtekintélyesebb, bas�szusközpontú zenékkel foglalkozó szervezőcsapata, a Bladerunnaz
a Gázfröccsben is megörvendezteti a közönséget, amire nem sűrűn
VOLT példa!
Június 29. 13:00 FIVE
Június 30. 13:00 MVRK, 15:00 Statik
Július 1. 13:00 Raise Spirit, 15:00 Ian Autorun
Július 2. 13:00 Klay b2b Puppetz, 15:00 Markov

Bugócsiga Akusztik Garden (Csengery u 30-32.)
Sopron egyik közkedvelt közösségi tere rendhagyó nyitvatartással, 11 és
18 óra között várja a betérő bulizókat. Az egészséges fesztiválreggelit a
Soproforno Közösségi Gasztrokörrel együtt készítik, de ha csak lazítani
szeretnél, társasjátékokat, pingpongasztalt, wifit és telefontöltési lehetőséget kínálnak, de kiállítótermükben megnézheted az Énekképes tárlatot
is, amely Sopront és a Telekom VOLT Fesztivált népszerűsítő táblát is
támogatja.

VOLT CAFÉ (Sopron, Deák tér)

A Telekom VOLT Fesztivál főszervezői által életre hívott „Sopron, a Csillagok Városa” projekt keretében a VOLT CAFÉ szabadtéri terasza mellett
megtekinthető 7 darab, F. Zámbó István által készített szobor-szék, melyeket a VOLT-on fellépő neves sztárok avattak fel: az Arctic Monkeys,
Example, a Billy Talent, a Simple Plan, Skrillex, a Queens of the Stone Age
és a Bullet For My Valentine, a kávézó falait pedig olyan világsztárok által
dedikált színes csillagok díszítik, mint a Snow Patrol, a The Ting Tings, a
House of Pain, a Sum 41, a Knife Party, a Simple Plan, az Air, a Bonobo, a
Chase and Status, a Dub Fx, az Enter Shikari, vagy a Röyksopp.

A VOLT Caféban Hainer István
soproni fotográfus kiállítását
nézheted meg, a kinti placcon
pedig mindennap 12-től 13
óráig ingyenes SZER jógán
nyújthatsz az délutáni fesztiválkoncertek előtt.

További programok:
június 29. Paddy and the Rats kocsmakoncert és Beck Zoli a VOLT
CAFÉ teraszán
június 30. DJ Venom (Halott Pénz) DJ set, valamint MARGE X Závodi Marcell DJ set
július 1. In memoriam „LEMMY” – a Motörhead zenekar dedikált székének felavatása a Tankcsapda közreműködésével, valamint a VOLT TÁBLA
felavatása! A tábla elkészítéséhez te is hozzá járulhatsz egy kép megvételével az Énekképes tárlatról, ami a VOLT végéig megtekinthető a Búgócsigában! + Too Late akusztik koncert
július 02. Ivan and the Parazol akusztik és Varga Bence (Zaporozsec)
egyszálgitáros koncertje, valamint Bohemian Betyars kocsmakoncert

A Telekom VOLT fesztivál ideje alatt, jó idő esetén naponta hallgathatod
a Brass Brothers zenéjét.
ITT KERESD: Tűztorony, Fő tér
MIKOR: a VOLT ideje alatt 12 és 16 órakor
KEDVEZMÉNY: ingyenes
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Paul Kalkbrenner

STOKI udvar

04

07

03. LISZT FERENC KULTURÁLIS ÉS
KONFERENCIA KÖZPONT (Liszt Ferenc u. 1.):

Keresd a csillagokat
a térképen és ülj bele
kedvenced székébe!

Ha a Gázfröccsbe érkezel, mutasd meg a
karszalagodat, és minden hamburgerhez egy
pohár Sopronit kapsz
ajándékba!
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Fő téri örömzene
Gambrinus Ház (Fő tér 3.)

