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Lemezlovas szolgáltatások

A KultúrVilág alapvetően két féle zenei szolgáltatást nyújt többféle zenei 
stílusban. Amennyiben órákon át nem szeretne mást, csak önfeledten táncolni, 
bulizni, vagy éppen igényes háttérzenét hallgatni rendezvényén, akkor a 
lemezlovas szolgáltatásainkat ajánljuk. Három, már több éves tapasztalattal 
rendelkező lemezlovas projektünk több szórakozóhelyen is bizonyított az 
évek során, és most már saját otthonába is megrendelheti személyre szabott 
házibuliját. A következő három projektet ajánljuk figyelmébe:

Afro-Soul Sound: Az idén 15 éves, 7 lemezlovast magába foglaló projekt a 
reggae és a hip-hop zene területén bizonyított már, hiszen mindkét stílus hazai  
képviselőivel léptek már színpadra, úgy mint a Akkezdet Phiai, Irie Maffia, 
Ladánybene 27, Pannonia Allstar Ska Orchestra, Gimmeshot Crew vagy 
éppen a Mulató Aztékok.                                                                        
Stílusok: reggae és vállfajai, hip-hop, soul, funk, r’n’b, jazz                                          
Időszak: 1960 - 2000-es évek közepe

JóHangulatSound: A JóHangulatSound röviden a hazai és a nemzetközi 
retro zenét kedvelő szórakozni vágyóknak ajánljuk. A három lemezlovas retro 
gyűjteménye több száz csillogó bakelitlemezből, cd-ből és audio kazettából 
áll. A hétköznapi slágereken túl, az alternatív muzsikák legjavából is szívesen 
válogatnak szettjeikben.                                                                           
Stílusok: beat, pop, rock, reggae, hip-hop, soul, funk, r’n’b slágerek                                   
Időszak: 1950 - 2000

Dis-KO-Sound: A Dis-KO-Sound-ot a keményebb zene kedvelőinek 
ajánljuk. Ska, punk, hardcore, rapcore és kisebb mennyiségben rock és trash 
metál a szettekben, lemezlovasaink elkötelezettek az esélyegyenlőség felé, 
semmilyen zenekar rasszista vagy kirekesztő felvételét nem játsszák.                                                                                           
Stílusok: ska, 2Tone, ska-punk, punk, postpunk, hardcore, rapcore, trash 
metál, rock klasszikusok                                                                                                                        
Időszak: 1960 - mai napig

Technikai feltételek:

Ha már van egy saját házimozi rendszer birtokában mi rá tudjuk eszközeinket 
csatlakozni, illetve igény esetén saját (kisebb-nagyobb) erősítéssel is érkezhetünk. 

2 lemezjátszó, 2 cd lejátszó,  4 sávos DJ keverő                                                       
+ 2 magnódeck,(JHS+Dis-KO-Sound)

Tisztelt érdeklődő!
Ön jelenleg lemezlovas szolgáltatásaink portfolióját 
olvassa.                                                                                           
Az alábbi információk nem minősülnek ajánlattételnek.



AFRO-SOUL SOUND

15 éves történetünk során már többször megmutattuk, hogy elévülhetetlen
érdemeink vannak a magyar urban kultúra gondozásában. A karibi zene szinte
valamennyi műfajában otthonosan mozgunk, és a klasszikus hip-hop, ragga/
dancehall sem idegen számunkra.

Hat fős aktív lemezlovas- csapatunk a következő szettekre leköthető (akár
házibulikra is), legyen szó akár egész estés buliról, vagy egy kellemes kerti
grillpartiról ütős zenékkel.

Reggae meets Hip-Hop/RootsDubReggae/ Hazai Reggae története (workshop)

 Árajánlatért írjon nekünk vagy hívjon a +36 30 1900434-es telefonszámon.

Miért érdemes minket választani?

