
 

 

ROXIGET - 2013 
Rockzenei fesztivál és tehetségkutató verseny 

Döntıs zenekarok:  

Incorrect - Dabas 

Biográfia: Zenekarunk jelenlegi formájában 2013-tól létezik. A kezdetektıl csak saját 
számokat játszunk. A zenekarnak több fellépése is volt, például 
(teljesség igénye nélkül) Dabas 2006, Sziget 2007, Ócsa Mővház, Budapest (Kék 
Yuk),  Dánia (Aalborg Metal Fest). 
 
Tagok: Gyöngyösi Ibolya  – ének 

Gelle Péter  – gitár 
Vona István  – basszusgitár 
Bálint Balázs  – dob 

 
 
 
Mongooze - Mosonmagyaróvár 

Biográfia:  2012 elején sikerült összeszedni a legénységet egy ’fasza’ rock bandához 
- semmi konkrét cél, csajok, sörözés, némi színpad, teljesen átlag amatır zenekari 
próbálkozás. Az elsı próbákon inkább feldolgozások mentek, mint; Down, Kyuss. 
Rengeteg gyakorlás és még több ital után szép lassan megszületett az elsı kislemez 
anyaga amit 2012 júliusában rögzítettük is Mosonmagyaróváron. Forgalomba, 
terjesztésre nem került, de promóciós célra tökéletesnek bizonyult. Eközben a 
Mongooze letolt pár szabadtéri és néhány klubos koncertet, amelyeknek 100%-ig 
pozitív fogadtatása volt a közönség részérıl. Készülnek az új dalok, hogy a 
Mongooze tavaszi-nyári koncertszezonjára még tökösebben, még keményebben tolja 
az arcokba a rock and roll-t. Eddig ennyi.... aztán jöjjön aminek jönnie kell. 
 
Tagok: Bencsik Gábor,  

Egyed Barna, 
Bogyó Ádám,  
Bokori Sándor,  
Markó Márk  

 

 



 

Szabadtéri 4akkordos Performansz - Budapest 

Biográfia: 2008-ban alakult zenekarunk. Nehezen meghatározható a stílus, de ha muszáj, 
akkor legyen alternatív punk pop rock. Több mint 100 koncerttel a hátunk mögött volt 
szerencsénk a legkisebb kocsmák mellet nagyobb fesztiválok színpadán is bizonyítatnunk. 
Jó pár tehetségkutatós díj, 2 EP és 3 videoklip az eddigi teljesítmény. Mindig keressük az új 
lehetıségeket, ezért is jelentkeztünk a Roxigetre is! 
 
Tagok: Csóré Zoltán, 

Renge Zsolt, 
Pázmándi Soma, 
Varga Sámuel 

   
 
The Fleet Street - Budapest 

Biográfia: Az egész zenekarosdi 2011ben indult feldolgozások elsajátításával havi 1-1 
koncert a helyi kis klubban, de 2012-t tekintjük indulásnak akkor íródtak az elsı saját dalok 
és azóta él ez a felállás. Több budapesti és vidéki klubban is megfordultunk ez idı alatt az 
idei nyáron pedig fesztiválokra is sikerült bejutnunk (Rockmaraton, Fezen, Hanyi) 
 
Tagok: Both Anna   – ének 

Nacsa Norbert – gitár 
Apródi Ádám  – basszusgitár 
Bárány Bence  - dob 

 
 
Tintás Barnes – Szentendre 
 
Biográfia: A banda 2009-ben alakult. 2010-ben lépett be 3 fiú mellé egy leány, jelentısen 
megszínesítve az addig elkészült dalokat. A teljesen különbözı stílusú zenei világbıl érkezı 
tagoknak egy nagyon hallgatható, Magyarországon még nem ismert stílust sikerült 
létrehozniuk. A mai Tintás Barnes épp úgy hordozza az alternatív, az etno jegyeket mint a 
punk, rock és egyéb klasszikus élızenei hangzásvilágot. 
 
Tagok: Gergics Ilona 

Sinkó Péter, 
Czibor Hubert, 
Kosztolányi János, 
Pásztor Ádám 