Június 29-én és 30-án 13 és 15 óra között Filmzenék és Örökzöldek, Bódás Zsuzsanna (zongora) és Salát Ildikó (cselló) előadásában
// Július 1-jén 13 és 15 óra között dzsessz, Bódás Zsuzsanna (zongora) és Pógyor Tamás (basszusgitár) előadásában // Július 2-án 13 és 15
óra között Piazzole Tango, Bódás Zsuzsanna (zongora) Korényi János
(szájharmónika) és Láng Andor (nagybőgő) előadásában

11

A VOLT Fesztivál
ideje alatt, karszalaggal érkező
vendégeknek
10% kedvezményt
biztosítanak!

Slam Jam!
Perkovátz Ház (Széchenyi tér 12.)

A VOLT Fesztivál ideje alatt slam poetry előadásokkal várják a vendégeket
a teraszon (rossz idő esetén az étteremben).
Időpontok: június 30., július 1-2., 15:00 órától

........................................................................................................................................................................

2016. június 22.

And the winners are...

www.sopronitema.hu
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A Petőﬁ Zenei Díj 2016 jelöltjei
az

bemutatja:

AZ ÉV DALA

Ákos – Még egyszer
Halott Pénz – Darabokra törted a szívem
Margaret Island – Eső
Marge – Váratlan nyár
Vad Fruttik – Mi lenne jó

AZ ÉV EGYÜTTESE

Petőﬁ
Zenei
Díj

Halott Pénz
Margaret Island
Punnany Massif
Vad Fruttik
Wellhello

AZ ÉV NŐI ELŐADÓJA
Fábián Juli
Lábas Viki
Odett
Rúzsa Magdi
Sena

....................................................

AZ ÉV FÉRFI ELŐADÓJA

Nagyszabású díjátadó gála a
Telekom VOLT Fesztivál
nyitónapján

Ákos
Felcser Máté (Punnany Massif)
Fluor (Wellhello)
Marsalkó Dávid (Halott Pénz)
Szabó Balázs (Szabó Balázs Bandája)

AZ ÉV VIDEOKLIPJE

......................................................................................................................
Idén nem „csak” egy szimpla nagykoncerttel indul a Telekom VOLT Fesztivál: a nulladik napon, június 28-án, a Petőﬁ Rádió által alapított
Petőﬁ Zenei Díj átadóját nézhetitek meg a fesztivál nagyszínpadán, illetve a Duna World-ön, a Petőﬁ TV-ben, valamint a petőﬁlive.hu-n!

Ákos – Igazán
Blahalouisiana – Ahol összeér
Brains – Balance
Punnany Massif – Utolsó tánc
Wellhello x Halott Pénz – Emlékszem,
Sopronban

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AZ ÉV FELFEDEZETTJE
A nominálás és a szavazás
menete

A nominálás alapját a Petőﬁ Rádió 2015.
március 1. és 2016. március 1. között legtöbbet játszott, 150 magyar dala képezte. A 200
fős, szakmai testület (az elismert zenészekből,
producerekből, zenei szerkesztőkből, újságírókból, koncert- és fesztiválszervezőkből álló
Akadémia) ebből a 150 dalból, illetve a dalok
előadói közül választotta ki a kategóriák 5-5
jelöltjét.
A jelöltekre május 20. és június 20. között
a www.petoﬁlive.hu/petoﬁzeneidij oldalon
szavazhatott a közönség, és a szakmai testület
is újra voksolt. A végeredményt a szakmai szavazók és a közönség szavazatainak összessége
adja, és ugyancsak a Petőﬁ Zenei Díj gálán
adják át a Petőﬁ életműdíját is. A szervezők
fontosnak tartják, hogy az eredmény az utolsó
pillanatig titokban maradjon, ezért a borítékok
kibontásáig azt kizárólag a szavazást felügyelő közjegyző tudhatja.

Gyere el!

Szakmai díjak

A Petőﬁ Zenei Díj alapítói a zenei háttéripar
legkiválóbb szakembereit is jutalmazni kívánják. „Úgy gondoljuk, a Petőﬁ Rádiónak feladata, hogy évről évre elismerésben részesítse
azokat, akik a sikeres előadók mögött töltenek
be fontos szerepet. Így a Petőﬁ Zenei Díj gála
előtti napokban szakmai díjat vehet majd át
az év producere, menedzsere, hangmérnöke,
hangszerelése/masterelése és az év lemezborítója is” – tudtuk meg Pető Zoltántól, a Petőﬁ
Rádió főszerkesztőjétől.

