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„Itt a Klubrádióba, tisztán, őszintén, rettegés nélkül lehet mindenről beszélni,
nem leírt kérdésekkel és nem leírt válaszokkal. Az életem minden alkalommal
ki lett terítve, akárki volt a vendéglátóm, én ezt nagyon szeretem”
/Nagy Bandó András humorista/

„Amikor Klubrádiót hallgatok úgy érzem, hogy a világunk nagyon-nagyon
sokszínű! sok hang, sokféle gondolat szólít meg napi 24 órában.”

/Horgas Eszter fuvolaművész/

.”A Klubrádióban mindig nagyon jó műsorok vannak, nagyon érdekes
beszélgetések, intelligensen állnak a fontos kérdésekhez a szerkesztők.
Mindenki érdeke, hogy a magyar lakosság minél többet halljon
környezetvédelemmel kapcsolatos műsorokat is, hiszen a gyermekeink
jövőjéről van szó. Én itt szeretek az egyik legjobban beszélni a
klímakutatásról, mert itt mindig célba talál az üzenet”
/Ürge-Vorsatz Diána, Nobel békedíjas klímakutató /

„A Klubrádió az egyetlen olyan orgánum a rádiózásban, amely még valódi
kérdéseket vet fel és nem részrehajló. Ez egy olyan új kezdeményezés eleje
lehet a magyar médiában, ami visszahozza a sajtó szabadságát és a
demokratikus hanghordozást.”
/Dopeman/

Hírműsorok
A LÉNYEG – KRÓNIKA DÉLBEN – KRÓNIKA ESTE
Időpont: minden hétköznap 12 és 18 órától.
Hírszerkesztők-műsorvezetők: Báder Tamás, Filep István Gábor,
Kárpáti Iván, László B. Katalin, Náray Attila András , Szabó Kati
A Klubrádió déli és esti krónikája 12 percben, klasszikus hírműsor riportokkal,
összeállításokkal, bejelentkezésekkel, kéthangos műsorvezetéssel.

KÖZLEKEDÉSI HÍREK
A rádió hétköznaponként reggel 7 és 9 óra között, valamint 16 és 18 óra között
sugároz közlekedési információkat. A műsorban fél óránként tájékozódhatnak
Budapest közlekedéséről, az utak járhatóságáról
dugókról, lezárásokról és balesetekről.

IDŐJÁRÁS-JELENTÉS
Rádiónk reggel 6 és 9 óra között félóránként ad tájékoztatást az időjárásról. A
Reggeli Gyorsban 30 percenként hallható 30 -40 másodperces részletes
előrejelzés. Hasznos a munkába indulóknak, a mezőgazdaságban dolgozóknak
és akár a vitorlázóknak is.

Közéleti Magazinok
REGGELI GYORS
Időpont: minden hétköznap 06:00-10:00
Műsorvezetők: Szénási Sándor, Dési János, Pikó András, Rózsa
Péter,Pálinkás Szűts Róbert.
Szerkesztők: Bálint Judit, Korpás Krisztina
Informatív, szórakoztató és interaktív reggeli hírháttér műsor rengeteg
aktualitással és információval. A munkába készülődőknek, munkába tartóknak
nélkülözhetetlen hírforrása. A Reggeli Gyors különlegessége a stúdióba
meghívott vendég, a Reggeli Személy, aki a közélet fontos szereplője, a magyar
szellemi élet képviselője, művész, tanár, közember - akinek a véleményére
kíváncsi a közönség.

A második leghallgatottabb műsort sok- sok apró információ teszi
érdekessé, a rovat-rendszer miatt könnyen és célratörően
szponzorálható.

Rovatok (Reggeli Gyors)
Így költünk – gazdasági rovat, minden nap 6.45-kor
Főként mikrogazdasággal foglalkozó 5 perces riportműsor. Zsebünkbe vágó
problémákra keresi a megoldásokat. A családi kasszákat érintő új törvényekről
éppúgy beszélünk, mint a nagyobb gazdasági összefüggésekről.

