Babel Sound Interaktív Világzenei Fesztivál Szakmai
Beszámoló
A 2017-es balatonboglári Babel Sound valószínűleg a világ egyetlen olyan
belépőjegy nélkül látogatható fesztiválja, ahol a tartalmas napközbeni
programok és esti koncertek mellé ingyen ebédet és vacsorát is osztottak.
Mindenkinek.
A Babel Sound nem egy „rendezvény”. A Babel Sound egy olyan márkanév, ami
garanciát nyújt az igényes zene kedvelőinek a minőségre, új felfedezésekre, a
színvonalas zenére, a változatosságra.
Idén is összegyűlt a világ egy hétre Balatonbogláron. Kultúrák, nemzetiségek találkoztak
és ünnepelték egymást az idei Babel Sound Világzenei fesztiválon. Olyan zenészek
érkeztek ide, akik sosem látták még egymást és talán egymás országában sem jártak.
Átélik a Balaton parti pillanat varázsát és alkotni kezdenek, együtt.
Egy indiai tablás, egy bangladeshi és egy magyar szitárművész, német basszusgitáros,
magyar jazz gitáros és egy erdélyi énekesnő lépett a sátor színpadára pénteken,
komplett koncertprogrammal. Úgy, hogy kedden találkoztak először. Nem egyedi eset ez
a Babelen. A nagyszínpados együttesek is gyakran olyan vendégelőadókkal egészülnek
ki, akikkel itt, a fesztivál hangulatában találtak egymásra.
Nem csak zenélni jönnek. Egymást megismerni, tanulni és tanítani. Az egész fesztivál
alatt velünk vannak és a meghirdetett programok mellett nem ritkán spontán jam
session-ök alakulnak ki valamelyik sátor mellett. Örömzene és örömtánc:
https://youtu.be/hPLaOmK4fBg
Az egyik legszebb pillanat talán az volt, amikor egy chilei zenekar gitárosa leírta
fonetikusan a kis beszédét, és a koncertjük végén elmondta magyarul, szépen,
érthetően, hogy mennyire hálásak, amiért itt lehetnek Magyarországon, mennyire
szeretik a magyarokat és nagyon köszönik, hogy itt vagyunk velük. Éreztük, fontos neki,
hogy tudjuk.
Színpadok, rendezvénysátrak, kulturális bemutatók, kiállítások, gyerekprogramok. A
fesztiválhelyszín a balatonboglári szabad strand, festői kilátással az északi partra. Ha
kedvünk úgy tartotta, csobbantunk egyet a vízben, aztán vissza a forgatagba. Vagy
megkóstolni valami finomságot. Spanyol, indiai, holland, indonéz, olasz, szerb, bolgár és
természetesen a magyar konyha jellegzetes specialitásai vonultak fel. Örömmel adták és
mi örömmel vettük el a fél ebédnek is beillő kóstolót. Fizetségnek elég volt egy mosoly,
és akkor sem néztek rossz szemmel, ha valaki kétszer állt sorba.
Nincs tömeg, nincs lökdösődés, nincs végeláthatatlan sor a pultnál. Közvetlen, családias,
vagy inkább nagycsaládias a hangulat. Minden programnál azt a „majdnem teltházas”
érzést éljük át, amikor már pont elegen vagyunk a felszabadult hangulathoz, de még
éppen
nem
kellemetlen
a
sokaság.
Mintha
így
lett
volna
kitalálva:
https://youtu.be/lGu4Rh_jmyM
Emberléptékű, érték-orientált fesztivál ez, ahol a zene mellet nagyon fontosak a
találkozások, kapcsolatok, hogy mindezt együtt lehessen átélni.
Az idén már hatodik alkalommal megrendezésre kerülő világzenei találkozó olyan
nemzetközi kulturális együttműködéseken alapult (külföldi kulturális intézetek,
követségek, civil művészeti szervezetek) amelyek segítették az ország megismertetését
számos országból érkező művész és látogató számára, népszerűsítette Magyarországot,
a Dél balatoni régiót, és bekapcsolta a világzenével és népi zenei- és tánc kultúrával