A show

Igazán egyedülálló, 2 és fél órás show keretében a Telekom VOLT Fesztivál nyitónapján,
június 28-án adják át a Petőﬁ Zenei Díjakat.
„Célul tűztük ki, hogy ebben az impozáns
környezetben, a VOLT nagyszínpadain olyan
programot állítsunk össze, amelyben a
legfontosabb hazai produkciók közül többen, egyedi programmal lépnek fel és több
nemzetközi sztárt is vendégül láthatunk”

A Telekom VOLT Fesztivál bérletesei számára ez a nap
ajándék, de külön napijegyet is lehet vásárolni rá!

Fran Palermo
Freddie
Marge
Nomád
Run Over Dogs

– mondta el Fülöp Zoltán, a VOLT Produkció
másik vezetője. Bár a program még nem
teljes, az már biztosra vehető, hogy a Petőﬁ
Zenei Díj keretében koncertet ad a Punnany
Massif, a Quimby, Rúzsa Magdi, a Margaret
Island, Szabó Balázs Bandája, a Halott Pénz, a
Wellhello, Lotﬁ Begi és Mező Misi. A nemzetközi, a Petőﬁn gyakran játszott sztárok
közül a holland Lost Frequencies, a Wilkinson
és Ella Eyre szerepel a programban, utóbbi
két sztár a show után nagykoncerttel várja a
VOLT közönségét, a Lost Frequencies pedig a
VIP-vendégeket szórakoztatja majd. Örömhír a
VOLT közönsége számára, hogy Ákos nemcsak
a gálán szerepel majd, de nagykoncerttel is
várja közönségét ugyanezen az estén!

AZ ÉV KONCERTJE

Ákos
@ Papp László Budapest Aréna, 2015. 12. 16-17.
Halott Pénz
@ Akvárium Klub 2015. 12. 10-11-12.
Irie Maﬃa
@ Sziget 2015
Punnany Massif
@ VOLT fesztivál, 2015. 07. 03.
Wellhello
@ Budapest Park, 2015. 09. 10.

AZ ÉV DJ-JE

DJ Palotai
Jumo Daddy
Karanyi
Kovary
Lotﬁ Begi

....................................

Ne hagyd ki!

Nem tudsz eljönni? Semmi gáz! A Petőﬁ
Zenei Díj gálát a Duna World, a Petőﬁ TV
és a petőﬁlive.hu élőben közvetíti.

Fantasztikus négyesek

Három produkciónak sikerült négy
kategóriában a jelöltek közé kerülni:

......................................

...........................................................................................

......................................................................................................................

Tarolni
fognak?

A nagy díjátadók előtt beindul az esélylatolgatás – ez a Petőﬁ Zenei Díj esetében sincs
másképp.

Punnany Massif
Wellhello
Ákos

Ákos a tavalyi, lenyűgöző hang- és látványvilágú dupla Arénája miatt egyértelműen helyet
kapott az év koncertjei között, és az sem volt
kérdéses, hogy a férﬁ előadók mezőnyében
is az esélyesek közé kerül. Ezeken kívül az év
dala és az év videoklipje kategóriák eredményhirdetésekor is izgulhat.

Ákos számára az év...

...dala: Hurts – Weight of the World
...videoklipje: Zayn Malik – It’s You
...koncertje: U2 – Innocence + Experience
(London, O2 Aréna, 2015. okt.)
...férﬁ előadója: Zayn Malik

A Wellhello pillanatok alatt lopta be magát
a közönség szívébe. Egy évvel az első daluk,
a Rakpart megjelenése után már Budapest
egyik legnagyobb szabadtéri színpadán
csináltak telt házas koncertet, és még akkor
is villámgyorsan túllépik az egymillás nézettséget a YouTube-on, ha csak egy állóképes
videóval tolják fel a legújabb dalukat. Fluor és
Diaz közös produkciója ott van az év együttese, videoklipje, koncertje jelöltjei között, a
rappert pedig az év férﬁ előadói közé is beszavazta a szakma.

