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„Skaland” Érden – PASO
A Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) 2003 kora tavaszán alakult azzal 
a céllal, hogy a ska stílus tradicionálisabb vonalát megismertesse a hazai 
közönséggel. A ska a jamaikai zene egyik formája. Gyökerei az 1950-es évekre 
nyúlnak vissza. Népszerûsége a kezdetekhez képest megkopott, de a 80-as, 
90-es évek óta ismét több figyelmet kap. 

A PASO az ország különbözõ 
tájairól, ismert underground 
zenekarokból toborozta tagjait 
(CsizmáSKAndúr, MeSKAlin, 
Kevés, the deadbeats, Böiler, 
Kabinet Rt., Csalez Lopez stb.). 
Megalakulása után szinte azon-
nal folyamatos koncertezésbe 
kezdett, s csakhamar jelentõs 
ismertségre tett szert. A kitûnõ 
zenészekbõl álló csapat pár év 
alatt a magyarországi ska-élet 
motorjává vált. Mára a budapesti 
klubok egyik legismertebb zene-
kara. Hét önálló lemez, folyama-
tos sikerek, telt házas koncertek 
jellemzik.

Az együttes zenéje érdekes 
keveréke a tradicionális ska-nak, 
a reggae-nek és a 2tone-nak, 
de e fõ irányokon kívül egyéb 
hatások (a jazztõl egészen a 
dubig) is felfedezhetõk benne. 
A zeneszámok szövegvilága szin-
tén vegyes, a könnyedebb témá-
júak mellett megtalálhatók a tár-
sadalomkritikus, az agressziót, a 
gyûlöletet elítélõ darabok is.

A népszerû zenekar jelen-
legi tagjai: KRSA aka Lord 
Panamo (ének), Tony Ass 
(trombita) Pozanlaci (harsona), 
Luki (szaxofon), Tomi (szaxo-
fon), MR. P (billentyû), Lacibá 
(gitár), Dr. Strict (basszusgitár), 
Csákikapitány (gitár), Lipi Brown 
(dob) és Gyuri (hegedû) számos 
egyéb zeneprojektben is tevé-
kenykednek. A tehetségek támo-
gatásán kívül szervezéssel is fog-
lalkoznak. Elhozzák hazánkba a 
mûfaj legnagyobbjait (Rotterdam 
Ska-Jazz Foundation, Dr. Ring 

Ding, The Slackers, New York 
Ska Jazz Ensemble, The Toasters, 
Mr.T-Bone, Victor Rice, King 
Django, Bad Manners, stb.), felté-
ve ezzel Magyarországot a „nem-
zetközi ska-térképre”.

PASO soundsystem néven 
mûködik a jamaikai hagyomá-
nyokat felelevenítõ formáció, 
amely leginkább klubesteken 
lemezjátszókról játssza az 50-es, 
60-as, 70-es évek számait. 

A PASO’s Roots Rockers reggae, 
illetve dub stílusra épülõ formáció, 
mely a PASO eredeti szerzeménye-
it e stílusoknak megfelelõen átdol-
gozva (esetenként a ska elemeit 
is megtartva) játssza. A zenekar 
tagjain kívül mások is csatlakoz-
tak a csapathoz.

A PASO Traditional Special 
élõzenei zenekari projekt. Mûsorai 

90 százalékban csak eredeti, a 
60-as évek ska slágereibõl – olyan 
elõadóktól, mint Bob Marley, 
Skatalites vagy Prince Buster 
– épül. A PASO Booking egész 
évben a magyarországi ska-kon-
certek szervezésével foglalkozik, 
mind hazai, mind külföldi zene-
karok részvételével. A formáció 
nevéhez fûzõdik a többnapos 
nyári ska-tábor: a NagySkaland 
Skanking Camping is.

A zenekar sokrétû munkájá-
nak köszönhetõen a ska mûfaj 
egyre nagyobb közönséget ér el 
Magyarországon. 2009. június 
21-én, vasárnap 19 órakor az érdi 
II. Elsõ Fesztivál nagyszínpadán 
városunk polgárai is – ha még nem 
tették meg – megismerkedhetnek 
e zenei stílussal. 
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