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Sopron, a Csillagok Városa
Legnagyobb és legkedveltebb vidéki fesztiválunk, a VOLT Fesztivál
meghívására évről-évre világsztárok tucatjait látja vendégül Sopron. A Hűség
Városának vezetése és a VOLT szervezői szeretnék, hogy a legnagyobb nevek,
az igazi Csillagok a jövőben maradandó nyomot hagyjanak a városban, ezért
2010. június 19-től Sopront a Csillagok Városává nyilvánítják.
A Csillagok Városa projekt kapcsán a szervezők évente több világsztárt és
unikális magyar eladót kérnek fel: 1-1 facsemetét ajándékozzanak Sopronnak,
a városban pedig látványos emlékművek őrzik majd a Sopronban járt hírességek
neveit, látogatásuk időpontját.
A projekt célja, hogy néhény éven belül Sopront Európa-szerte úgy tartsák majd
számon, mint az egyetlen európai várost, ahol világsztárok “hagynak nyomot”
időről-időre. A későbbiekben kiállításokon, kávéházakban mutathatók be a
világsztárok soproni látogatásainak emlékei.
A “Csillagok Városa” projekt ünnepélyes aktussal indult útjára: 2010. június 19-én az
OMEGA együttes tagjai ültetik el az első fát Sopronban, ezzel egyidőben további
négy, a tavalyi évben Sopronnak ajándékozott fa kerül elültetésre: a LIMP BIZKIT,
az EARTH, WIND & FIRE, a FRANZ FERDINAND és RÉVÉSZ SÁNDOR nevében.
Az ajándékozók egy-egy dedikált emléklapot is Sopronnak adományoznak.
A “Sopron – a Csillagok Városa” nonprofit Kft. alapítói a VOLT Fesztivál főszervezői:
Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert. A nonprofit Kft. működését kuratórium
ellenőrzi, amelynek elnöke Dr. Szájer József, Európa Parlamenti képviselő, tagjai
pedig: Dr. Fodor Tamás polgármester, Abdai Géza és dr. Simon István
alpolgármesterek, valamint Dr. Molnár Ágnes államtitkár, országgyűlési képviselő
mellett Firtl Mátyás, Sopron országgyűlési képviselője és Ivanics Ferenc
országgyűlési képviselő.