Így írnak rólunk – Szelestey Lajos nemzetközi lapszemléje minden
nap 7.05-kor és 8.25-kor.
Mit ír rólunk a nemzetközi sajtó? Mi a véleménye a külföldi publicistáknak
Magyarországról? Szelestey Lajos hiánypótló lapszemléjéből kiderül, hogyan
látnak minket kívülről

Retró – Fon Gabriella múltidézése minden hétköznap 5 percben
6.05-kor és 12.20-kor
Mi történt öt, tíz vagy akár ezer évvel ezelőtt ugyanezen a napon?
Születések, halálozások, csaták, felfedezések, rekordok.

Reggeli Sport minden nap 9.05-kor
M. Dénes Tamás napi sporthoz köthető zenés hírösszefoglalója, nem
csak sportért rajongóknak. A műsor célja nem csupán az, hogy
egymás után sorolja az eredményeket, hanem fogyasztható
formában tálalja a verseny és tömegsporthoz köthető eseményeket
és történéseket.

Programajánlók minden nap 6.45-kor, ismétlés 8.25-kor, valamint a
Lényeg után 12.20 körül
Tárlatvezetés: Hétfőnként jelentkező múzeumi programajánló a
természettudománytól a magas kultúráig.
Tapsrend: Keddi napokon hallható rovat országos színházi
programajánló.

Merőkanál: Szerdánként gasztro – kulturális eseménysorolóval
csinálunk kedvet a hallgatóknak a kimozdulásra a Hurkafesztiváltól a
egészen a borkóstolókig.

Hangosfilm: Csütörtöki napokon a filmes újságírók mutatnak be heti
mozi premiereket.

Hetijegy: Péntekenként koncert és fesztiválajánló hallható.

ESTI GYORS - A hírek háttere
Időpont: minden hétköznap 18 órától 19 óráig
Műsorvezetők: Báder Tamás, Balla Györgyi, Dési János, Kárpáti Iván,
Kovács Gabriella Anna, Pikó András, Rózsa Péter, Szelestey Lajos,
Szénási Sándor
Objektív hírháttér műsor 60 percben. Minden, ami mai: belpolitika,
külpolitika, gazdaság, kultúra, vagy éppen sport. Az Esti Gyors a hírek
mögé néz, és érthetően, hétköznapi nyelven tálalja a napi
információkat. Tájékoztat, beszámol, tudósít, értelmez, pontosít,
kifogásol, Tájékozódási pont a napi események megismeréséhez,
megértéséhez.

VÁLLALKOZÓK KLUBJA
Időpont: kedd 14:00, ismétlés vasárnap 06:00-tól
Szerkesztő- műsorvezető: Balla Györgyi
A műsor célja a gazdasági összefüggések elemzése, a néha nehezen értelmezhető
háttér megvilágítása. Szakértők beszélnek a piaci folyamatokról, hogy a hallgatók első
kézből értesülhetnek a saját költségvetésüket érintő és meghatározó változásokról. A
szerkesztő arra is törekszik, hogy vállalatvezetők tudomást szerezzenek azokról a
kezdeményezésekről, amelyekkel könnyebben juthatnak hitelhez, megismerhessenek új
pályázati lehetőségeket, együttműködési formákat, az üzleti élet kihívásait
megkönnyítő megoldásokat.

EUROZÓNA – külpolitikai hírháttér műsor
Időpont: péntek 13:00 – 14:00, ismétlés szombat 07:00 – 08:00
Műsorvezető: Zentai Péter, Szelestey Lajos
Külpolitikai, főként Európával foglalkozó magazinműsor, magyar és külföldi szakértőkkel,
nagykövetekkel és más diplomatákkal. A műsor célja, hogy az európai közélet is
megjelenjen a rádió műsorrendjében, a rádióhallgatók európai hangokat is
hallhassanak. Az Eurozónában minden héten kapcsoljuk brüsszeli tudósítónkat, Nemes
Gábort, aki összefoglalja a megelőző hét eseményeit.

MEGBESZÉLJÜK! – Bolgár György és a hallgatók műsora
Időpont: minden hétköznap 16:00 – 18:00, ismétlés hétfőtől péntekig
24:00 – 02:00
Műsorvezető: Bolgár György, Hétfőnként Dési János és Pikó András
váltja egymást
Interaktív hírháttérműsor, a Klubrádió leghallgatottabb műsora. Bolgár György
aktuális, napi belpolitikához kapcsolódó kérdésekben kéri ki főként a hallgatók
véleményét. Naponta több 100-an állnak sorban, hogy elmondhassák
véleményüket a közélet eseményeiről. A műsor nem csak a klasszikus rádiók
között a leghallgatottabb, de az interneten fogható műsorok között abszolút
első helyen áll.