Fluor számára az év...

...együttese: Cape Lion
...férﬁ előadója: RAC
...videoklipje: Macklemore – Downtown
...koncertje: MØ – Sziget

A Punnany Massif évek óta az ország egyik
legnépszerűbb produkciója. Két jó barát közös
akciójaként indult, de ma már az egyik legproﬁbb projekt, bombabiztos, lojális közönségbázissal. Sikerüket a telt házas koncertek
mellett mi sem példázza jobban, minthogy
az új albumuk megjelenésekor egyszerre 4-5
daluk is a magyar Spotify Viral Chart top 10ében landolt. A közönség támogatására tehát
biztosan számíthatnak, méghozzá az év együttese, férﬁ előadója, videoklipje és koncertje
kategóriákban.
Triplázhat a Margaret Island (az év dala, az év
együttese, az év női előadója), valamint kétkét kategóriában jelölt az Irie Maﬃa (az év
női előadója, az év koncertje), a Vad Fruttik
(az év dala, az év együttese), és az idei NAGYSZÍN-PAD! egyik elődöntőse, Marge (az év
együttese, az év felfedezettje) is!

Az abszolút favorit

Halott Pénz

Az utóbbi évek egyik legnagyobb sikersztorija
az övék: a legtöbbször – összesen ÖT ALKALOMMAL (!!!) – Halott Pénzék ülnek majd a
jelöltek számára kialakított várakozóban, ők
ugyanis az év dala, együttese, férﬁ előadója,
koncertje és videoklipje kapcsán is érdekeltek.

5

Öt daluk szárnyalta túl az 5 milliós nézettségi határt a YouTube-on: a Valami
van a levegőben 19, a Darabokra törted a
szívem 13, a Hello lányok 12, a Nem érinthet meg 10, az Ugyanúgy hallasz pedig
már 8 millió fölött pörög!

..............................................................................................................................................................
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#VOLT2016

Világsztárok
a VOLTon!

Nero DJ set (UK)

Stereo MC’s (UK)

OTP Bank- Petőfi Rádió Nagyszínpad

Jana Színpad

2012-ben közreműködtek a Muse Follow Me
című számában, a rá következő évben pedig
a Skrillex-szel közös Promises-ért kaptak
Grammy-díjat.

Az 1985-ös megalakulásukat követően az
énekes Rob és a DJ/producer Nick legelső
fellépéseikre tömegközlekedéssel jutottak el,
de sikerült befutniuk és pár évvel később már
a Happy Mondays társaságában turnéztak.

Július 1., péntek 02:00

Tudtad?

......................................

Paul Kalkbrenner (D)
Június 29., szerda 00:10

Telekom Nagyszínpad
Tudtad?

Alle Farben (D)

Gorgon City – live (UK)

Telekom Tér

OTP Bank–Petőfi Rádió Nagyszínpad
A londoni producerpáros szeret kísérletezni:
2013 óta megjelent kislemezeiken minden
alkalommal más és más fícsöringelt, legutóbb
épp Tink és Mikky Ekko.

Július 2., szombat 01:00

Tudtad?

Mielőtt DJ-producernek állt volna, cukrászként
is dolgozott egy berlini kávézóban. Az igazi
áttörés 2012. május 9-én történt karrierjében,
amikor a Tempelhof reptéren közel 30.000
ember előtt játszott. Az Alle Farben művésznév jelentése amúgy „minden szín”..

Június 30., csütörtök 01:40

A 2008-as Berlin Calling című filmben ő
játszotta a főszerepet, a filmnek köszönhetően
hatalmas népszerűséget szerző Sky and Sand
című dalban pedig testvére, az idei Balaton
Soundon is fellépő Fritz Kalkbrenner énekel.

Július 1., péntek 22:00

Tudtad?

......................................

The Prodigy (UK)

Július 2., szombat 22:30

Telekom Nagyszínpad
Tudtad?

A 2009-es Invaders Must Die lemezen hallható Run with the Wolves számban Dave Grohl
dobol.

......................................

......................................

......................................

