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Jegyárak

Ticket prices

PTE bérlet: 10990 Ft / PTE napijegy: 4990 Ft.
(A PTE kedvezményre a Pécsi Tudományegyetemen, a rendezvény időpontjában aktív hallgatói
jogviszonnyal rendelkező hallgatók jogosultak.
A jogosultságot a rendezvény bejáratánál ellenőrzik, azt diákigazolvány és/vagy érvényes iskolalátogatási igazolással lehet bizonyítani.)
Bérlet: 12990 Ft / napijegy: 5990 Ft.

PTE Pass: 10990 HUF
PTE daily ticket: 4990 HUF
(You are eligible for the PTE discount if you are a
student of the University of Pécs with an active
status at the time of the event. You can prove your
eligibility with a valid student ID, and/or a (visiting)
student legal status certificate, which will be checked at the entrance of the venue.)
Pass: 12990 HUF / daily ticket: 5990 HUF

Jegyek becserélése karszalagra
Érdemes már kora délután a helyszínen lévő beléptető pontokon a jegyeket, bérleteket becserélni
karszalagra, ezzel is el tudjátok kerülni az esti
sorban állást és a tömeget. Kollégáink minden nap
15 órától kint lesznek a helyszínen. Az egyetemi
diákirodákon a PEN-t megelőző napokon is lesznek
jegybeváltási pontok.

Exchanging tickets for wristbands

Jegyelővétel

Buying your ticket

Online: www.madeinpecs.hu
Személyesen: DRK Shop
(Pécs, Széchenyi tér 7.)
Egyetemen személyesen:
PTE HÖK irodák, Szolgáltató irodák

Online: www.madeinpecs.hu
In person: DRK Shop
(Széchenyi tér 7., Pécs)
In person at the university:
PTE HÖK offices, Student offices

Infóvonal

Infoline

+36-20-931-4444
info@pecsiegyeteminapok.com
facebook.com/PecsiEgyetemiNapok

+36-20-931-4444
info@pecsiegyeteminapok.com
facebook.com/PecsiEgyetemiNapok

It is worth exchanging your passes or tickets for
wristbands in the early hours of the afternoon to
avoid standing in line at night. Our colleagues will
be at the venue from 3 pm every day. There will be
ticket exchange points at the student offices of the
faculties of the university.

KÖSZÖNTŐ / WELCOME
Kedves Egyetemisták, Vendégeink!
A komoly hagyományokkal rendelkező Pécsi Egyetemi Napok (PEN)
idén is jó hangulatot hoznak, ha Ti
is úgy akarjátok.
Ehhez a feltételek
adottak: egy szép város, jó egyetemi hallgatói
közösség, és jó műsorok! A többit tegyétek hozzá!
Szeretnénk, ha kiváló képzéseink és hallgatóink
mellett az Egyetem kulturális élete is évről évre
javulna. Ennek egyik eszköze a PEN, mely értetek
van, magatok hoztátok létre.
Kívánok mindenkinek kulturált, jó szórakozást!
Miseta Attila / a PTE rektorra
Dear students and guests,
With its long-standing tradition, the PEN Festival
is bound to bring cheer to all, especially those
who wish to have fun. The conditions for this: a
beautiful city, a good university community, and
great gigs! The rest is up to you!
In addition to our excellent training programmes,
and outstanding students, we would like to see
the University’s cultural life improving year by year.
One of the key elements of this is the PEN Festival,
which is for you, and was established by you.
I wish everyone a civilised, fun time!
Attila Miseta / Rector of the UoP

Tisztelt Fesztiválózók!