foglalkozó szakmai szervezetek hálójába. Az ország vendégszeretetének és kulturális
nyitottságának bemutatásával pozitív hatással volt a turizmusra, élénkítette a forgalmat
mind a vendéglátás, mind a színes program kínálat terén.
 Kulturális és művészeti értékek közvetítése:
Az idei Babel Sound is elérte fő célját, amely a magyar hagyományokat és zenei kultúrát
őrző és feldolgozó hazai világzenei és népzenei formációk bemutatását tűzte ki. A Babel
Sound idén is megmozgatta a világot: Benin, Kuba, Belgium, Spanyolország, India, Chile,
Olaszország, Izrael, Hollandia, Marokkó, Irán, Bulgária, Egyesült Királyság, Kolumbia,
Szerbia és természetesen Magyarország a teljes lista, ahonnan fellépők érkeztek
Balatonboglárra: 15 ország, több mint 40 zenekar, vagy formáció és több mint 200
zenész vett részt!
 Fejlődés, megújulás:
A világ számos országából érkező zenészek közösségi találkozója, konkrét zenekarokban
vagy jammelés szinten együtt zenélése, a közös workshopok és egymás kultúrájának a
megismerése olyan új távlatokat nyitott meg ismét a 2017-es Babelen, amelyek kapcsán
új zenei elképzelések jöttek létre, a magyar zenei hagyományok nemzetközi zenekarok
alkotásainak részévé váltak.
 Egyediség, különlegesség:
A Babel Sound különlegessége a közösségi jellege, idén is megvalósult: a zenészek
közvetlen kapcsolatba kerültek a közönséggel és egymással is, nem csak egy fellépésre
jöttek, hanem azért, hogy együtt legyenek, egymásnak új ötleteket adjanak, innovatívak
és kreatívak legyenek.
 Kulturális kínálat bővítése:
Magyarországon ilyen méretű világzenei rendezvény, népi kultúrára fókuszáló nemzetközi
kulturális találkozó nincs másik. Csak két példa a népek, országok és kultúrák
találkozására: az indiai sátorban naponta volt reggeli jóga és délutáni autentikus
hangszerek bemutatója, míg a mellette lévő izraeli sátorban, a több ezer éves zsidó
kultúrával, a hagyományokkal és az ünnepekkel lehetett megismerkedni, miközben egy
arc-kép kiállításon láthatta a látogató a Magyar-zsidó származású hírességeket, majd két
alkalommal kosher izraeli borkóstoló is vonzotta a közönséget. De volt olyan délutáni
program is ahol roma táncokat lehetett elsajátítani, vagy az afrikai dobosok fergeteges
show műsorát megtekinteni.
 Közönségnevelés:
A különböző kultúrák egymás melletti bemutatása felhívta a figyelmet az
esélyegyenlőségre, kiemelt szerepet kapott a roma kultúra is. A közösségi esemény
lehetőséget adott a családi, kisgyerekes „fesztiválozásra” is, amire más zenei
tömegrendezvényeken nincs mód.
 Kulturális együttműködés:
A Babel Sound önmagában egy európai és nemzetközi kulturális és művészeti
együttműködés, ahol számos külföldi kultúra képviseltette magát valamilyen módon, a
zene világán túl kiállításokkal, bemutatókkal.
A 2017-es Babel Soundról mondható el, hogy az előző évekhez képest még több
szakmai, kulturális és gasztronómiai program várta az érdeklődőket, és ami a
legvonzóbbá tette idén, az az volt, hogy egy területen, egymás mellett történt minden.
Ez egy szimbolikus üzenet is volt a világ összes országának és összes népének, hogy
ilyen kis területen is együtt tud békében élni (még ha egy hétre is) a sok-sok ország
embere, népe, kultúrája!

A Babel Sound teljes programja: http://www.babelsound.hu/bsf2017-program
Médiavisszhang (honlap címek, linkek, ahol a támogatott rendezvényről szóló cikkek
olvashatóak:
Főbb ONLINE megjelenések
http://fidelio.hu/jazz-world/2017/05/14/hazhoz_jon_a_vilag__babel_sound_balatonboglaron/
http://www.zeneszoveg.hu/cikk/636/erkezik-a-babel-sound-free.html
http://www.origo.hu/kultura/20170511-ingyenes-lesz-a-2017-es-babel-soundfesztival.html
http://www.origo.hu/kultura/20170714-interju-a-babel-sound-fesztivalrol-visztviktorral.html
http://langologitarok.blog.hu/2017/07/10/tizenot_orszagbol_erkeznek_egyuttesek_az_in
gyenes_babel_soundra
http://www.origo.hu/kultura/20170731-veget-ert-a-2017-es-babel-sound-fesztival.html
http://fidelio.hu/jazz-world/2017/07/17/felelmetes_osero_szabadul_fel_ilyenkor/
http://ritmuseshang.blog.hu/2017/09/04/babel-matrix
RÁDIÓ
- július 9.: Jazzy rádió, Hungaricum, stúdió beszélgetés
- július 9. Lánchíd rádió, stúdió beszélgetés
- július 10. Kossuth rádió, Belépő,stúdió beszélgetés
- július 12. Part FM rádió, telefon interjú
- július 12. Katolikus rádió, telefon interjú
- július 12. Lánchíd rádió, telefon interjú
TV
- július
- július
- július
- július
- július
- július
- július

8. M5, Hétvégi belépő
14. Hír TV, Reggeli járat
15. M2, Én vagyok itt, stúdió beszélgetés
18. Duna TV, Balatoni nyár
18. M2, Én vagyok itt, élő bejelentkezés
19. M1, Ma Délelőtt, élő bejelentkezés
19. élő bejelentkezések: Somogy TV, Kaposvár TV, Balaton TV

