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A főleg hetvenes-nyolcvanas évek 
fordulójának, nyolcvanas évek első 
felének sötét és dekadens, de min-
dig stílusos gitárzenéit megidéző 
New York-i együttes az elmúlt kö-
zel tizenöt évben egyenletes al-
bumsorozatot hozott össze. A Szi-
geten minden bizonnyal a legjobb 
dalok közül válogat majd.

FLORENCE AND THE MACHINE

Az elmúlt években több olyan ar-
tisztikus popzenében utazó dal-
szerző-énekesnő is felbukkant, 
akikről bizton állíthatjuk, hogy az 
art-pop nagyasszonya, Kate Bush 
köpenyéből bújtak elő. Egyik kö-
zülük Florence Welch, aki az idei 
Szigeten új nagylemezét, a How 
Big, How Blue, How Beautifult 
mutatja be.

ROBBIE WILLIAMS

Az örökifjú Robbie az elmúlt 
húsz év egyik legfontosabb férfi 
szóló-popsztárja. Nem kell va-
rázsgömbbe néznünk ahhoz, 
hogy megjósoljuk: jókora sláger-
parádé várható a nulladik napi 
koncerten.

AVICII

A 25 éves svéd Tim Bergling, azaz 
Avicii korunk egyik emblematikus 
szupersztár DJ-je, aki producerként 
is nagyot alkotott az elmúlt években. 
Ő az egyik olyan művész, aki stadio-
nok és fesztiválok nagyszínpadjaira 
katapultálta a lemezlovasok pultját. 
Tánczenei extravaganzáját immár a 
Szigeten is megtekinthetjük. 

FOALS

Markáns gitárzene és okosan hasz-
nált táncos elektronika – sok zene-
kar kísérletezik ezzel az egyveleg-
gel, de kevesen csinálják olyan jól, 
mint az oxfordi Foals. A zenekar 
legutóbbi lemeze, a 2013-as Holy 
Fire már kifejezetten a stadionok-
ba és a nagyszínpadokra készült, 
s most egy ilyen helyen, a Sziget 
Nagyszínpadán láthatjuk Yannis 
Philippakist és zenekarát.

MARINA AND THE DIAMONDS

A már említett kollé ga nőjéhez, 
Florence Welchhez hasonlóan a 
görög származású, walesi Marina 
Diamandis zenéjén sem nehéz Kate 
Bush hatását érezni. Az énekes-dal-
szerzőnő azonban – Florence-hez 
hasonlóan – már megálmodta saját 

világát, melynek legfrissebb meg-
testesülése az idei Froot című nagy-
lemez.

PALOMA FAITH

A Radio Proból is jól ismert angol 
énekes-dalszerzőnő – egy valódi iz-
galmasan fura popdíva – soulos pop-
zenét ír és jelentet meg immár bő fél 
évtizede. Első nagylemeze, a Do You 
Want the Truth or Something Beau-
tiful? 2009-ben jelent meg. Tavaly új 
albumot hozott ki, idén pedig a köny-
nyűkultúra egyik legrangosabb dí-
ját, a Brit Awardsot nyerte meg az év 
brit szólóénekesnője kategóriában. 

LIMP BIZKIT

Igazi klasszikus, a nu metal korszak 
még mindig aktív alapzenekara a 
Sziget Nagyszínpadán! Fred Durts-
ék koncertjén heves headbangelés 
és intenzív pogó várható – ennek 
megállapításához nincs szükség ko-
molyabb jóstehetségre. A koncert 
aktualitását a hírek szerint az idei év 
második felében megjelenő új Limp 
Bizkit-lemez, a Stampede of the Disco 
Elephants jelenti, melynek anyagából 
az együttes minden bizonnyal már 
ízelítőt nyújt a Szigeten.
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... és a Szigeten
A Sziget Fesztivál (augusztus 10-17.) Magyarország, sőt Európa egyik legfontosabb fesztiválja és egyben Óbuda egyik 
legizgalmasabb éves popkulturális eseménye is.