HETES STÚDIÓ – heti belpolitikai összefoglaló
Időpont: minden szombaton 15:00 – 17:00 között, ismétlés vasárnap
09:00 – 11:00
Műsorvezetők: Dési János, Neuman Gábor, Szakonyi Péter, Rózsa
Péter
A Hetes Stúdió a rádiózás klasszikus hagyományait is tisztelve 166 órányi
periódust ölel fel hetente, ennyi idő telik el két műsor között. A riportok, az
interjúk nem csak a hét legizgalmasabb politikai, külpolitikai, gazdasági,
kulturális ügyeiről szólnak, hanem arra is vállalkoznak, hogy az éppen
méltatlanul háttérbe szorult eseményekről is beszámoljanak, méltatlanul
háttérbe szorult személyiségekkel is szót értsenek.

SZABAD SÁV – Rangos Katalin portréműsora
Időpont: minden hétköznap 19:00 –19:55 között
A Príma Primissima díjas újságíró 1 órás műsorában megfordulnak politikusok,
közéleti szereplők, művészek és akár sportolók is. Lényeg az aktualitás és az
átütő személyiség! Minden hatodik pénteken a „Libazsúr” hallható a Szabad
Sávon belül, amikor Szegvári Katalinnal és Krizsó Szilviával beszélget a
műsorvezető a könnyedebb témákról.

BALKANYAR – Rózsa Péter műsora
Időpont: szombat 14:00 – 15:00, ismétlés csütörtökön 20:00 – 21:00
Műsorvezető: Rózsa Péter
Látni-e egy új doktrínát, egy új, modern, európai, az eddigi bal-jobb és liberális
politikai krédót meghaladó programot? Ebben a műsorban az egyetemi
kutatóhelyeken, konferenciákon, újságok, blogok oldalain megjelenő fiatal
szakemberek szállnak vitába ismert baloldali és liberális véleményvezérekkel.

ÉLJEN A JOGÁVAL!
Időpont: minden pénteken 15:00 – 16:00 között
Szerkesztő-műsorvezető: Szente László
A civil kontroll fóruma. A jogvédő műsor konkrét történetekkel, esetekkel,
megoldhatatlannak tűnő emberi jogi problémákkal foglakozik. A szerkesztőnek
minden igazságtalanság szúrja a szemét, de nem csak bosszantják a méltatlan
ügyek, hanem keresi a megoldásokat is rájuk.

SZOLIDARITÁS.HU
Időpont: hétfő 15:00 – 16:00
Műsorvezető: Törtei-Takács Kriszta
A munkavállalók, az érdekképviseletek, a szakszervezetek fóruma, ahol az
érintettek elmondhatják érveiket, szembesíthetik álláspontjukat a
munkaadókkal, az államigazgatás, a törvényhozás képviselőivel. A műsor
segítséget nyújt a munkakeresőknek, tanácsokat ad a hallgatóknak munkajogi
problémákkal kapcsolatban.

INGATLANPIAC- interaktív műsor
Időpont: kedd 15:00 – 16:00
Műsorvezető: Törtei-Takács Kriszta
A műsor vendégei a hazai ingatlanpiac főszereplői. Multinacionális cégek és
hazai vállalatok vezetői, ingatlanpiaci szakértők számolnak be a hallgatók
számára érdekes, fontos és aktuális témákról. A műsor foglalkozik többek között
a lakásfelújítás, -vásárlás, -építés kérdéseivel, külföldi ingatlan vásárlással,
belsőépítészettel. Állandó szakértőinktől a stúdióba telefonáló hallgatók
válaszokat kaphatnak konkrét kérdéseikre lakásuk értékének megbecsülésében,
hitelezéssel, adózással kapcsolatos kérdésekben, illetékfizetési, társasházi
ügyekben, sőt, egy közjegyző segítségével öröklési témákban.