A 15 év alatt hazai és nemzetközi rádiós karrierünk mellett klubokban,
fesztiválokon is bizonyíthattuk tudásunkat. Rádióműsorainkban és a színpadon 
vendégül láttuk a magyar hip-hop krémjét, az AKPH-tól kezdve Busa Pistán,
Ponza-n (Idő Urai), Ryzo-n (Raptorz) Tribe-ig bezárólag. Együtt dolgoztunk 
a hazai és a nemzetközi reggae élet kiválóságaival, nem csak zeneileg, hanem
rádiós, zenei újságíróként is népszerűsítettük a reggae kultúráját.

A legfontosabb “újítást” a hazai reggae közösség életében a 2005-ben először
általunk megszervezett jótékonysági reggae soundsystem party-val hoztuk el,
amelynek azután több városban, több féle név alatt lett folytatása.

A következőkben összegyűjtöttük legfelejthetetlenebb pillanatainkat 
2005. Adj esélyt a reggae-vel (Sebő,Bp.,Trafó )
2007. Knotty Headz koncert (Afro-Soul, Bp., Cocodrill)
2007. Reggae Gödör (Afro-Soul, Bp., Gödör klub)
2008. Empress Ayeola koncert (Afro-Soul, Bp., Corvintető)
2008. A Striit Noiz című slam-műsor indulása a Tilos Rádióban (Chi Korea)
2008. Knotty Headz album bemutató (Afro-Soul, Bp., A38)
2009. Empress Ayeola koncert (Afro-Soul, Bp., Gödör klub)
2009. Batta Dem 2009 (Afro-Soul, Pécs, Ifjúsági Ház)
2009. Help Jamaica Charity Event (Afro-Soul, Bp., A38)
2010. Tilos Klub Slam est (Afro-Soul, Bp., Instant)
2012. Jamaica 50 - Chezidek supported by Afro-Soul Sound (Bp., Akvárium)
2016. Ladánybene 27 25 éves születésnap (Sebő/Afro-Soul, Bp.,Kuplung)
2021. Reggae CampIng Együttlét (Afro-Soul Sound)

2021. Dub Gathering Vol.8. (Afro-Soul Sound)

Áraink a telepítendő hangtechnika, valamint az igényelt lemezlovasok
számának, illetve a fellépési időtartam függvényében változhatnak.
Kérjük pontos árajánlatért írjanak az booking@afrosoulsound.hu e-mail                                     
címre.

Alapár magánszemélyek számára: 30.000 Ft + utazási költség
Alapár közületek számára: 45.000 Ft + utazási költség

https://www.youtube.com/watch?v=15zUE49HCx4&list=PL2yfm5KiaHQhVudwwh1ZiOYOeRt9CA1--&ab_channel=afrosoulsound
http://www.menhely.hu/index.php/magunkrol/rendezvenyek-esemenyek/104-zenevel-a-hajlektalanokert-projekt-menhely-alapitvany
https://www.youtube.com/watch?v=N0AqN0k6VRA&ab_channel=Urza343Urza343
https://www.youtube.com/watch?v=N0AqN0k6VRA&ab_channel=Urza343Urza343
https://www.youtube.com/watch?v=CbVOAk3I6pE&ab_channel=afrosoulsoundafrosoulsound
https://www.youtube.com/watch?v=djVcIN2J_pM&ab_channel=afrosoulsoundafrosoulsound
https://www.youtube.com/watch?v=3T139dreDTo&list=PL2yfm5KiaHQgMICn1qvJFWWKgascMAXXn&ab_channel=afrosoulsound
mailto:booking@afrosoulsound.hu


JóHangulatSound

 JóHangulatSound (J.H.S.) Lemezlovas Sebő és barátai zenei barangolása a magyar 
és külföldi retro zenék birodalmába. Az 50-es évektől kezdve a 2000 – es évek elejéig
számos stílusban otthonosan mozgunk. 
A diszkókban és klubokban nagy sikernek örvendő zenék mellett - igény esetén -  
az elmúlt évtizedek  underground „slágereiből” is válogatunk talpalávalót.
 Csak eredeti hanghordozókat (hanglemez, kazetta és cd formátumban) játszunk.
Lemeztáskánk retro rekeszében, több mint 500 db változatos hanghordozó található.
Egyedi igény esetén pedig több ezer reggae/hip-hop/punk/hardcore hanghordozóból 
válogathatunk.