......................................
The Raven Age (UK)
Sigma live (UK)

OTP Bank- Petőfi Rádió Nagyszínpad

Az Iron Maiden állandó előzenekara a komplett The Book Of Souls turnén, a srácok több
mint 70 estén játszanak a legendák előtt.

Július 2., szombat 18:10

GusGus (ISL)

Július 1., péntek 01:00

Axwell Λ Ingrosso (S)
Június 30., csütörtök 22:30

Telekom Nagyszínpad
Tudtad?

Axwell és Ingrosso közel 10 éve zenél együtt,
2013-ig Steve Angellóval kiegészülve vitték a
Swedish House Mafia projektet.

Telekom tér
Tudtad?

Az izlandi zenekarban idáig több mint 10 tag
fordult már meg, a kezdeti, 1995-ös felállásban még Emilíana Torrini is szerepelt. Jelenleg
trióként működnek.

......................................

Július 1., péntek 14:50

OTP Bank- Petőfi Rádió Nagyszínpad

Tudtad?

2014-ben fél éven belül két kislemezük, a
Nobody To Love és a Changing is a slágerlisták első helyén debütált. A Nobody To Love
egyébként Kanye West Bound 2 című számának az újragondolása.

Tudtad?

......................................

......................................

......................................
Wilkinson DJ set ft. MC AD-APT (UK)
Június 28., kedd 02:00

OTP Bank- Petőfi Rádió Nagyszínpad
Tudtad?

Skillet (USA)
Iron Maiden (UK)

Július 1., péntek 21:00

Damien Rice (IRL)

Június 29., szerda 19:30

Telekom Nagyszínpad
A világ egyik legmeghatározóbb heavy metal
együttesét reméljük, senkinek sem kell bemutatni: 40 éves tapasztalattal, egy elképesztő
életművel és a legfrissebb, 16. nagylemezükkel érkeznek Sopronba.
Tudtad?

Június 30., csütörtök 18:10

Telekom Nagyszínpad
Tudtad?

A 20 éve alakult zenekarban az énekesbasszeros John Cooper az egyetlen alapító
tag, a legrövidebb időt pedig egy gitáros töltötte a zenekarban: ő 2011-ben, pár hét után
inkább kiszállt.

Márciusban megjelent Flatline című kislemeze
már a második albumának az előfutára, de
egy júniusi koncertfelvétel után már biztos,
hogy további új dal(oka)t is hallhatunk majd
Sopronban.

......................................

......................................

A 9 című lemezén szereplő Sleep Don’t Weep
végén a 16 perces, tibeti hangtálon és borosüvegen írt témát maga Rice játszotta fel.

A The Book Of Souls lemez világkörüli turnéján 6 kontinens 36 országában több mint 70
koncertet ad az Iron Maiden fél év alatt, a turné első 3 hónapjában már több mint félmillió
rajongó látta őket élőben.

Ella Eyre (UK)

Jan Blomqvist & Band (D)

Slayer (USA)

Wiz Khalifa (USA)

Telekom Nagyszínpad

Telekom Tér

Telekom Nagyszínpad

Telekom Nagyszínpad

Tavaly megjelent bemutatkozó lemeze előtt
már olyanokkal dolgozott együtt, mint a
Rudimental, Naughty Boy, Wiz Khalifa, Tinie
Tempah vagy DJ Fresh.

Mikor megkapta első gitárját, Keith Richards
akart lenni, aztán inkább Mick Jagger lett a
példaképe. Első fizetéséből gitárerősítőt vett,
21 évesen fordult az elektronikus zenék felé.

Az 1986-os Reign In Blood-tól a 2009-es
World Painted Body lemezig, tehát 23 évig az
összes Slayer nagylemez producere a legendás Rick Rubin volt.

A tavaly megjelent See You Again klipje a világ második legnézettebb videója a YouTubeon, sőt, 2015-ben a legtöbb bevételt hozó dal
is ez volt.

OTP Bank- Petőfi Rádió Nagyszínpad
Tudtad?

...................................... ......................................

Június 28., kedd 22:30

Tudtad?

Június 29., szerda 23:00

Tudtad?

Július 2., szombat 19:30
Tudtad?