A Radio Pro ajánlata a Kobuci Kertben...
Nemcsak Óbuda, de a teljes főváros egyik leghangulatosabb és legnagyszerűbb szabadtéri koncerthelyszíne a Kobuci 
kert, melynek különlegességét a családias hangulat és az igényes koncertkínálat jelenti. 

KEREKES BAND

július 3.

A folkot a rock and rollal, a ma-
gyaros virtust a hendrixes karcos-
sággal, a funkkal és a dance-szel 
keresztezni merész vállalás, érvé-
nyesen keresztezni pedig bravúr – a 
Kerekes Bandnek mindez sikerült.

BLUES FESZTIVÁL

július 8-9-10.

A fesztivál első napján az olasz 
Morblus viszi a prímet, másnap 
este a fesztivál kulcsfigurája, Little 
G. Weevil, azaz Szűcs Gábor gitár-
játékát élvezhetik a bluesrajongók. 
A kiváló gitáros az első magyar 
blues zenész, aki a műfaj szülőföld-
jén, Memphisben nyerte el „Az év 
akusztikus előadója” díjat A záró-
napon nincs kegyelem! Egymás 
után lép fel a Muddy Shoes, Ripoff 
Raskolnikov, majd Marcos Coll 
spanyol szájharmonikás és Jimena 
Segovia mexikói énekesnő. 

CSÍK ZENEKAR

július 17.

Szinte már be sem kell mutatni 
a 25 éves Csík zenekart, mely az 
egyik legnépszerűbb hazai zenei 
formáció. Műsoruk a jól ismert slá-

gerektől ível a tisztán tradicionális 
népzenei darabokig, s miközben 
értéket közvetít, mindenkit meg-
táncoltat.

LAJKÓ FÉLIX

július 18.

Az összetéveszthetetlenül zseniá-
lis Lajkó Félix a magyar világzene 
nemzetközi sztárja. Mező című ci-
terás lemeze 2013-ban az európai 
világzenei sikerlistát is vezette. 
Persze „alaphangszeréhez”, a he-
gedűhöz sem lett hűtlen, erre az es-
tére pedig különleges programmal 
készül.

QUIMBY 

július 29.

Érdemes lesz sietni a jegyvásár-
lással, hiszen július végén a hazai 
koncertszínpadok egyik legnépsze-
rűbb együttese, a Quimby látogat el 
Óbudára. Garantált teltház a Kobu-
ciban.

FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER

augusztus 1.

Különleges hang a magyar könnyű-
zenében Fábián Juli, akit jazz-éne-
kesnőként és funk-soul dívaként is 
ismerhetünk. Zoohackerrel közös 

projektje, mely a hagyományos 
soult és R&B-t keresztezi a kortárs 
elektronikus zenével, a rádiókból is 
ismerős lehet.

KISCSILLAG

augusztus 7.

Középkorú férfiak hobbizenekará-
nak indult, jó pár éve már Lovasi 
András anyazenekara a Kiscsillag, 
mely tavalyi, Szeles című nagyle-
mezével pályafutása egyik legjobb 
albumát készítette el. Persze nem-
csak ennek anyagából, hanem ko-
rábbi emlékezetes dalaikból is vá-
logatnak majd az óbudai fellépésre.

IAN SIEGAL

szeptember 2.

Az európai blues-színtér egyik 
valóban magasan jegyzett szer-
ző-előadója, az angol Ian Siegal lá-
togat el szeptember elején ismét a 
Kobuciba. Siegal – aki többek közt 
a Kiss Tiborral, Varga Liviusszal, 
Ripoff Raskolnikovval és Frenkkel 
közös Tom Waits-feldolgozás-zene-
karával, a Braindogsszal is járt már 
nálunk – ez alkalommal újra saját 
produkcióját hozza. 
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Hallgass! Hallgass!


