Rádiósok közös hullámhosszon
Látványrádió Dörögdön

Budapest, 2009. július 30. – Bár a Kapolcsi Művészetek Völgye idén sajnos tényleg
elmaradt, a térség falvainak lakói, helyi lokálpatrióták és lelkes civil szervezetek úgy
döntöttek, hogy önerőből és ingyen, vagy minimális gázsiért fellépő művészek
segítségével, mégis megszerveznek egy programsorozatot. Összefogásuknak
köszönhetően így idén sem maradnak zenei, színházi események és sokszínű programok
nélkül a Balaton-völgyi helységek lakói és a fesztiválra már lélekben felkészült
rendszeres látogatók. A rendezvénysorozat részét képezi a Dörögdi Fesztivál július 31től augusztus 9-ig.
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete a Fesztivál idejére létrehozta a „Közös
Hullámhossz” rádiót, amely július 31. és augusztus 9. között sugároz, földi frekvencián az FM
96,5 MHz-en, interneten pedig a www.szabadradio.hu weboldalon, és a programban részt
vevő rádiók honlapjain is fogható lesz. A „Közös Hullámhossz” műsorai nemcsak
Taliándörögdön és a környező falvakban, hanem – a 100W-os adáslehetőségnek
köszönhetően – legalább 50-60 km-es sugarú körben, közel a fél Dunántúlt lefedve hallhatóak
lesznek.
Műsoraikat elsősorban helyben, élőben készítik majd a taliándörögdi Francia Udvaron
felállított stúdióban, így a rádió lesz az események központja, afféle igazi látványrádió, hiszen
a műsorkészítés helyszínén található színpad és kocsma is vonzza majd a fesztivál látogatóit.
A fáradhatatlan rádiósok a nap 24 órájában ontják majd a bejelentkezéseket a fesztivál
helyszíneiről és programokról, interjúkat készítenek a fellépőkkel, résztvevőkkel,
folyamatosan tudósítanak az eseményekről. A stúdió közelében lévő színpadon a résztvevő
rádiók vendégeinek koncertjei pörögnek a fesztivál eséin, amelyeket a „Közös Hullámhossz”
rádió szintén műsorára tűz.
A stáb a hét alatt nagyjából azonos napi programot tervez. A korán kelőknek, avagy a még
mindig ébren levőknek hajnalban Tücsökciripelés címmel alternatív könnyűzene, világzene,
népzene, jazz szól majd, a Hajnali kakasszóból pedig a reggeli kávé mellé lehet információkat
csipegetni a napi programokról. Napközben élménybeszámolókat, ajánlókat lehet hallgatni,
interjúkat a fesztivál fellépőivel, közreműködőivel, résztvevőivel, és interjúkkal, riportokkal
bemutatják a völgyfalvakat és a helyi lakosokat is. Az adásba a hallgatók, illetve a fesztivál
látogatói is bekapcsolódhatnak, sőt egyenesen fel lesznek erre kérve. A rádiósok nem hagyják
ki a gyerekeket sem, a fesztivál gyerekprogramjainak délutáni beszámolóinál ugyanis rájuk is
számítanak. Estétől hajnalhasadásig aztán hangulatjelentésekkel, koncertközvetítésekkel és
élő interjúkkal jönnek a közvetítések a fesztivál koncertjeiről, előadásairól.

A szabad rádiósok összefogásból létrejött vállalkozás különlegessége, hogy az ország számos
non-profit, közösségi és kisközösségi rádiója részt vesz benne, és a műsorokat a rádiósok
közösen készítik majd. A műsorfolyamból a készítők minden nap délután öt órától egy órát
maguknak szakítnak ki, közös bemutatkozásra. Ennek az adásnak az lesz az érdekessége,
hogy az ország valamennyi, a programban részt vevő közösségi rádiója közvetíteni fogja.
A Dörögdi Fesztiválon a budapesti Tilos, Civil és Fúzió Rádió, a szegedi Rádió Mi, a pécsi
Periszkóp Rádió, a zámolyi Vértes Rádió és a halászteleki ZsebRádió lesz jelen. Az adásokat
számos közösségi rádió átveszi és közvetíti szerte az országban, így például a budapesti EPER
Rádió, a csobánkai Rádió Csobán, az őriszentpéteri Triangulum Rádió, a pécsi Remete Rádió
és az internetes Hobby Rádió.
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének képviselői: Csabai Gábor (Tilos Rádió),
Pogány György (Civil Rádió), Sülyi Péter (Triangulum Rádió). A szervezetről többet a
http://www.szabadradio.hu honlapon lehet megtudni, ugyanitt elérhető majd az adás
internetes linkje illetve a teljes archívuma is.
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