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Elstartolt a Szegedi Egyetemi Napok. A fesztiválozók
olyan nevekre bulizhattak, mint az Intim Torna Illegál,
30y, Irie Ma a vagy az elektromos zenében utazó
Metzker Viki és a Pixa&Lennard duó.
Csütörtök délután öt órakor megnyitotta kapuit a Szegedi Egyetemi Napok a
Hattyas sori egyetemi épületeknél, ahol hatalmas bulival kezdődött az első
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegedi_egyetemi_napok_nagyot_buliztak_kezdeskent/2470932/
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nap. A fesztiválozók rögtön egy remek bulit kaptak az arcukba az Intim Torna
Illegáltól.
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A zenekar ismert arról, hogy
bárhol, bármilyen körülmények
között hatalmas tömegeket tud
megmozgatni, ez most is
bebizonyosodott. Ugyan a
koncert elején még csak félig volt
a sátor, de az ismertebb slágerek
hallatán a buli végére már
teltház volt, a felfokozott
hangulattal pedig a 30y csak
tovább dekázott. A pécsi csapat
zúzósabb számainál már
tapasztalható volt apró
lökdösődés, de különösebb
atrocitás szerencsére nem
történt.

Toi-toi
A fesztivál történetében első
alkalommal történt meg, hogy semmi
probléma nem volt a vécé használattal.
A szervezők az előző évek hibáiból
tanulva idén már a kezdőnapra is
sokkal több toi-toit raktak ki, így
Alsóvároson nem történtek olyan
esetek, mint a tavalyi évben. Patai
Ádám, az SZTE EHÖK sajtóreferense
kérdésünkre válaszolva elmondta,
hogy a jegyek eladásából számítva
naponta 4-5 ezer embert várnak.
Ugyan pontos számot még nem
tudnak, de a jelek alapján sikerült
ehhez közeli látogatószámot
produkálni az első estén.

A koncert után a fesztiválozók
sajnálatára egy rövid időre
megszakadt a buli, mert Dr.
Dömötör Máté, az ISZSZK főigazgatója és Prof. Dr. Martinek Tamás,
rektorhelyettes tartott fesztiválnyitó beszédet. Ezek után apró csúszással, de
végre a húrok közé csapott az este fő élőzenei fellépője, az Irie Ma a. A
hiphop, a rock és a reggae keverékét játszó bandára együtt ugrált az egész
Riska Aréna.
Ezután még a Desperadora lehetett tovább tombolni a Coca-Cola Stagenél,
majd hajnali fél kettő környékén színpadra lépett az Animal Cannibals. Nem
tudni miért, de a két fellépő a programtervben feltűntetett időpontot
felcserélte egymást közt. Az est során még fellépett Metzker Viktória is, aki
ismét teli töltötte a Riska Arénát, majd Pixa és a szegedi Lennard zárták az első
napot a hajnali órákban.
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Húzónevek és retró előadók
A háromnapos rendezvény alatt a bulizni vágyók rengeteg remek együttest
láthatnak majd, és a programtervet végig böngészve úgy tűnik, hogy az
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elektronikus zenei fellépőkből sem lesz hiány. Idén már három különböző
helyen bulizhatnak a fesztiválozók. A fesztivál főtámogatójáról elnevezett
színpadnál, a Riska Arénában kaptak helyett a húzónevek. A Coca-Cola
Stageben leginkább retrós előadók lesznek, mint például a tarzanos slágerről
elhíresült UFO zenekar. A Dubszerda Stageben pedig mindennap ugyanazok a
DJ-k lépnek fel, állandó bulit biztosítva az oda látogatóknak.
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