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Ukk & Roll 2019 Még egy hétig tudsz akciós bérletet és napijegyet vásárolni!

Andrea, hétfQ 03 június 2019 - 14:19:59

Már csak egy hetük van a kedvezményes jegy és bérlet vásárlásra azoknak a rock és metalrajongóknak, akik június
19-22. között az Ukk & Roll Fesztiválra szeretnének látogatni. Nézzük akkor a programot még egyszer!
Idén Ukkon tartja aranylakodalmát a P. Mobil. A régiót lassan kinövQ rendezvény egyik fQ attrakciója lesz ez a buli, ami a
P.Mobilosok nemzetközi éves találkozója is lesz egyben. A nagyszínpad fellépQit erQsíti még a Zorall, a Rudán Joe
Band, a Rómeó Vérzik, az AWS, a Depresszió, a gödöllQi Helo Zep!, a székesfehérvári Burnout és a Stula Rock is.
A kis színpad programjában is mindenki megtalálja majd a neki kedvére stílust és bandát. SQt! Jubileumi koncertre és
különleges produkciókra is sor kerül majd. A fesztiválon ünnepli majd 20. születésnapját a Tqzmadár, és szintén
eme jeles évforduló alkalmából áll össze, egy koncert erejéig a Halor, és az újra aktív Disco Express is helyet kapott a
programban.
A megrögzött Ukkerek visszatérQ bandákkal is találkozhatnak majd. Idén újra meghívást kapott a Subcortic, az
Amberjack, a Samas, a Pair O' Dice, a Continoom, a Hátsó Ajtó, a DeresedQ Wild Gerlicék, és a Rammstein Show by Feuer
Frei.
Junkies Maratonnal érkezik majd Szekeres András és Barbaró Attila, és a 0. napon a fQszervezQ is színpadra lép, a V2
Riders Band frontembereként.
A Tunyogi Péter Emlékzenekar a fesztivál egyik meglepetése lesz. Olyan hitelesen adják elQ Tunyogi Péter dalait, hogy ha
csukott szemmel hallgatjátok a bandát, szinte Pt érzitek a színpadon.
A tavalyi line-uphoz képest új fellépQ a Rocken Dogs, az Antal, a Chrome RT. és az Üzemi Terület, az Angyalszemek, a
legnagyobb AC/DC nótákkal pedig érkezik az ÉD/ÁSZ.A fesztivál szervezQi három zenekar erejéig a közönségre
bízták a szervezést. A szavazás alapján a Skoge, a MennydörgQ Madár, és az Innistrad kap fellépési lehetQséget az
idei Ukk&Roll Fesztiválon.
A szervezQk akusztikus programmal is készültek. A Szekeres/Barbaró akusztik maratonon kívül, érkezik Tqzmadárból
és a Continoomból ismert Schrott Péter érkezik a Schrotify névre keresztelt performanszával, pénteken a Bícs Bojz
akusztik szórakoztatja majd a korán kelQket, szombaton pedig Kovács Koppány, a Rómeó Vérzik frontembere alapozza meg
a fesztivál utolsó napjának hangulatát.
Link a jegyvásárláshoz:

https://jegy.rock1.hu/ukkandroll-2019

Facebook oldal: https://www.facebook.com/RockandRollCamp/
Esemény:

https://www.facebook.com/events/268938050322348/

