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Road Movie Allstars: Sopron felé
Kétéves országjáró kirándulása során megérkezett Sopronba a Road Movie! A Sopron
felé című dal előadói a magyar zenei élet színes csapata, a Road Movie Allstars: Lábas
Viki, Rúzsa Magdi és Schoblocher Barbi mellett Fluor Tomi, Járai Márk, Jumodaddy,
Madarász Gábor, Marsalkó Dávid, MC Columbo az előadók. A nyarat, az utazás
hangulatát megidéző, pozitív üzenetű klipben közel 50 soproni szereplő tűnik fel:
zenészek, sportolók, hírességek és a város büszkeségei mellett az utca emberei. A dal és a
klip apropójául a népszavazás 100. évfordulója szolgált, 1921-ben dőlt el ugyanis, hogy
Sopron, a Leghűségesebb Városként magyar marad. A ma debütáló klipet követően a
tavasszal megjelenő Road Movie Guide útifilmben Tilla a klip szereplőivel közösen
mutatja be a várost és annak történetét.
(A sajtóanyagban a nevekre kattintva letölthető sajtófotók találhatók)
Sopron felé a dal címe, amelyet a Marsalkó Dávid - Jumodaddy szerzőpáros jegyez. A Road
Movie Allstars előadói névsora egészen parádés, egyikük se soproni származású, de
mindegyikük sok szép emléket őriz a városról. Rúzsa Magdi, Lábas Viki, Schoblocher Barbi,
Fluor Tomi, Járai Márk, Marsalkó Dávid és MC Columbo azonnal igent mondott a
felkérésre. A dal egyetlen soproni szereplője az idén Petőfi Zenei Díjjal kitűntetett gitáros,
Madarász Gábor.
A videóklipet a következő linken érheti el:
https://www.youtube.com/watch?v=VgOBNDhmfYs

A videóklipet három napon át közel 50 szereplővel forgatták Sopronban. A koncepció szerint a
klipben házigazdaként fogadják a dal művészeit ismert soproniak és olyanok, akik a város
meghatározó figurái. Rúzsa Magdit saját dobosa, Hoffer Péter kalauzolta, Marsalkó Dávidot a
soproni születésű teniszcsillag, Babos Timi és testvére, Lábas Vikit az ismert influenszer,
Abosi Barna, Schoblocher Barbit a szakmájában világsztárnak számító mesterfodrász, VeressGyőri Sándor. Járai Márk a Stílusos Vidéki Éttermiség soproni büszkesége, az Erhardt Étterem
tulajdonosa, Erhardt Zoltán fogadta, Fluor Tomi soproni borokkal ismerkedett Lukács
Szabolcs, magyar sommelier bajnok társaságában, Jumodaddy pedig Taschner Tamás soproni
idegenvezetővel a Leghűségesebb Város történetével ismerkedett.
A Road Movie dal és klip mellett ezúttal egy a megszokottnál hosszabb és tartalmasabb filmes
kalauz készül. A Road Movie Guide Tillával ősszel kerül adásba, a műsorvezetőnek a sztárok
mellett Fülöp Zoltán és Lobenwein Norbert, a VOLT Fesztivál és egyben a Road Movie
házigazdái mutatták meg a várost.
Marsalkó Dávid, szövegíró, a dal producere
„Közel áll a szívemhez a város, és rengeteg szép emléket őrzök Sopronnal kapcsolatban. A dal
koncepciója és témája teljesen más, mint az Emlékszem, Sopronban esetében, ezért könnyen
ment egy másik aspektus kibontása. Két fő szempont volt. Az egyik, hogy a dalban szereplő
előadók között meglegyen az összhang, a másik, hogy ha úgy alakul, viszonylag könnyen
előfordulhasson, hogy elő tudják adni élőben is majd. Ezen felül a koncepció részeként egyfajta
női-férfi dinamikára épül, amitől igazán balanszba kerül a dal mondanivalója reményeim
szerint.”
Jumodaddy, dalszerző, társproducer:

„A Road Movie Allstars csapatának nagy része régi ismerősöm, akikkel a szokásos, baráti-laza
hangulatban agyaltunk a dalon. Ezentúl nagyon inspiráló volt olyan nagyszabású művészekkel
is együtt dolgozni, akikkel korábban erre még nem volt alkalmam. Azt remélem, hogy ebből
akár Rúzsa Magdival és Madarász Gáborral is barátság sülhet ki. Marsalkó Dáviddal - a dal
szövegírójával és társproduceremmel - rengeteget dolgoztunk a felvételen, fél év folyamatos
egyeztetés és csiszolás után, sok verzió közül született meg a végső változat. Műfajilag ez most
a hozzám legközelebb álló világot tükrözi: egyfajta disco-soul-hiphop hibridet próbáltunk meg
létrehozni, amely az előadók közös nevezőjének tűnt. Nálam az is végig szempont volt, hogy a
dal élőben is előadható legyen, remélem erre is lesz lehetőségünk valamelyik fesztiválon. Külön
élmény volt a soproni forgatás, ahol a város legszebb helyeit bejárva, egy fantasztikus figurát
ismerhettem meg Taschner Tamás személyében.”
Lobenwein Norbert, a Road Movie producere:
„Hat évvel ezelőtt A Halott Pénz és a Wellhello nagyon magasra tette a mércét az Emlékszem
Sopronban című dalukkal. A VOLT himnusza egyben a legsikeresebb hazai városhimnusz is
lett, ma már 23 millió megtekintés fölött jár. Örülök, hogy Marsalkó Dávid és Jumodaddy most
vállalkozott erre az új feladatra és annak is, hogy sok-sok zenész barátom szintén azonnal igent
mondott. Sopron számomra és Fülöp Zoli barátom számára is kiemelten fontos hely, hiszen itt
születtünk, itt jártunk iskolába.
A videóklip koncepcióját arra a gondolatra igyekeztük felépíteni, hogy ország-világnak
megmutassuk a soproniakat: a város büszkeségeit és az utca embereit egyaránt. Pohl Misi, a
LORD, Schmiedl Tamás, a Moby Dick frontembere, DJ Jokó, vagy éppen a sikeres sportolóink,
gyerekek és idősek mind egy-egy feliratot hoztak magukkal, amely kifejezi, amit számukra