Június 30., csütörtök 21:00

Tudtad?
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Sopron,
a Csillagok
városa

.................................................
#voltfesztival #volt2016 #sopron
Slash, 2015

Bullet For My Valentine, 2013

Az egyik legnagyobb gitáros-rocklegenda
is széket kapott Sopronban.

John Newman, 2015

Fatboy Slim, 2015

Morcheeba, 2014

Queens Of The Stone Age, 2013

Milyen jól illik ez a zöld a feketébe öltözött
John Newmanhez.

Az egyik kedvenc formájú székünk az egyik
kedvenc énekesnőnkkel.

Öt évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy évről
évre szeretnénk nyomot hagyni Sopronban,
ezért felkértük Ef Zámbó István képzőművészt,
hogy minden évben készítsen 5-5 db egyedi
széket, melyeket a Telekom VOLT Fesztiválon
fellépő világsztároknak adhatunk át ajándékba. A székeket eddig az összes fellépőnk nagy
örömmel fogadta, majd az ünnepélyes dedikálást követően Sopronnak adományozta, így
személyes jelenlétük örök emlékeként marad
meg a városnak.
Sopronban jelenleg közel 30 világsztárnak
van már saját aláírással ellátott széke, az idei
VOLT előtt avattuk fel többek között Lemmy,
David Guetta, Slash és Fatboy Slim egyedi
bútorát, de a városban megtalálhatjátok a
Queens Of The Stone Age, a Bullet For My
Valentine vagy épp Steve Aoki különleges
ülőalkalmatosságát is!

Az első szék, amin egy nagyon fura alakú
birka is látható.

Steve Aoki, 2014

Fat Boy was here – kedves helyzetjelentést és
egy mosolygós halálfejet kaptak a virágok.

Végre lett egy stoner székünk is!

Ágy, asztal, tévé Steve Aoki módra: VOLT szék,
VOLT csillag, VOLT pulcsi.

David Guetta, 2015

Vajon tudta, hogy épp Lovasi András háta
előtt dedikál?

#

Example, 2013

Úgy tűnik, a zenészek nagyon szeretnek állatokat rajzolni.

Keresd meg kedvenc VOLT-os fellépőd székét,
és készíts egy fotót a #voltfesztival, #sopron
és a #csillagokvarosa hashtagekkel!

VOLT Verseny
Papa Roach, 2013

PR rakétától kezdve hangjegyig és szívecskékig
minden megtalálható ezen a széken!

A TELEKOM BEMUTATJA:

VOLT-FŐ-TÉR-KÉP

Színezzük ki Sopron Fő terét! Benne vagy egy különleges rekordkísérletben?
Várunk július 1-jén délelőtt 11-től a soproni Fő téren, ahol Veled együtt készítjük el a világ legnagyobb mozaikképét!
Csak a lelkesedésedet és jókedvedet hozd magaddal, krétát és emléklapot a regisztrációnál adunk!

Az első alkalommal megrendezésre kerülő Nagy VOLT Versenyen 4-6 fős csapatok
küzdhetnek azért, hogy a saját nappalijukban
folytathassák a fesztiválozást egy Bohemian
Betyars szobakoncerten, és a különleges
élmény mellé jövő évi Telekom VOLT bérlet is
a győztesek jutalma lesz. Az egész fesztivál
alatt tartó versengés további helyezettjei
STRAND – Nagyon Zene Fesztivál bérlettel és
egy exkluzív traktoros bortúrára szóló meghívással is gazdagabbak lehetnek.
A vállalkozó kedvűek június 15-től a voltverseny.volt.hu oldalon regisztrálhatnak, ahol
online feladatok megoldásával lehetőségük
van már a fesztivál előtt előnyt szerezni.
Regisztrálj, és vidd haza a VOLT-ot!

12 Hasznos infók

www.sopronitema.hu

2016. június 22.

Hangolódj a kedvenc

fesztiválodra!

Vágd zsebre a VOLT-ot!

Telekom
VOLT Fesztivál

Töltsd le Google Play áruházból, vagy az APP Store-ból!

gyerekeknek is!