Kijelenthetjük,
hogy a térség legnagyobb és legjobb minőségű zenei fesztiváljává vált
az elmúlt évtizedekben a PEN.
A rendezvény nemcsak a pécsi kulturális élet, de
egyben az universitas nívóját, sokszínűségét is jól
tükrözi, hiszen idén is professzionális szervezés
és műsoranyag jellemzi. Külön örömömre szolgál,
hogy az önkormányzat mindvégig partner tudott
lenni az egyre nagyobbá váló fesztivál helyszínének biztosításában. Kellemes időtöltést, időjárást
és tartalmas szórakozást kívánok Önöknek városunk polgárai nevében is.
Dr. Páva Zsolt / Pécs polgármestere
Dear Festival-goers,
We can safely state that PEN Festival has become the biggest and best quality music festival
in the region in the past decades. The event
reflects not only the quality and diversity of
the cultural life of Pécs, but the prestige of the
university and its colourful nature; this year, as
always, the musical selection and organisation
of the festival is outstandingly professional. I am
particularly pleased that the Municipality could

KÖSZÖNTŐ / WELCOME
be a partner for securing the location of the
ever-expanding festival. I wish you a pleasant
time, great weather and lots of fun in the name
of the citizens of the city of Pécs.
Dr Zsolt Páva / Major of the City of Pécs
Kedves Hallgatótársaim!
Kedves Fesztiválozók!

Ismét eltelt egy
esztendő és az elmúlt évek hagyományaihoz hűen
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat idén is elhozza
Nektek nem csupán a Pécsi Tudományegyetem, de
Pécs városának
legnagyobb hallgatói-zenei fesztiválját, a Pécsi Egyetemi Napokat!
Engedjétek meg, hogy ezúton köszöntselek Benneteket és kívánjam az eddigi legkiemelkedőbb
fesztiválélményt, amelyet a PEN lüktető hangulata csak nyújtani tud! Bízom abban, hogy rendezvényünket Ti is a hallgatói élet ünnepeként élitek
meg és színes programkínálatunkból mindannyian megtaláljátok az ízléseteknek megfelelő szórakozást! PEN-re fel!
Koltai Arnold / PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke

Dear fellow students!
Dear festival-goers!
Another year has passed, and to keep up the
tradition of the past years, the University Student
Union has brought to you not only the university’s,
but the city’s biggest musical event for students,
PEN Festival! Please allow me to welcome you
and wish you the most outstanding festival experience which the pulsing vibes of the festival
can provide. I trust that you think of the event
as a celebration of student life, and that you all
find fun tailored to your individual taste. PEN up!
Arnold Koltai / President of the Student Union of
the University of Pécs

HÁZIREND
A BELÉPÉSRŐL

EGYÉB

• Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor
karszalagra cseréljük. A karszalagot (bérlet, napijegy, VIP)
az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklódon kell
viselned. Ha érvénytelen a karszalagod, köteles vagy
elhagyni a Pécsi Egyetemi Napok (PEN 2019) területét!
A SÉRÜLT– átragasztott, elvágott, megbontott, kézfejnél
nagyobb átmérőjű, stb. – KARSZALAG ÉRVÉNYTELEN!
A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük.
• Erősen bódult, az általános viselkedési normákat be
nem tartó személyektől a rendezők megtagadhatják a
belépést és a rendezvényen való részvételt.
• 11. életévüket be nem töltött gyermekek a PEN 2019et ingyenesen látogathatják érvényes belépőjeggyel rendelkező szülő kíséretében. 16. életévüket be nem töltött
fiatalok csak nagykorú családtag kíséretével léphetnek
be a PEN 2019 területére és tartózkodhatnak ott. A PEN
2019 területén a 18. életévüket be nem töltött személyeknek szeszesitalt fogyasztani és dohányozni szigorúan
tilos!
• A PEN 2019 területére üvegtárgyat, ütő-, vágó-,
szúróeszközt, vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni SZIGORÚAN TILOS!
A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál
ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél
nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb).
FONTOS: Alkoholos italt semmilyen mennyiségben, alkoholmentes italt legfeljebb fél litert, félliteres műanyagpalackban lehet behozni a PEN 2019 területére!
• Amennyiben a rendezvény területének valamely része
kedvezőtlen külső körülmények miatt nem látogatható
(extrém időjárási körülmények, és egyéb vis major állapot), a rendezvényszervezőnek nincs semmilyen anyagi
és erkölcsi felelőssége. Extrém időjárási körülmények
és egyéb vis major állapot esetén a rendezvényszervező
megtilthatja vagy beszüntetheti a rendezvények megtartását, illetve folytatását.