NÍVÓ - A minőség magazinja
Időpont: csütörtök 15:00 – 16:00
Műsorvezető: Törtei-Takács Kriszta
Interaktív fogyasztóvédelmi műsor. Aktuális fogyasztóvédelmi ügyeket
boncolgat, naprakész információkat ad. Állandó szakértő vendégei a
közigazgatás területéről érkeznek. Így szakértő segít általános fogyasztóvédelmi
kérdésekben, pénzügyi fogyasztóvédelemben, és hírközlési ügyekben. Részben
általános tanácsokkal látják el a hallgatókat, részben a betelefonáló hallgatók
konkrét panaszaira igyekeznek megoldást találni.

SZEREPVÁLLALÁS
Időpont: minden szombaton 14:30 – 15:00 között
Szerkesztő-műsorvezető: Bíró Borbála
A műsorban riportokat hallhatnak, amelyekben rászorulók, támogatott egyének
és civil szervezetek számolnak be saját példáikon keresztül arról, hogy számukra
milyen lehetőséget jelentett cégek és magánszemélyek anyagi, vagy egyéb
módon nyújtott segítsége. Olyan vállalatokról, illetve magánszemélyekről esik
szó, akik, amelyek a szolidaritást, a felelősségvállalást nem csak szavakban
gondolják komolyan, hanem adományaikkal, hozzájárulásaikkal tesznek is azért
a környezetért, amelyben élnek és dolgoznak

SZABAD A PÁLYA
Időpont: péntek 21:00 - 22:00, ismétlés szombat 02:00 – 03:00
A műsorban hétről-hétre nagy múltú folyóiratok mutatkoznak be. A
szerkesztőségek munkatársai az általuk meghívott vendégekkel beszélgetnek –
rendszerint aktuális témákról.

Moderátorok :
Fundamentum - Szentpéteri Nagy Richárd, Esély
Nyilas Mihály,
Mozgó Világ - Pikó András, Hetek - Sebestyén István és Vizin Balázs,
Beszélő - Mink András, Élet és Irodalom - Károlyi Csaba,
Múltunk - Egry Gábor, BBC History - Papp Gábor

ÖTÖS
Időpont: minden hétköznap 10:00 – 12:00
Műsorvezetők: Hétfő: Para-Kovács Imre, Kedd: Bódy Gergő, Szerda:
Falusi Mariann - Lang Györgyi, Csütörtök: Váradi Júlia,
Péntek: Gálvölgyi János
Öt közismert személyiség, öt látásmód, öt kérdezési stílus, öt világkép
váltja egymást hétköznapokon délelőtt 10 órától. Jól ismert szereplők
ők a közéletben és a médiában is. Eredeti módon nézik és látják a
világot, soha nem hagyják, hogy félrevezessék őket és nem
engednek a könnyebb megoldások csábításának. Öten (hatan),
riporterek, szerkesztők, közéleti szereplők, médiaszemélyiségek,
színészek, akik végre teret kapnak, hogy kiapadhatatlan
kíváncsiságukat rendszeresen kielégíthessék…

HALLÓJÁRAT
Időpont: vasárnap 14:00 – 18:00 óráig, ismétlés: 24:00 órától
Műsorvezetők: Sugár Ágnes, Borgula András, Fábián László
Egy kis kikapcsolódás a hétköznapi zsongásból. Kéthetente vasárnap
Sugár Ágnes ül a mikrofonnál. A köztes vasárnapokon Borgula
András és Fábián László váltják egymást. Egy nő máshogyan közelít.
Az érzelmek oldaláról. Sugár Ágnessel felfedezzük a mesék üzenetét,
megfejtjük életfordulóink titkait, megismerjük nagy emberek életét. A
férfiak mások. Ők a felfedezés bajnokai. Borgula András és Fábián
László kalandokra hív. Science fiction, utazás, katonás dolgok,
csajozás, színház, mozi, gyereknevelés. Kéthetente jelentkezik a
Hallójáraton belül az Inda Club. A műsort fiatal pályakezdő újságírók
készítik, bemutatják fiataloknak és kevésbé fiataloknak, hogyan
látják a húsz év körüliek a közös világunkat.

REKORDEREK – portréműsor a teljesítőképességünk határairól
Időpont: vasárnap 19:00 – 19:55
Szerkesztő-műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
A műsor minden olyan téma összegzése, amely a szellemi és fizikai
teljesítőképesség határait feszegető emberekkel, emberi
teljesítményekkel foglalkozik. Elsősorban olyan szereplők közül
válogat a műsor készítője, akik életüket vagy életük egy jelentős
részét arra áldozzák, hogy saját teljesítőképességük határait az
átlagon felüli szint fölé emeljék. A a Rekorderek rendszeres
megszólalói olimpiai bajnokok, világbajnokok és extrém sportolók.

