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Idén is megnyitotta kapuit 
– immáron 32. éve – az 
Agárdi Pop Strand. Június 
27-tõl augusztus 22-ig, 
összesen tíz alkalommal 
– minden szombaton – 
nívós programokkal, kiváló 
mûvészek sorával várja a 
szórakozni vágyókat.

Ebben az évben harmadik alka-
lommal van érdi vonatkozása a 
rendezvénynek. Minden érdi lak-
címmel rendelkező állampolgár – 
lakcímigazoló kártya és személyi 
igazolvány felmutatásával – 50 
százalékos kedvezményt kap a 
Pop Strand nagyszabású kon-
certjeire. A 2007-ben megkez-
dett együttműködés máig sike-
res, hiszen a lakosok rendkívül 
aktívak, egyre nagyobb számban 
látogatják a rendezvénysorozat 
programjait. A város úttörő volt 
e tekintetben, ma már azonban 
egyre több település, többek 
között Sóskút és Tordas is része-
sül a kedvezményben.

Turbók János 1977-ben a 
Kertészeti Egyetem klubjának 
mintájára hozta létre az Agárdi 
Pop Strand nyári koncertsoroza-
tát. A rendezvény történetének 
első fellépője a Generál együttes 
volt. Akkoriban egy személyszál-

lító pótkocsi funkcionált színpad-
ként, ma már azonban egy kissta-
dion méretű területen lépnek fel 
a kiválónál kiválóbb művészek.

A Pop Strand a Velencei-tó part-
ján helyezkedik el csodás, kelle-
mes környezetben. A közönség 
az előadásokat gyepszőnyegen 
állva, alkalmanként ülve élvez-
heti. A színpad 2,2 méteres 
magassága lehetővé teszi, hogy 
a gyermekek és a nők is remekül 
lássanak, fedettségének köszön-
hetően pedig az időjárás viszon-
tagságai ellen is védett: esőnap 
tehát nincs. A szép helyszínnek 
köszönhetően a program a csa-
ládoknak kellemes kirándulás is 
lehet egyben.

Az agárdi strandon – a közön-
ség igényeit szem előtt tartva 
– minden évben sztárvendé-
gek sora várja az érdeklődőket. 
A nívós, sokat bizonyított elő-
adók, több évtized alatt megsze-
retett, „bevált” művészek, stílu-
suk legjobbjai. A rendezvényen 
nincsenek szélsőséges zenei 
irányzatok. Csak igényes, jó 
zenék, és kizárólag élő előadás-
ban.

A közönség rendkívül hűséges, 
egy része a kezdetek óta látogat-
ja a koncerteket. Többek között 
ennek is köszönhetően ma már 
három generációt foglal magá-
ban. A programok visszhangja 
nagy, évről évre egyre több pozi-

Igényes és hûséges közönség, csodás környezet, jó mûsor és magas színpad

Pop Strand – érdieknek fél áron

A koncertek egytõl egyig hatalmas sikert arattak

A Beatricét ezúttal is számos rajongója várja

tív visszajelzés, köszönetnyilvá-
nítás jut el a szervezőkhöz.

Idén az Első Emelet kezdte a sze-
zont. A zenekart a Tankcsapda és 
az Edda Művek fellépései követ-
ték. A koncertek egytől egyig 
hatalmas sikert arattak. A nyár 
folyamán a Kormorán, Somogyi 
András a Dumaszínházból, az 
R-Go, a Bagi–Nacsa duó, az 
Irigy Hónaljmirigy, Demjén 
Ferenc, a Chameleon Big Band, 
a Mobilmánia – Rock Band, a 
Lord, a Bikini, a Beatrice és a 
Benkó Dixieland Band fellépése-
ire kerül majd sor.

Az Agárdi Pop Strand 
főzenekara a folyamatosan, min-
den évben fellépő Edda Művek. 
Turbók Jánost idézve: 

– Ők a legfontosabb fellépők, 
velük azonosulunk zeneileg, 
szövegileg, lelkileg. Igényes, jól 
meghangszerelt rockzene. 

A főrendező elmondása sze-
rint az utóbbi évek legjobban 
sikerült, több órás Edda-kon-
certje az Agárdi Pop Strandon 
zajlott. Az R-Go először 1983-
ban koncertezett a rendezvény-
sorozaton, s máig – Demjén 
Ferenccel karöltve – szintén 
nagyon fontos állomása maradt. 
A Mobilmánia – Rock Band az 
igényes, jó rockzene képviselője, 
évek óta biztos helyet kap az 
elsősorban szakmai szempontok 
alapján összeválogatott fellépők 
között. Az Irigy Hónaljmirigy, 
valamint a Kormorán viszony-

lag újnak vehetők, de ma már 
szintén elengedhetetlen előadói 
a koncertsorozatnak. A Benkó 
Dixieland Band évek óta hagyo-
mányosan, befejező akkordként 
szerepel. Az együttes augusztus 
végén az Agárdi Pop Stranddal 
együtt a nyarat is lezárja.

A szervezők mindig igyekez-
nek a közönség igényeit kielé-
gíteni – így lett fellépő például 
az Első Emelet. Turbók János 
szerint, bár kevés zenekart lép-
tetnek fel, de azok egy igazi szu-
perválogatottnak felelnek meg.
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Az R-Go külön nyári programmal készült
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