• Amennyiben a rendezvény bármely részével kapcsolatosan (szervezéssel, vendéglátással, a rendezőkkel, vagy
bármi mással) észrevételed, panaszod van, bátran tedd
szóvá! Ezt megteheted a információs pont munkatársainál. Kérjük, a talált tárgyakat is oda add le, elveszett
tárgyaidat szintén ott keresd.
• A PEN 2019-ről hang- és képfelvétel készül. Minden
résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel, vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.
• A PEN 2019 területén a szervezők írásbeli engedélye
nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
• 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal
nem szolgálunk ki!
• A PEN 2019 területén egészségügyi szolgálat működik.
• Dohányozni a zárt programhelyszíneken tilos! Dohányozni csak az arra kijelölt pontokon megengedett.
• Kérjük, ne szemeteljetek!
• A PEN 2019-en csomagmegőrző és ruhatár üzemel.
• A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.
• A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
• Kérjük, vigyázzatok magatokra és egymásra!

POLICY
ENTRY

OTHER

• Tickets bought in advance will be exchanged for a bracelet on entry. This bracelet (pass, day pass, VIP) has to
be worn all the time. If your bracelet is invalid, you are
obligated to leave the premises of Pécs University Days
(PEN 2019). A DAMAGED (cut, taped, one the diameter of
which is bigger than a wrist) IS INVALID. Damaged and
lost bracelets will not be replaced.
• Heavily intoxicated individuals who do not conform to
basic social norms will be denied entry and participation
in the events.
• Children younger that 11 years, can enter PEN 2019
for free, if accompanied by an adult with a valid bracelet.
Visitors under 16 are only allowed to enter PEN 2019
when accompanied by a family member of legal age. The
consumption of alcohol and tobacco products is prohibited for every visitor under 18.
• Possession of the following on PEN 2019 grounds is
strictly prohibited: glass items, sharp objects and any
item that is capable of causing serious injury. According
to legislation you cannot keep on you any item that is
especially dangerous to personal safety (a blade longer than 8 cm, switchblade knife, pepper spray, baton
etc.). IMPORTANT: No alcoholic drinks are allowed to be
brought in to PEN 2019 grounds, and at most 500 ml
of non-alcoholic drinks are allowed contained in a 500
ml plastic bottle.
• In case any part of the event has to be closed due to
unforeseen circumstances (adverse weather conditions,
any kind of vis major event), the organiser cannot be
held financially or morally responsible. In case of adverse
weather conditions or any other vis major event the organiser reserves the right to cancel any event.

• In case you have any kind of feedback or complaint,
please feel free to communicate it to us at our information
point. Please hand in found items and ask for your lost
items at the information point too.
• Sound and video will be recorded during PEN 2019.
Participants featured on these recordings agree that they
do not have a right for any kind of claim towards the producers of the recording or the organisers.
• Any kind of commercial or marketing activity without
the written consent of the organisers is prohibited during
PEN 2019.
• Individuals under 18, and those who are heavily intoxicated will not be served alcohol.
• Emergency health service is in operation in the premises of the event.
• Smoking in indoor venues is prohibited! Smoking is
allowed only in desginated smoking areas.
• Cloakroom service is available.
• Events will be held in bad weather too.
• We reserve the right to make changes to the event
programme without notice!
• Please mind the safety of others and yourself!
• We wish you lots of fun!

KONCERTEK / GIGS

HARMAN NAGYSZÍNPAD

1. NAP / DAY 1 / 04.25.
19:00 SUPERNEM
20:45 TANKCSAPDA 30
22:45 HALOTT PÉNZ
2. NAP / DAY 2 / 04.26.
19:00 IRIE MAFFIA
20:45 KOWALSKY MEG A VEGA
22:45 30Y
3. NAP / DAY 3 / 04.27.
19:00 BRAINS
20:45 VAD FRUTTIK
22:45 PUNNANY MASSIF