VOLT: a legnépszerűbb és legismertebb vidéki fesztivál
Június 30-tól - négy napon át - 18. alkalommal ad otthon Sopron a VOLT
Fesztiválnak. A Magyar Turizmus Zrt. a “Fesztiválok Éve” kapcsán végzett felmérése
szerint a VOLT Fesztivál Magyarország legismertebb és legnépszerűbb vidéki
zenei eseménye, amelyre az idei évben is több tízezer vendéget várnak a Hűség
Városába.
A legnagyobb érdeklődés minden évben a kiemelt világsztárok részvételét kíséri: e
téren az idén is jól teljesít a fesztivál. A nagyszínpados világsztárok között találjuk a
MASSIVE ATTACK, a THE PRODIGY és BILLY IDOL nevét, de szintén a VOLT
vendége lesz - többek között - az AIR, DUB FX, a KRUDER & DORFMEISTER
páros, a SOULFLY, TIGA, az AGNOSTIC FRONT, a DATAROCK és ANDY C.
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A közel 200 fellépőt felvonultató program hazai résztvevői között számos zenei műfaj
képviselői vannak jelen. Érdemes megemlíteni ÁKOSt, aki a hazai fesztiválok közül
a VOLTon szerepelt eddig a legtöbbször, és idén a Nagyszínpadon lép fel élő
rockkoncerttel. A szombati napon pedig a soproni közönségtől is búcsúzik a KISPÁL
ÉS A BORZ, akiket a szervezők egy fotókiállítással is várnak, amelyen az elmúlt két
évtized VOLTos Kispál koncertjeit mutatják be “Kispál és a VOLT” címmel. A
QUIMBY ezúttal BILLY IDOL showja után, headlinerként szerepel, a rocksztár
ugyanis nem szeret záró produkcióként színpadra lépni.
A 20-nál is több programhelyszínen 200-nál is több fellépő várja a VOLT vendégeit.
A VOLT egyik új helyszíne az OTP Junior Színpad egy gigantikus szabadtéri, ám
fedett terasz, ahol kora délután dumaszínházasok kezdik a programot, majd hazaiés világsztár zenekarok és DJ-k lépnek fel.
A Converse Arena nyitóprogramjaként naponta 1-1 színházi darabot láthatnak a
résztvevők: a Momentown Társulat és a TÁP Színház vendégeskedik itt, makd
hajnalig pop-rock koncertek várják a VOLTosokat: a Beatricétől a Moby Dickig, a
Kkezdet Phiaitól a 20 éves Sex Action-ig.
A T-Mobile Terasz változatos programjában live act-ek és DJ-k váltják egymást,
július 1-jén pedig a legendás EstFM rádió itt ünnepli 10 éves születésnapját. A mára
megszünt adó valamennyi DJ-je színpadra lép, Nestától Supermanig, Iziltől Ficky
D-ig.
A VB-szurkolók a Magyar Televízió Klubjában felállított óriáskivetőn nézhetik a VOLT
idejére eső fordulókat. Ugyanitt délután Fiala János vendége lesz Für Anikó,
Németh Juci, Oroszlán Szonja és Eszenyi Enikő, a Werk Akadémia előadásain
pedig többek között Réz Andrással találkozhatunk. Ugyanitt az esti órákban
koncertek és házibuli-hangulat várja a résztvevőket, a DJ-k között szerepel többek
közöttt B. Tóth László, és Radnai Péter, a Playboy főszerkesztője, aki DJ-karrierjét
a VOLT korábbi felkérésének köszönheti…
A VOLT egy önálló borfesztiválnak is otthont ad: a Heti Válasz Poncichter
negyedben a soproni régió legnevesebb borászai jelen vannak,. A színpadon pedig
gyerkprogramok, cigányzene és jazz várja a VOLT vendégeit. Idén először a
gyerekek számára sem ingyenes a részvétel: tőlük egy a VOLT Fesztiválról készült
rajzot várnak a szervezők. A gyerekeket az Alma együttes, a Kaláka, az exkaukázusos Kardos-Horváth Janó gyerkkoncertje és Szalóki Ági várja.
A Spektrum Civil Zóna az idén a megszokottnál is nagyobb kínálatot ígér: irodalmi
páholy, fair trade sátor, Klíma Klub, Közös Pont Sátor, Maygar Máltai
Szeretetszolgálat, Magyar Orvostanhallgatók egyesülete, Vöröskereszt, Meghallgatlak, Mobilitás, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Wilfing Áron Egyesület, Új
Akropollisz Filozófiai Ismkola és a Sopronkőhidai Bőrtön – cak néhány név a színes
forgatagból..
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Magyar Rocklegendák a VOLT-on
A megszokottnál jóval nagyobb érdeklődés kíséri a VOLT Fesztivál első napját. Ezen
a napon ugyanis a Nagyszínpadon az “I. Magyar Rocklegendák Napja” keretében
a már klasszikusnak számító “nagy öregek” lépnek színpadra.
Az “előzenekar” szerepét egy leendő rocklegenda tölti be, a MAGNA CUM LAUDE
16 órás koncertjável indul a VOLT hivatalos programja. Őket követi a DEÁK BILL
BLUES BAND, majd a 30 éves EDDA! Patakiék évek óta nagysikerű koncertet
adnak a fesztiválon, ezúttal azonban – a jubileumra való tekintettel – nagyszínpados
szuperkoncerttel érkeznek a VOLTra.
A magyar rocktörténelem alfája és omegája kétségkívül Kóbor János csapatához
fűződik. Az OMEGA – minden rekordot megdöntve - két év múlva ünnepli
fennállásának 50. születésnapját. A VOLT Fesztiválra egy igazi slágerparádéval
érkeznek, amely a Petróleumlámpával indul és a Gyöngyhajú lánnyal ér véget. Akad
olyan tinédzser, középkorú vagy aggastyán, aki ne ismerné, ne szeretné ezeket a
dalokat? Exkluzív koncert június 30-án a VOLT-on: színpadon az OMEGA!
Ha van zenekar, amely akár a VOLT szimbóluma is lehetne, akkor a TANKCSAPDA
egész biztosan az! Lukácsék zárják a Magyar Rocklegendák sorát a Nagyszínpadon,
de a Tankok ezúttal több éjszakát Sopronban töltenek, ugyanis nagy rajongói Billy
Idolnak…
A Nagyszínpados zárás után a magyar rockbandák tovább dübörögnek más
színpadokon: a TAKÁTS TAMÁS DIRTY BLUES BAND és a LORD is a nyitónap
vendége lesz.

Művészeti árverés az árvízkárosultakért
A tavalyi VOLTon EfZámbó István festőművész és csapata – a rendszerváltásra
emlékezve – Trabantokat alakított át, amelyeket később a Terror Háza múzeumnak
ajándékoztak. A népszerű látványstúdió ezúttal is felépül a VOLT-on, EfZámbóék
most számos használati eszközt alakítanak műtárgyakká. Új Gorenje
hűtőszekrény, mosógép, kenyérpirító, mikrosűtő mellett Csepel bicikli és kerti pad is
átmegy a Mester keze alatt, s e tárgyakból a VOLT végére látványos és igazán
értékes alkotások születnek majd.
EfZámbó István és a VOLT szervezői, a fesztivált követően, a Vatera online aukciós
oldalon árverezik el az alkotásokat, az ebből befolyt bevételt pedig az
árvízkárosultak javára fordítják.

Kedvezményes jegyek június 29-ig!
A VOLT Fesztivál június 29-én este 6-kor nyitja meg kapuit. Az idei évben először
már a “nulladik napon” több színpadon koncertek és bulik várják a bérletes
VOLTosokat: Ganxsta Zolee, Kardos Janó és Jamie Winchester és több DJ is a
nyitónap meglepetés vendége lesz.
Kedvezményes jegyek és bérletek június 29-én éjfélig válthatók országszerte!
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