A J.H.S. igazi régi iskolás rádiós módjára alakítja műsorát, minőségi pop-rock felvételeket 
használ egyre növekvő gyűjteményéből. 
A régi házibulik hangulatát idézi meg azzal, hogy a felvételek végig pörögnek.

Kiknek ajánljuk szolgáltatásunkat?

Különösen ajánljuk az egykori házibulik zenei hangulatának felidézését rendezvényéhez, 
legyen szó akár  házibuliról, vagy céges eseményről, esküvőről, vagy fesztiválról.
A zenék mellett kiegészítőkkel (korabeli hangulatot idéző plakátokkal, újságokkal, 
magazinokkal) is találkozhatnak a kedves érdeklődők, valamint kvízekkel és egyéb 
zenés játékokkal is színesítjük fellépéseinket.
A jó mókához a JóHangulatSound ajánlott!

Technikai feltételek:

Ha már van egy saját házimozi rendszer birtokában mi rá tudjuk eszközeinket csatlakozni, 
illetve igény esetén saját (kisebb-nagyobb) erősítéssel is érkezhetünk. 

2 lemezjátszó, 2 cd lejátszó, 2 magnódeck, 4 sávos DJ keverő

Áraink a telepítendő hangtechnika, valamint az igényelt lemezlovasok számának, illetve 
a fellépési időtartam függvényében változhatnak.

Alapár magánszemélyek számára: 30.000 Ft + utazási költség                                                                                            
Alapár közületek számára: 60.000 Ft + utazási költség

Egyéni árajánlatért,  kérjük írjon nekünk egy e-mailt vagy facebook üzenetet oldalunkon. 
Szolgáltatásunk természetesen számlaképes, kisadózóként nem ÁFA köteles.

Rendezvényeinket a mindenkori járványügyi szabályozásnak megfelelően bonyolítjuk 
le!

mailto:johangulatsound@gmail.com
mailto:jhs@kulturvilag.hu
https://www.facebook.com/JoHangulatSound


Dis-KO-Sound

A Dis-KO-Sound egy 7 éve létező főleg a társadalomkritikus, kemény zenét kedvelő 
stílusait játszó lemezlovas különítmény, Sebővel és Sülével. Szettjeinkben megtalálható 
a ska, 2Tone, punk, hardcore, rapcore, néha egy kis trash és akár az újhullámtól sem 
riadunk vissza.
Igazán pogóra vágysz? Unod a playlistet? Megtiszteled haverjaid, hogy hús – vér 
bakelitről, cd-ről, kazettáról szóljanak a nagy kedvencek?
Ne habozz írj e-mailt, vagy facebook–on, megegyezünk tuti. Ha pedig nem a party a cél, 
csak megismernéd a magyar punk és hardcore szubjektív történetét akkor interaktív 
workshopunkat ajánlom.

Áraink a telepítendő hangtechnika, valamint az igényelt lemezlovasok számának, illetve 
a fellépési időtartam függvényében változhatnak. 

Alapár magánszemélyek számára: 15.000 Ft + utazási költség                                                                                        
Alapár közületek számára: 30.000 Ft + utazási költség

Technikai feltételek:

Ha már van egy saját házimozi rendszer birtokodban mi rá tudjuk eszközeinket csatlakozni
(így neked is olcsóbb), illetve igény esetén saját (kisebb-nagyobb) erősítéssel is érkezhetünk. 
Ha pedig olyat hallgatnál, ami nekünk nincs, ha eredeti és összefér az ízlésünkkel, akkor 
lejátsszuk/lejátszhatod saját magad is.                                                                              

2 lemezjátszó, 2 cd lejátszó, 2 magnódeck, 4 sávos DJ keverő

Szolgáltatásunk természetesen számlaképes, kisadózóként nem ÁFA köteles.

Rendezvényeinket a mindenkori járványügyi szabályozásnak megfelelően bonyolítjuk le!

https://www.facebook.com/DisKOsound
mailto:diskosound@kulturvilag.hu