A PEN NA GY S Z ÍNP A DÁ N A K N É V A DÓ P A R T N E R E

K O N C E R T E K / PA R T Y K

ITSH NAGYSZÍNPAD

1. NAP / DAY 1 / 04.25.
19:00
20:45
22:45
00:00
02:00
03:30

CLOUD 9+
BAGOSSY BROTHERS COMPANY
BOHEMIAN BETYARS
DJ GOZTH
DJ NARA & MC KEMON
YAMINA

G I G S / PA R T I E S

2. NAP / DAY 2 / 04.26.
19:00
20:45
22:45
00:00
02:00
03:00
04:00

CSAKNEKEDKISLÁNY
Bëlga
BLAHALOUISIANA
MARSALKÓ DÁVID, DJ VENOM
ROCK THE CITY: DR. BRS
PETER JABIN
PIXA after

3. NAP / DAY 3 / 04.27.
19:00
20:45
22:45
00:00
02:00
03:30

MONGOOZ AND THE MAGNET
IVAN & THE PARAZOL
FOLLOW THE FLOW
TESCO DISCO
JUMODADDY
CASHTAG

PA R T Y

RÁDIÓ 1 / BALLANTINE’S TRUE MUSIC PARTY ARÉNA

1. NAP / DAY 1 / 04.25.
00:00 DJ ALBRECHT
00:45 FUN FACTORY (D)
01:30 NECC PARTY

2. NAP / DAY 2 / 04.26.
00:00
01:00
02:15
03:30

CRAZYWELL

FELIX JAEHN (D)
METZKER VIKI
EDO DENOVA

3. NAP / DAY 3 / 04.27.
00:00
01:00
02:00
03:30

DJ GREG S

WILLY WILLIAM (FR)
LOTFI BEGI
ANDRO

TÉRKÉP / MAP

TÉRKÉP /

P

P

P

/ MAP

1
2

Harman Nagyszínpad

3

Urban Jungle
by Hangfoglaló

4

Rádió1 / Ballantine’s
True Music Party Aréna

ITSH Színpad

I ÚT

MEGYER

P

SZÍNPADOK
STAGES

FŐBEJÁRAT/
MAIN ENTRANCE

JELMAGYARÁZAT
LEGEND
Elsősegély / First Aid
Ruhatár / Wardrobe
Busz / Bus
Étel-ital / Food & Drink

FÜZES DŰLŐ

Trafik / Tobacco shop
P

Expo Center
Pécs, Megyeri út 72.

Parkoló / Parking

KONCERTEK / GIGS

1. NAP / DAY 1 / 04.25.

19:00 DOGGOS
19:30 CEDAR KNOLL
2. NAP / DAY 2 / 04.26.
A PEN Fesztivál 2019 és a
PTE Zenélő Egyetem
közös produkciója az Urban
Jungle színpadon.
PEN Festival cooperation
with University of Music
gives the opportunity to
local young bands @ Urban
Jungle stage.

19:00 FERIANTES
19:30 LÉKKÖR
3. NAP / DAY 3 / 04.27.

19:00 AVEMENT
19:30 GENERATION IMPASSE

HANGFOGLALÓ PROGRAM

A Hangfoglaló Program a hazai könnyűzenei életet támogatja folyamatos
pályázataival és programsorozataival, célja az élőzene iránti érdeklődés
és a tudatos zenefogyasztás serkentése.
The „Hangfoglaló (Hungarian Musical) Program” supports Hungarian popular
music with frequent competitions and a series of events, the aim of which is to
evoke interest in live music and encourage conscious consumption of music.

04.25. 22:35 / URBAN JUNGLE by HANGFOGLALÓ

OHNODY
04.26. 20:15 / URBAN JUNGLE by HANGFOGLALÓ

MARBLE MIST
04.27. 20:15 / URBAN JUNGLE by HANGFOGLALÓ

DLRM
04.27. 21:25 / URBAN JUNGLE by HANGFOGLALÓ

SLOW VILLAGE

TIPPEK

Pro tippek PEN-ezéshez
Busszal gyere,
busszal menj!
A tömegközlekedés környezettudatos, biztonságos és olcsó! HARMAN PENDRIVE
néven ingyenes buszjáratok közlekednek
a PEN-re és vissza. A járatok a belváros
és a legfontosabb egyetemi csomópontok
érintésével járnak, és érvényes PEN jeggyel
ingyenesen használhatók. (Menetrend a
30-31. oldalon.)