A VOLT a gyerekeknek se ingyenes!
Tőletek egy VOLT-os rajzot várunk a bejáratnál! :)

Idén is számos programmal várjuk a gyerekeket: lesz Lego
kiállítás, játszóház, rajz- és építőverseny, Csodák Palotája
telis tele izgalmas logikai játékokkal, mini előadásokkal,
látványos kísérletekkel, életre szóló ﬁzikai ismeretekkel,
Cserkész Akadálypálya az ügyességet és a rátermettséget
próbára tevő izgalmas feladatokkal, és még számos, kifejezetten kicsiknek való aktivitás!

Alkoss velünk!
„Sötétben settenkedők” – Keressétek a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum munkatársaiból álló csapatot a
Poncichter negyedben, akik a színes, kreatív foglalkozásokkal várnak rátok!

Gyertek velünk egy fesztiváltúrára!
Kíváncsiak vagytok, mi lehet a nagyszínpad mögött, milyen járműveket használunk az építéshez, mit csinálunk, ha
véletlenül valaki megsérül, honnan tudjuk, ha hirtelen rosszra
fordul az idő, hogyan tudunk egymással beszélni egy ekkora
területen? Idén is igyekszünk bepillantást engedni nektek a
Telekom VOLT Fesztivál kulisszái mögé!
Szombaton 10:00-kor az információ előtt várunk titeket, hogy
együtt induljunk egy izgalmas kalandra! Figyelem! Ide a 12
év alatti fesztiválozóinkat várjuk maximum 1 felnőtt kísérővel

előadás (1 és fél éves kortól felnőttekig) (DiákHitel Kávézó)
10:00 Kabóca Házikó játszóház a legkisebbeknek (DiákHitel
Kávézó)
10:00 Felhőtáncoló kézműves-foglalkozások (DiákHitel
Kávézó)
11:00 Szalóki Ági koncert (Erzsébet-utalvány Folk Színpad)
13:00 CSOPA kísérletek (DiákHitel Kávézó)

Gyertek
a Diákhitel
Kávézóba!

Június 29.
15:00 Backstage – Fesztiválok a világpiacon,
18:00 Janklovics Péter stand up
Június 30.
15:00 Iskola a falakon túl,
18:00 Dr. Csernus Imre előadása
Július 1.
15:00 Olimpia 2024,
18.00 Hevesi Kriszta szexuálpszichológus
Július 2.
15:00 Közösséggel a közösségért,
18:00 Dr. Zacher Gábor előadása

Izgalmas témákkal várunk titeket minden nap: 13 órától
zenekarok és zeneipar a Majdnem Híres Rocksulival; 14
órai kezdettel tudomány és érdekességek Zsíros Lacival,
a Szertár alapítójával; majd tematikus beszélgetések
a Design Terminállal; de ezen kívül lesz még stand up,
bűvészet, slam poetry és sok más érdekesség.

2016. 07. 02., szombat
09:30 Kabóca Bábszínház – Állatok farsangja babaszínházi

Programbontás: Ki? Hánykor? Hol? Meddig? Egy kattintás és
előtted az összes VOLT-program!
Interaktív térkép: Hogy ne legyen kérdés, mikor, merre kell
menned.
Kedvencek: Mentsd el előre a kedvenceidet, mi pedig jelzünk, hogy le ne maradj róluk!
Ajánló: Nem ismered az aktuális fellépőt? Hallgass bele a
dalaiba, hátha beleszeretsz!
VOLT infó: Minden, ami VOLT és ami praktikus információ az
ittlétedhez.
Közösségi oldalaink: Nézz, hallgass, kövess minket social
felületeinken is!

Öltözz te is
VOLT-ba!

A részletes programokért katt a volt.hu –ra!

Keresd a hivatalos Telekom VOLT merch pultot és vedd
magadra a kedvenc fesztiválod! Pólókkal, pulcsikkal,
passtartókkal, bögrékkel, szemüvegekkel, tetoválásokkal,
tornazsákokkal, vászontáskákkal, trucker sapkákkal, papucsokkal, és még sok izgalmas dologgal várunk titeket!

KÖVESS MINKET!
@VOLTFESZTIVAL
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