
A Fúzió Rádió Budapest XI. kerületében 2006. januárjában indult
kisközösségi, nonprofit kulturális rádióadó. Vételkörzete a MU Színház-
beli stúdió 4-5 km-es  környéke, tehát elsősorban Lágymányos és
Kelenföld a (BAH-csomóponttól az ELTE Lágymányosi campusáig, a
Kelenföldi pályaudvartól a pesti Mester utcáig),  emellett interneten
is fogható (www.fuzioradio.hu).
 A Fúzió Rádió alapvető célkitűzése, hogy hangja eltérjen a
kereskedelmi médiumok igénytelen, jópofáskodó, tartalmatlan
hangvételétől és zenei kínálatától.  Tevékenységünk elsődleges célja
a kulturális értékközvetítés. A reklámkényszertől nem függő non-profit
forma a biztosítéka annak, hogy a megcélzott  igényszintet tartani
tudjuk, ne kelljen a hallgatottsági mutatóknak alárendelni az
„üzenetet",amelyet közvetíteni szeretnénk.
 A Fúzió Rádió közösségi alkotás, egy sokarcú stáb szellemi terméke, a legkülönbözőbb
zenei áramlatok és világnézetek fúziója, amelyek békés egymás mellett élése egy szerethető,
lakóit kölcsönösen gazdagító világot modellez. A Fúzió Rádió egyszerre retrográd és progresszív,
értékmentő és értékteremtő, ápolja a hagyományokat és mindennél jobban becsüli az újító,
kísérletező kedvet. Elfeledett kincseket ás elő, vagy éppen mindenki által ismert remekműveket
mutat meg új, szokatlan oldalukról. Nem feltétlenül provokál, de  mindenképpen elgondolkoztat,
más megvilágításba helyez, kíváncsivá tesz. Kérdéseket tesz fel és kérdéseket is vár. Vannak
válaszai, de az igazi válasz a  hallgatóban kell hogy megszülessen.
 A Fúzió Rádió napi 24 órában sugároz elsősorban kulturális tematikájú műsorokat.
Zenei palettánk színes és igényes – underground, jazz, blues, elektronikus  műfajok, alter, nép- és
világzene, indie, progresszív stb – és a „könnyű" műfajok mellett a komolyzenének, valamint a
kísérleti és határterületek zenéjének is  jelentős teret szánunk. A zenei műsorok mellett több filmes,
színházi, képzőművészeti, vagy éppen tudományos (pl. pszichológiai, kultúrantropológiai, 
csillagászati) műsorunk is van. Műsorkészítőink kivétel nélkül önkéntesek – és a szabad légkörben,
jókedvből végzett műsorvezetés öröme érzékelhetően átsugárzik a hallgatók felé is. 

DJ Optique (world music / Spirit Records / Holdudvar, West Balkan) – Bem
(zerorama, tűzraktér, BJC) – Sista (reggae, hip-hop / Sound Sistaz / a38, Corvintető) –
Dada Suzi (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) –  DJ Szandzséj (orientális zenék,

ELTE arab tanszék) – chi korea (AfrosoulSound / Urban Orthodox Jazz / Sztriit Noiz) –
Ep Apacs (Kópé Terasz, Tűzraktér, BalaToneFeszt) – Lamantin (lamantin.blog.hu)

– Kultúrbolygó (muveszetek.hu / Napsziget) – Failotron (breakcore/

signal.failure) – kozminauta (electreasy,mimbient) – Ezüstmedve
(Mediawave) – Szaby G (reggae/Re-G) – Perro Lulú (Tűzraktér, Santander (E)) 
– Lamorak (lamorlak.freeblog.hu) – grabo/panique/senz
(budapest eklektik  / downtempo.hu) – Ezüst (Táp Színház) – Bogi (BMC) – Rácz Misi
(Fonó) – TV Maci – dj piry (MU) – dj ER/Lazac/Miss Fee
(Groda Project / Tűzraktér, Kópé Terasz) – Tánti tűsarkúja (Klotild és Matild)