KLUBDÉLELŐTT
Időpont: szombat 09:00 – 12:00
Műsorvezető: Kun Zsuzsa
A Klubrádió magazinműsora érdekes emberekkel: színészekkel,
tudósokkal,írókkal, jelenlegi és leendő sztárokkal. Szombatonként
főzés, takarítás, utazás közben kiváló kikapcsolódás.

ACZÉLSODRONY (ismétlés)
Időpont: vasárnap 7:00 - 8:00
A műsor az 1962 és 1989 közötti évek külföldi és belföldi történelmi,
kulturális és sport eseményeit dolgozza fel. Nosztalgikus érzéseket
ébreszt azokban, akik felnőtt fejjel élték át a hatvanas, hetvenes,
nyolcvanas éveket, ismeretforrás azoknak, akik kevesebbet tudnak
erről a korról.

FÜLBEVALÓ
Időpont: minden kedden 13:00 – 14:00 között, ismétlés szerdán 03:30
órától
Szerkesztő-műsorvezető: Kovács M Veronika
Fülbevaló – magazin az életről nőknek, és azoknak a férfiaknak, akik
szeretik a nőket. A nők (is) sokszínűek, mindenre figyelnek, nyitottak
a világra és százféle szerepben is helyt állnak. Egy „igazi” nő anya,
társ, munkatárs, divatdiktátor, szépészeti tanácsadó, cukrász,
szakács és még sok minden más egyszerre. Egy nőies műsor nem
csak nőknek.

EGYÉBKÉNT
Időpont: péntek 14:00 – 15:00
Szerkesztő-műsorvezető: Neuman Gábor
Az Egyébként a közélet, az üzleti élet vezetőit, a döntéshozókat,
vagy ami olykor fontosabb, a befolyásos embereket kérdezi arról,
hogy mi van velük… egyébként? Neumann Gábor beszélget olyan
dolgokról, amelyeknek látszólag semmi közük sincs a vendégek
mindenki által ismert profiljához. Nemcsak a hobbijukról, vagy a
családjukról lehet szó, hanem olyan érdekes eseményekről,
amelyeket fontosnak tartanak az életükben, de nem kapcsolódnak
közvetlenül a munkájukhoz.

ZÖLD KLUB - Környezetvédelmi műsor
Időpont: szerda14:00 – 15:00, ismétlés vasárnap 05:00– 06:00
Műsorvezető: Gerenday Bars Ágnes és Kovács M. Veronika
Környezetvédelmi, ismeretterjesztő műsor. Ilyenkor zöldbe borul a
stúdió és a piaci hasznot lenyomja tudatos környezetvédelmi
gondolkodás. Védjük vadjainkat, erdeinket, levegőnket,
szervezetünket… Minden előtérbe kerül, ami újrahasznosított,
természettudatos és környezetkímélő!

TÖBBET ÉSSZEL
Időpont: csütörtök 13:00 – 14:00, ismétlés péntek 02:30 – 03:30
Szerkesztő-műsorvezető: Joós Andrea
Szubjektív tudomány. Elsősorban civileknek szól, félretéve a
tudományos szaknyelvet, nincs akadémiai száraz értekezés, csak az
érthető köznyelv, hétköznapi magyarázat. Kiderül, hogy a tudomány
nem csak bonyolult és száraz, hanem érdekes is lehet. A ’Többet
ésszel’ különös figyelmet fordít az innovációra, a tudományos
ismeretterjesztés fontosságának hangsúlyozására. A műsort rovatok is
színesítik (Hétköznapi tudomány, Fejtörő, A fák hangja)

AZ EURÓPA–SZTORI
Időpont: péntek 20:00 – 21:00, ismétlés vasárnap 18:00 – 19:00
Műsorvezető: Szénási Sándor
Szerkesztő: Kovács Gabriella Anna
A legtöbb európai vágya a szabadság, a béke, a jogállamiság, a jólét, a
sokszínűség és a szolidaritás. Honnan jöttünk, hova tartunk, merre kellene
haladnunk? Európa történetét Szénási Sándor ismert gondolkodókkal,
tudósokkal fejti fel.