Pécs a
magyar Liverpool?
Még szép! És ebből az érzésből a PEN-en is
kaphatsz egy nagy adagot, rengeteg pécsi
produkció zenél a fesztiválon. Halott Pénz,
Punnany Massif, 30Y, Junkie Jack Flash,
Mongooz and the Magnet, Doggos, Cedar
Knoll, Feriantes, Lékkör, Avement, Generation Impasse és persze egy csomó DJ, nézd
meg őket, érdemes!

Külföldi produkciók
A nemzetközi zenei színtér is tiszteletét
teszi a PEN-en. Willy William, Felix Jaehn,
Jarreau Vandal és a Fun Factory fellépéseit
keresd a Rádió1 / Ballantine’s True Music
Party Arénában és az Urban Jungle Színpadon! Ne hagyd ki!

Urban Jungle
Ha nyitott vagy a mainstream-en túli világra,
az Urban Jungle Színpad lesz a te helyed!
Éjfél előtt zenekarok, éjfél után pedig DJ-k
mutatják meg, hogy van, ráadásul nagyon is
menő az élet a fősodortól távolabbi vizeken.

Repohár
A környezettudatosság fesztiválozás közben
is fontos és menő! Idén az italokat repohárban
kapod. 200 Ft, de újratöltheted, jó lesz otthon
fogmosópohárnak, vagy használat után a kijelölt pontokon visszaválthatod.

TIPS

Pro tips for PENning
Arrive by bus, leave by bus!

Going international

Public transportation is an environmentally conscious, safe, and sensible choice.
There will be free buses to the venue and
back, running under the name, ‘HARMAN
PENDRIVE’. The bus services will stop
downtown and at all major university junctions, and will be free for those holding a
valid PEN Festival ticket (bus schedules on
page 30-31.)

The international music scene will also be
present at the festival: the Willy William, Felix Jaehn, Jarreau Vandal and Fun Factory
gigs will be held in the Rádió1 / Ballantine’s
True Music Party Arena and on the Urban
Jungle Stage! Don’t miss out!

Is Pécs the Hungarian
Liverpool?
DUH! You can get a taste of the “LiverPécsian” feeling at PEN Festival as well. Many
Pécs-based bands are on the menu: Halott
Pénz, Punnany Massif, 30Y, Junkie Jack
Flash, Mongooz and the Magnet, Doggos,
Cedar Knoll, Feriantes, Lékkör, Avement,
Generation Impasse, and of course a ton
of local DJs. Give them a listen, you won’t
regret it!

Urban Jungle
If you’re open to what lies beyond the world
of mainstream, the Urban Jungle Stage will
be your place to be! Before 12 am, bands
will perform, and after the stroke of midnight, DJs will prove to you that there is life
beyond the conventional.

Reusable cups
Environmental awareness is important and
makes all festivalgoers super hip. This year,
you’ll get your drinks in a reusable cup, which
costs 200 HUF. It can however be refilled, and
can be used later as a toothbrush holder, but
you can also exchange it and get your money
back at the end of the festival.

KAJÁK, HOGY BÍRD ERŐVEL!
GRILL ÉTELEK

BBQ

MEDITERR ÁN ÉTELEK

BURGEREK

MAGYAROS ÉTELEK
GLUTÉNMENTES ÉTELEK
PIZZA

LÁNGOS

THAI KONYHA

KERTVÁROS
01:30 02:30 03:30
FELÉ

a

i

Já

no
sú

r

té

iM

ra

er

ng
tá

di
Sz

Ai

ut
ca

tc
a

tin

isz

Kr

iu

ht

La

út

er

nt

re

Im

lta

ro

Sa

gy

Na

r

Ce
té

ár

Vá
s

EX
PO

t

őfi

Pe
t

áz

rh

Kó

ob
or
té
r

ed

eg
y

leu
m

au
zó

sz

y-

na

ol

Zs

d

ká

Ár

ér

st

-a

48

yN

na

ol

Zs

yM

na

ol

Zs

PENDRIVE
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A rendezvény időtartama alatt a PEN Fesztiválra az 1-es jelzésű helyi
járatokkal, valamint a HARMAN dekorral ellátott PENDRIVE buszokkal lehet
eljutni.
During the event, it will be possible to get to the venue by local bus number 1
and by the PENDRIVE bus with the HARMAN décor.
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A PEN-en a bankkártyás
fizetést biztosítja:
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