
Pécsi Napok
 

International
Culture Day 

in Pécs
 

2022. szeptember 21.

 
 



Szeptember 21. 

16:00
A PTE Táncegyüttes és a PTE PEAC Cheerleading
szakosztály műsora
Változatos táncstílusok a latin táncoktól a hip-hop-
on keresztül a cheerleading-ig, sőt, még akár a nézők
is táncra perdülhetnek!

17:00
HangaBanda 
Az autentikus magyar népzenét megszólaltató
zenekar zenéjében és színpadi kiállásában a fiatal
lendület és a hagyományok tisztelete valósul meg. A
zenekar a népzene elhivatott követőihez tartozik. A
magyar népzenét, mint egy különleges kincset adják
ajándékul közönségüknek. Komplex élményt
nyújtanak a néptáncbemutatóval egybekötött
népzenei koncertjeik. A kisgyermekek kedvenc
programja a Népi gyerekjátszó. Az együttes 2006-
ban, Pécsett alakult. Elsősorban a Dél-Dunántúlon
működik. "...egy olyan zenekarra is ráleltek, amely a
népzene elhivatott művelői közé tartozik...
Közönségük táncegyüttesek kísérőjeként,
táncházak, vidám utcazenélés és koncertek során,
valamint népzenei gyűjtőmunka közben találkozhat
a tagokkal..."



Szeptember 21. 
17:50
Largo Fashion Show: afrikai ihletésű
divatbemutató 
A Largo Collections hobbiból indult 2019-ben,
amikor Boluwatife Olagoke még  Pécsi
Tudományegyetem hallgatója volt. "A hosszú órákig
tartó előadások után rájöttem, hogy a
kikapcsolódásom egyik módja a varrás.
Elhatároztam, hogy segítek néhány barátnőmnek a
nadrágjaik felvarrásában és néhányuknak új
ruhákat készítettem nagyméretű print anyagokkal,
amit nagyon szeretnek és ők inspiráltak arra, hogy
folytassam a hobbit, hogy egy nagy közönséghez
eljussak egy Facebook oldal létrehozásával. A
@Largo_collections Facebook oldallal el tudtam érni
a célközönségemet, ruhákat készítettem nekik, sok
csodálatos véleményt kaptam. Ezután folytattam
egy weboldal készítését, amely megkönnyítette a
közönségem és a potenciális vásárlók számára a
katalógusom megtekintését. A márka nem csak az
afrikai származású embereket szolgálja ki, hanem
mindenkit, aki érdeklődik az afrikai kultúra,
hagyomány, zene, életmód és egyebek iránt."

18:30
Ballet Camara 
A PTE nemzetközi programjainak kihagyhatatlan
fellépői ezúttal is látványos afrikai dob- és
táncshow-val érkeznek Pécsre



19:20
Concert by Tenore Supramonte de Orgósolo (Cagliari) 
Közreműködik: Stefano Pinna (launeddas)
A Canto a Tenore (A Tenore éneklés) a szájhagyomány olyan komplex előadási
gyakorlatának meghatározása, amely a hosszú tanulóévek alatt képzett, szakavatott
énekesek számára is igazi kihívás. A zenei szerkezet négy szólamot foglal magában, amelyek
mindegyikét egyetlen hang adja elő. Minden előadást egy vezető hang, a sa bo'e (szó szerint
"a hang") kezdeményez, amely megadja a dallamot, a tempót, a sebességet, a hosszúságot és
a hangmagasságváltást. Ez az egyetlen szólam, amely a szöveggel egészül ki. A többi
szólamot mesu-bo'e-nek (félhang), kontra-nak és bassu-nak hívják: ők értelmetlen
szótagok sztereotipizált egymásutánját éneklik. A hangokat sajátos énektechnika jellemzi,
beleértve a jellegzetes hangszíneket torokhangokkal. 2005-ben az a Tenore-éneklés bekerült
az UNESCO szellemi kulturális örökség programjába.

A Tenore éneklés nem egyszerű múltbeli örökség, hanem a zenei kommunikáció kortárs,
komplex improvizációs készségeket alkalmazó formája. Egyes falvakban gyakran, minden
korosztályból származó férfiak adják elő, és a társadalmi élet középpontjában áll. Az egyik
ilyen falu Orgosolo, a hagyomány igazi fővárosa, több száz erre szakosodott énekessel. A
Tenore Supramonte az egyik legismertebb és legelismertebb együttes egész Szardínián,
amely nagy tapasztalattal rendelkezik a szigeten kívüli koncertek terén.

A launeddas egy rendkívüli fúvós hangszer, amely három nádsípból áll, melyeket egyszerre
szólaltatnak meg körkörös légzéstechnika használatával (belégzés az orron keresztül,
kilégzés a szájból, a levegő folyamatos áramlását fenntartva a nádakban). A leghosszabb
pipát tumbunak hívják, és a legmélyebb hangon doboló hangot adja ki. A közepes síp (a
mancosa), négy négyszögletes lyukkal rendelkezik, és a bal kézben tartják. A rövidebb,
szintén négy lyukú pipát (mancosedda) a jobb kézben tartják. A két dallamsíp alján található
egy lyuk, az arrefinu, amely hangolási funkcióval rendelkezik. 