ÉLŐBEN A VÁROSBÓL 2.0 - Autótól a Zebráig
Időpont: szerda 13:00 – 14:00, ismétlés csütörtök 03:30 – 04:30
Szerkesztő-műsorvezető: Fábián László
A Magyarországon egyedülálló Élőben a városból 2.0 autós és
közlekedési műsor egyben. Autótól a Zebráig, A-tól Z-ig minden, ami
közlekedés. A szerkesztő tájékoztatja a rádióhallgatókat az aktuális
és érdekes, de mindenképpen közlekedéssel kapcsolatos
kérdésekről A témák... úgy nagy általánosságban: autómárkák
bemutatása, a tömegközlekedés hírei-, változásai, KRESZ,
autótechnika közérthetően, az autózás körülményei (biztosítás,
törvények, adók, továbbá üzemanyag, gumiabroncsok...), baleset
megelőzés, autótörténelem, gyermekek az autóban, gyalogosok
védelme, motorkerékpár és bicikli.

KÖNYVKLUB
Időpont: hétfőn 13:00 -14:00 között, ismétlés vasárnap 13:00 – 14:00
Szerkesztő-műsorvezető: Oláh Andrea és Gerenday Bars Ágnes
A könyvklub lehetőség a hallgatóknak, hogy a legújabb
olvasnivalóról hírt kapjanak, sőt, a beszélgetések révén minél többet
megtudjanak egy–egy könyv hangulatáról, témájáról. Szerzők,
könyvszerkesztők, fordítók, kiadók ajánlják a legújabb könyveket.

MECÉNÁS – képzőművészeti magazin
Időpont: hétfőn 14:00 – 15:00, ismétlés kedd 02:30 – 03:30
Szerkesztő-műsorvezető: Balog József
Művészekkel és mecénásokkal találkozhat a hallgató a Klubrádió
kortárs képzőművészeti magazinjában. Programajánlóval, portrékkal,
kiállítás megnyitókkal, friss művekkel.

DOBSZERDA
Időpont: szerda 19:00-19:55, ismétlés vasárnap 12:00–12:55
Műsorvezető: Váradi Júlia
A műsor a legkézenfekvőbb, ugyanakkor legizgalmasabb rádiós
műfajra, a portré-interjúra épül, minden alkalommal egy-egy olyan
személyiséget mutat be, aki alkotó résztvevője a magyar vagy a
nemzetközi kulturális szcénának. A vendégek meghívására
valamilyen kulturális esemény kapcsán kerül sor.

RAKOTT
Időpont: hétfő 19:00 – 19:55, ismétlés vasárnap 2:00 – 3:00
Szerkesztő-műsorvezető: Szunyogh Szabolcs
Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és
csalafintaságok, keservek és finomságok, amit az idő egymásra rakott.

HÁTAZTÁN - Slam Poetry magazin
Időpont: hétfő 22:00 – 23:00, ismétlés szombat 05:00 – 06:00
Műsorvezető: Benke Hunor és Végh Fruzsina
- Mi a slam?
Állítólag maga a szólásszabadság, vagy valami olyan, amit senki nem tud egy
mondatban megfogalmazni…
Az Interaktív Slam Poetry magazinból mindenki saját maga derítheti ki, hogy mi
is ez a fiatal és nagyon divatos műfaj. 1 óra tömény irodalom úgy, hogy észre
sem veszed. Szó szót követ.

BELSŐ-KÖZLÉS – dal és szöveg első kézből
Időpont: hétfő 20:00 – 21:00, vágott adás ismétlése kedd 04:30 –05:00
Műsorvezető: Vári György és Marton Éva
Szerkesztő: Pályi Márk
A műsorban költők, írók olvassák föl megjelenés előtt álló szövegeiket,
zeneszámokat hoznak mellé, amelyek befolyásolták a szövegek megszületését,
alkotói pályájukat, meghatározták életük fordulópontjait. Megismerkedhetünk
olyan pályakezdő fiatalokkal, akik már letettek valamit az asztalra.

