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A Sziget zárónap is igen erősre sikerült: a kívánságlistán mindig élen szereplő Arctic Monkeys
új lemezzel tér vissza, a Gogol Bordello őrületes gypsy-punk bulit csap, a The War On Drugs
képében pedig az egyik legszuperebb indie-rock csapatot köszönthetjük. És hogy még milyen
programokkal búcsúzhatunk jövő augusztusig kedvenc fesztiválunktól, álljon itt alább.

A Gogol Bordello neve garancia arra, hogy a koncert végére mindenki az italát borogatva fog
ugrálni és forogni, a balkáni, gypsy és punk ütemekre. A Gogol Bordello után a Blossoms zenei
társulata játszik a Dan Panaitescu Nagyszínpadon, akik az indie színtér egyik legjobb
zenekarának, a War On Drugsnak adják majd át a terepet. A Nagyszínpadot idén az Arctic
Monkeys zárja. A majmok júliusban megjelent, friss lemezükkel érkeznek.

A Mastercard Színpad by A38 sátorban pótolja tavaly elmaradt fellépését a Nothing But
Thieves, de a búcsú este fellépői között lesz BØRNS, Zara Larsson, a Fever Ray és a Gorgon
City is egy élő produkcióval mozgatja át a táncizmokat.

Az egész héten világzenei olvasztótégelyként működő Világzenei Színpadon a Hora De Joglar,
a Garmarna, az Ifriqiyya Electrique, a Pannonia Allstar Ska Orchestra játszik, a hétre a koronát
a török Baba Zula teszi fel pszichedelikus rockjával és orientális dub fúziójával.

A Bacardí Aréna Sziget Closing Partyjáról az Elrow gondoskodik. A barcelonai klub saját
állítása szerint a világ legőrültebb party helyszíne, a Szigeten pedig az ő színeiben lép fel
többek közt az Art Department párosa, akiknek a legnagyobb fesztiválok megtáncoltatása a
kisujjukban van és a madridi születésű De La Swing is itt tekergeti a lemezeket.

A Sziget kezdete óta hagyomány, hogy a záró ceremóniát a Sziget egyik atyja, Müller Péter
Sziámi prezentálja, így a régi motorosok a Müller Péter Sziámi and friends koncertjén, a Petőfi
Rádió – Telekom VOLT Fesztivál Színpadon tiszteleghetnek a hagyomány előtt.
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A Sziget utolsó napja mindig tele van sóhajokkal, hiszen hamarosan véget érnek a zenével és
izgalmakkal teli önfeledt napok. Mi azt javasoljuk, aki még nem tette, tegyen egy kört a nem
zenei programok között is: kipróbálhat különféle játékokat a Game Land Hub helyszínén,
nézelődhet a Múzeum Negyedben, még alkothat valami szépet az ArtZone workshopjain,
megnézhet egy cirkuszi előadást, egyszóval kipróbálhat valami olyat, amit korábban még nem
tett. Az XS Land helyszíne is erre bátorítja a fesztiválozókat, hiszen ez egy olyan kalandpark,
ahol kipróbálható például, miként vennénk kerekesszékkel az akadályokat, hogyan lehet eljutni
A-ból B-be egy fehér bot segítségével, vakon felöltözni, ülő sportokkal kikapcsolódni vagy
miként lehet tapintással tájékozódni. Az XS Land helyszínén fogyatékossággal élőknek segítő
civil szervezetek és alapítványok várják a látogatókat, akik a kalandpark megmérettetéseit
leküzdve testközelből is megismerhetik, milyen akadályokkal kell nap, mint nap megküzdenie
egy fogyatékossággal élőnek.
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