A launeddas-t különböző alkalmakkor használják mind vallási, mind világi kontextusban, a
vallási körmenettől kezdve a hagyományos körtáncok kíséretéig. A hangszer továbbá fontos
virtuóz felhasználási móddal rendelkezik, ami erős rivalizálást határoz meg a főszereplők
között.
A launeddas jelenleg Szardínia dél-középső részén elterjedt. Stefano Pinna a cabras-i
launeddas hagyományos iskolájának fiatal képviselője. Ő a hangszer igazi virtuóz játékosa,
akit már igazi mesternek tartanak. Számos koncertet adott Szardínia-szerte és külföldön.



Szeptember 21. 
20:30
Mynga Blues Collective 
Amikor az ember mindenféle nyomás és elvárások
nélkül hagyja, hogy összesodorja őt az élet más
zenészekkel, akkor tud igazán nagy meglepetéseket
hozni, igazi barátságokat szőni a sors. 
A hattagú, huszonéves srácokból álló formáció fő
közös vonala a blues, őszinte áhítattal tekintve és
inspirációt merítve nagy ikonjaiktól, mint Stevie Ray
Vaughan, John Mayer, vagy Eric Clapton. 
Annak ellenére, hogy mindegyikük egy sajátos,
egymásétól merőben eltérő világból érkezett, az
önfeledt zenekari próbák, a kreatív megoldások és az
odaadó tisztelet egymás iránt, hidat képez köztük, és
közösen olyat hoznak létre, ami mindegyikükhöz egy
kicsi pluszt hozzátesz. Igazi "l'art pour l'art" módon.
A bandát irányító, mongol származású Mynganbayr,
a PTE Közgazdaságtudományi Karának a hallgatója.

A zenekar tagjai: 
Mynganbayr Chinbat - ének, gitár; 
Döme András – zongora; 
Tanai Bálint – gitár; 
Bene Balázs – gitár; 
Gilincseck Balázs- dob; 
Lehöcz Áron - basszusgitár

21:30
Los Orangutanes 
A már Pécsett is jól ismert, Kelet-Európában
unikumként életre hívott 10 tagú latin-amerikai
cumbia bulibanda, akiknek tagjai közt az Anselmo
Crew, az Irie Maffia, a Besh o droM, a Ladánybene 27,
a Manaky, a Zuboly magyar, perui, uruguayi
zenészei is megtalálhatók. Pécs főterén még sosem
koncerteztek, épp itt volt az ideje!



Szeptember 22.
20:00 
Дeva
Helyszín: E78

Дeva (DEVA), a budapesti Takács Dorina DIY szóló
projektje. A 21 éves előadó üstökösként robbant be a
hazai könnyűzenei színtérre. Számait ő írja,
producereli, énekli és a lemezborítóit is ő készíti.
Különleges zenéje egy ősi földre kalauzolja a
hallgatót – számait atmoszferikus lágy hangok,
selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok
misztikus világából merített többszólamú mantrák
jellemzik. Dalait már számos európai és tengerentúli
rádió (KEXP fm) játssza, és a Spotify dedikált
playlistjeire is beválogatták. Nemrég megkapta a
Petőfi Rádió legjobb női előadó díját és a Music
Moves Europe Díjat, amely az Európai Unió neves
kortárs könnyűzenei kitüntetése.



Szeptember 22.
LEENALCHI 
Helyszín: E78

Az Leenalchi (ejtsd: Inálcshi) két basszusgitárosból,
egy dobosból és négy vokalistából álló alternatív
popegyüttes. A zenekar 2019-ben alakult. Első
fellépésükre a Hyundai Card Curated koncertsorozat
53. állomásaként került sor, majd felléptek többek
között a Zandari Festán és a Pentaport
Rockfesztiválon is. Első, 2020-as lemezük
(Sugungga) Jön a tigris (Tiger is coming) c. számával
berobbantak a köztudatba, és annak ellenére, hogy
2020 a patkány éve volt, a zenekar egyedi
hangzásvilágának köszönhetően 2020-at a „tigris
éveként” emlegetik a koreai zenei életben. A zenekar
bebizonyította, hogy a hagyományos pansori és a
modern zene kitűnően megfér egymással. A 18.
Koreai Könnyűzenei Díjátadón három kategóriában,
többek között „az év zenésze” és „a legjobb modern
rockdal” kategóriában is díjazták az együttest, amely
600 millió megtekintéssel a YouTube-on hatalmas
sikert aratott. A zenekar a koncertezés mellett egyéb
területeken is aktívan tevékenykedik, nemrégiben az
Apple TV saját gyártású sorozata, a „Pacsinkó”
főcímdalának előadására kérték fel őket.