Sopron jelent. A felkért szereplők, a házigazdák arcát látva kel igazán életre a Hűség Városa.
Gráf Péter rendező és csapata remek munkát végzett az alatt a három nap alatt, ameddig
készültünk. Egy olyan dal és klip született, amelyet biztosra veszem, hogy az ország bármely
pontján élők örömmel néznek majd meg. Remélem, sokszor. Az én táblámon egyetlen szó
szerepelt: KÖSZÖNÖM!”
Rúzsa Magdi, énekes:
„Nagyon szerettem ezt a forgatást. Minden percet kihasználtunk, eleve nagyon szeretem
Sopront, hisz csomó emlék fűz hozzá. Örülök, hogy készült egy ilyen dal. Remélem mindenki
annyira szereti majd, mint mi, akik részt vettünk benne.”
Gráf Péter, rendező:
„Örömmel vettem a felkérést, hogy a "Sopron felé" című dalra készülő videóklip rendezője
legyek. Korábban már készítettünk Road Movie klipet, Rúzsa Magdival forgattuk a Hazatalálsz
című filmet, így már ismertük a Road Movie irányelveit, koncepcióját, a mögötte álló
embereket, így örömmel mondtam igent a felkérésre.
Ebben projektben Sopron városát kellett bemutatni, ami igazán hálás feladat volt, mert a város
gyönyörű, rengeteg az érdekes téma, amit operatőrként is élmény volt feldolgozni. Bár sokszor
jártam már a városban, most mégis sikerült rengeteg olyan különleges, eldugott kis részét
megismernünk, amit mindenkinek látnia kell.
A végeredményt imádom, mert úgy érzem sikerült visszaadni azt a hangulatot, amit szerettünk
volna. Kérdéses volt, hogyan tudunk ennyi mindent elmesélni ebben a kicsit több, mint három
percben, de azt gondolom, sikerült. Bízom benne, hogy a nézők is úgy érzik majd, hogy (újra)
el kell látogatniuk ebbe a csodálatos városba, Sopronba.”
MC Columbo, énekes:
„A soproni Road Movie-ban való együttműködés azért is volt számomra különösen nagy öröm,
mert ehhez a városhoz kapcsolódnak a legelső élményeim mint fellépő. 20 évvel ezelőtt
mindössze tizenhét évesen nagyközönség előtt a VOLT Fesztiválon léptem fel először, később
pedig a Brains tagjaként a soproni Hangár Klub színpadán debütáltam. Miután hat évvel ezelőtt
a júniusi esküvőnk nászútját is Sopronban töltöttük nyugodt szívvel állíthatom, hogy ez a város
a második otthonommá vált.”
Lábas Viki, énekes:
„Nagyon megörültem ennek az alkalomnak, hiszen balatoni lányként jó élmény volt
megtapasztalni Sopron különleges lüktetését és hangulatát. A VOLT Fesztiválon léphettünk fel
először a zenekarral 2015-ben, itt zenélhettünk először nagyszínpadon is a Margarettel, és
rengeteg élményt gyűjtöttünk a klubkoncertek során is, új barátságokra tehettünk szert.
Szerencsére ez a dal is könnyen kigördült, és a közös munka is gördülékeny volt a stúdióban,
hiszen egy profi csapat gyűlt össze - örülök, hogy én is a részese lehettem. :)
Nagyon szerencsés vagyok, hiszen a Road Movie Guide forgatáson a Harrer csokigyárban
töltődhettem fel örömhormonokkal. Ezeken kívül a nagy fesztiválbulik, az egyik legjobban
tomboló közönség az országban, és az a hangulat, amire a téli időszakban is örömmel szoktunk
visszaemlékezni, ezek mind Sopronhoz kötnek.”
Schoblocher Barbi, énekes:
„Lehet, hogy azelőtt sokáig őrlődtem volna egy ilyen felkérésen, mert zeneileg eléggé kimozdít
a komfortzónámból. A járványhelyzet után viszont, felértékelődött bennem minden zenei
lehetőség, ezért azonnal igent mondtam és nagyon örülök, mert nagyon élveztem az egészet, a
stúdiózást és a forgatást is.

Hogy mit jelent nekem Sopron? A VOLT Fesztivált! Azok az önfeledt fesztiválpillanatok és a
koncertek, amiken évről évre frontemberré érhettem. És természetesen a soproni emberek,
akiket imádok!”