BASSZUS – zenei magazinműsor
Időpont: kedd 20:00 – 21:00, ismétlés szombat 19:00 – 20:00
Műsorvezető: Bencsik Gyula
Szerkesztő: Göczey Zsuzsa
Stílushatár nincs, csak a minőség számít. Szólhat benne világzene, jazz, elecktro,
rock, blues, sanzon, bármi, ami izgalmas és vonzó a mai zenében. A Basszus
kizárólag 5 évnél fiatalabb magyar zenei teljesítményekkel foglalkozik.
A stúdióban a hazai pop-rock szakma nagyjai foglalnak helyet

FELÜTÉS
Időpont: szerda 21:00 – 22:00, vágott adás ism. csütörtök 04:30 - 05:00
Műsorvezető: Molnár Szabolcs
Hiánypótló műsor a hazai médiában, a klasszikus kortárs zenei élet
aktualitásaival foglalkozik. Adásonként általában két témát és ezekhez
kapcsolódóan két zenei eseményt jár körül, melyekhez az előadókkal,
zeneszerzőkkel, szakértőkkel beszélgetve, és persze sok-sok zenei részlettel
igyekszik kedvet csinálni a szerkesztő Eszes Kinga.

JAZZTESZT
Időpont: vasárnap 20:00 – 22:00
Műsorvezető: Halper László
A műsor a jazz világában barangol, bemutatva a műfaj történetét,
sokszínűségét. Ebben a vasárnap esti két órában helyet kapnak a
rokon műfajokban alkotó művészek felvételei is.

ÖRÖMZENE – muzsikusok a Klubban Ámon Bettivel
Időpont: kedd 21:00 – 22:00, vágott adás ism. szerda 04:30 05:00
Műsorvezető: Ámon Betti
A hazai jazz-élet kitűnő előadói, zeneszerzői és muzsikusai beszélnek
pályafutásukról, a műfaj sokszínűségéről, az alkotás, a zenélés
öröméről, e zenei kultúra fejlődéséről, változásairól. De nem csak
beszélnek a meghívott művészek, örömzenében is részesülnek a
hallgatók, hiszen mindenki hozza a legkedvesebb lemezét, számait,
hogy bemutassák egyediségüket, hangulataikat.

KÉK ÖRDÖGÖK
Időpont: szombat 20:00 – 22:00, ismétlés hétfő 04:00 - 05:00
Műsorvezető: Nemes Nagy Péter
A műsorban a blues műfaj színes palettáját tárjuk a Kedves Hallgatók
elé. Szó esik a műfaj elnevezéséről, kialakulásáról, különböző
stílusairól, meghatározó személyeiről és természetesen bemutatatunk
aktuális újdonságokat is. Az Észak-Amerikában született műfaj mára
világszerte elterjedt, így a Mississippitől a Földet megkerülve eljutunk
a Duna mellé is. Szombat esti kalandozásainkhoz kíván jó szórakozást
Nemes Nagy Péter.

GRILLÁZS
Időpont: A hét minden napján
Műsorvezető: Göczey Zsuzsa
Világzene, blues, rock, alter, electro, klasszikus, pop, csakis a
legjobbaktól, magyar és nem magyar előadóktól.

KALÓZADÁS
Időpont: csütörtök 21:00 – 22:00 között, vágott adás ismétlése
péntek 04:30 – 05:00
Műsorvezető: Vámos Miklós
Csütörtök esténként Vámos Miklós nemcsak beszélget a magyar
zenei élet kiemelkedő személyiségeivel, hanem minden adásban,
élőben közösen előadnak ismert dalokat.



A Klubrádió napi szinten 269 ezer, heti szinten 751,
míg havi szinten 957 ezer hallgatót ér el.



A hallgatótáboron belül meghatározó a fővárosi,
magas iskolai végzettségű, vezető beosztású
személyek aránya.



Egy átlagos Klubrádió hallgató naponta több mint
3,5 órát tölt a rádió hallgatásával. Ez nem csak a
lojalitásukat demonstrálja, de fokozza a
hirdetések hatékonyságát is, hiszen akik több időt
töltenek a rádió hallgatásával, ők többször is
találkozhatnak ugyanazzal a hirdetéssel.



59.357.000 hallgatott perc naponta



Egy átlagos hallgató naponta 221 percet
hallgatja

Keressen minket, hogy Önnek is
segíthessünk >>
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