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2011-ES ÖSSZEFOGLALÓ I. - AZ ÉV LEGJOBBJAI
Szerzõ Breki
2012. január 13, péntek - 17:18

Az év legjobb külföldi bulijai:

1. Paul van Dyk @ Besztercebánya (03.05)

2. Armin Only @ Pozsony (06.10)
3. Transmission 8 @ Prága (11.19)
4. ASOT 500 @ Den Bosch (04.09)
Az év legjobb hazai bulijai:

1. O.Z.O.R.A. @ Dádpuszta (08.02-08.07)
2. Fridge Fesztivál (11.10-11.13)
3. Balaton Sound (07.09-07.10)
4. Budai szülinap @ Merlin (02.19)
5. Paul van Dyk @ Siófok (07.22)
Az év legszebb zenei pillanatai:

1. Liquid Soul --- Ozora zárószám: Vertex & Pion - Sunrise Toxic (LiquidS rmx) (08.07)
2. Armin van Buuren - Use Somebody vs Coming Home @ ASOT 500 (04.09)
3. Armin van Buuren - Burned with Desire @ Armin Only - Pozsony (06.10)
4. Budai --- Scooter - Hyper-Hyper @ Budai szülinap (02.19)
5. Underworld - Always loved a Film @ BS (07.09)
6. Paul van Dyk --- Hurts - Sunday @ Besztercebánya (03.05)
7. Armin van Buuren --- DM - Personal Jesus (Eric Prydz rmx) @ BS (07.10)
8. Gareth Emery - Concrete Angel @ Transmission 8
9. Hurts - Unpsoken @ Sziget (08.10)
10. Julia Carpenter --- Adele - Someone Like You @ Fridge fesztivál (11.12)Az év kedvenc számai:

Gareth Emery feat. Christina Novelli - Concrete Angel (Club Mix)
Moonshade feat. Bate - Hope
Headstrong feat. Kate Smith - Sometimes
Headstrong feat. Stine Groove - Tears (Aurosonic Progressive Mix)
Hurts - Sunday (Paul van Dyk remix)
Depeche Mode - Personal Jesus (Erik Prydz remix)
Shogun - Skyfire
ATB with Amurai Feat. Melissa Loretta - Heartbeat
Armin van Burren & Ferry Corsten - Brute

Vertex & Pion - Sunrise Tonic (Liquid Soul rmx)
Az év kihagyott bulija:

Trancefusion @ Prága (04.30)
Az év legjobb koncertje:

Underworld @ Balaton Sound (07.09)
Az év legjobb szettje:
Gareth Emery @ Bónusz Fesztivál (10.15)Az év legrosszabb szettje:
Nick Warren @ Fridge Fesztivál (11.12)Az év legjobb liveact-je:
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Zombie Nation @ Sziget (08.13)Az év dj-je:

Gareth Emery
Az év vokálja:

Adele
Az év felfedezettje:

Headstrong ill. AdeleAz év magyar felfedezettje:
Fluor Tomi Julia Carpenter
Az év szervezõbrigádja:

Ozora (ex)Crew
Az év kedvenc mashupja:

Armin van Buuren - Use somebody vs. Coming Home
Az év kedvenc rádiója:

DI.FM - Vocal Trance channel
Az év legjobb videóklippje:

LMFAO feat. Lauren Bennett - Party Rock AnthemAz év legidegesítobb száma:
Pitbull - Rain Over Me ft. Marc Anthony
Az év kedvenc zenei DVD-i:
Armin Only - Mirage

Adele - Live at The Royal Albert Hall
Az év legjobb szerzõi albuma:
ATB - Distant EarthAz év legjobb mixlemeze:

John O'Callaghan - Subculture 2011
Az év legjobb soundtrack-je:

Drive
Az év legjobb popalbuma:

Adele - 21
Az év kedvenc popszámai:

Adele - Someone Like You
Nicki Minaj - Super Bass
Keri Hilson - Pretty Girl Rock
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Az év legjobb magyar albuma:
Ágnes Vanillla - A Lélek Aljából (Radnóti 100+1)Az év legnagyobb album csalódása:

Coldplay - Mylo XylotoAz év legjobb magyar száma:
Wolf Kati - Szerelem, miért múlsz?Az év kooperációja:
Armin van Buuren & Ferry Corsten - BruteAz év kedvenc klubja:

MerlinAz év legjobb új klubja:
Cinema HallAz év kedvenc kocsmája:
Belga sörözõ - Bem rakpartAz év legnagyobb berúgása:

Orjan Nielsen @ Cinema Hall (12.30)

Az év kedvenc városa:

London
Az év legvarázslatosabb helye:
Keukenhof, HollandiaAz év kedvenc csajai:

KATY PERRY, Mila Kunis, Odette Yustman, Rachel McAdams, Olivia Wilde,
Mary Elizabeth Winstead, Nicole Scherzinger, Zoe Saldana,
Brooke Lee Adams, Kristina Rose, Lévay Adrienn, Éden Szandra
Az év kedvenc könyve:

Max Brooks - World War Z (Zombiháború)
Az év kedvenc filmje:

Scott Pilgrim
a világ ellen
Az év meglepetés filmje:

Sucker Punch
Az év kedvenc vígjátéka:

PaulAz év legjobb színésze:
Ryan Gosling (Drive, Blue Valentine)Az év legjobb színésznõje:
Brit Marling (Another Earth)
Az év kedvenc sorozata:

Friday Night LightsAz év kedvenc sci-fi sorozata:
Stargate Universe

Az év kedvenc sitcom-ja:
http://breki.net

A Joomla! támogatásával

Generálva: 21 April, 2018, 22:17

Breki.net

The Office
Az év kedvenc tévémûsora:

Éden Hotel
Az év kedvenc Youtube videója:

Ozora love...
Az év legjobb (kamu) reklámja:

Jimmy Kimel - Hottie Body Hump Club
Az év legjobb kajája:

Taco menü @ London, Camden market
Az év piái:

JÉGER és az ananászos belga sör ;)
Az év kedvenc idézete:
A "Legyünk csak barátok" olyan, mintha az anyukád azt mondaná:
"meghalt a kutyád, de megtarthatod...Az év legirritálóbb celebje:

Zimányi Linda (továbbra is)
Az év (szó szerint) legégõbb fényképe:
Csak a polóban leégés (MIT @ Velence 06.18)... :))Az év vására:
6000Ft-os Fridge fesztivál "hetijegy"Az év blamázsa:
Sátor nélküli elindulás Ozorára...Az év tragédiája:
West Balkán...Az év vesztesége:
Ozora...Az év üzlete:
Balaton Sound-on este 9kor majdnem teljes áron venni napijegyet egy dílertõl...
Az év sportja:

BokszNos, 2011 egy elég hullámzó és unalmasnak egyáltalán nem mondható évnek bizonyult, ráadásul inkább
emocionális vonalon hozott frontokat, voltak benne "hidegzuhanyok", "villámlások", "csapadékok" és "napsütések" is
bõséggel. ;)) Több régi barátság elhaványult, pár személyt jobb lett volna egyáltalán nem megismerni, ugyanakkor
alakultak új, és lettek szorosabb régi kapcsolatok is, amik mindenképpen hozzájárultak, hogy alapjában véve azért
pozitív mérleggel zártuk az évet.
Buli tekintetben Ozora ismét mindent vitt, sõt az eddigi talán legjobb dádpusztai kiruccanásra sikerült, úgyhogy ezzel a
szinte überelhetetlen héttel köszöntem el valószínûleg végleg ettõl az álomszerû fesztiváltól& De ahogy az Orákulum is
megmondta a Mátrixban: "Minden, aminek kezdete van, véget is ér..." Neónak is kellett egy végsõ búcsú, hogy utána
következzék a feltámadás, nálam most jött el ez a pillanat, ideje továbblépni és új távlatokat nyitni, vannak még
bõven kiaknázatlan események a világban! :)) Na jó, ezt még azért párszor úgyis átrágjuk rendesen... :))2011
másik igazán kiemelkedõnek nevezhetõ hazai eseménye a Fridge Fesztivál volt, ami a tavalyi év legnagyobb
meglepetéseként debütált nálam, az elõzõleg tervezett 1 napos kiruccanásból végül "hetijegy" lett és a hideg ellenére
egy kurva királyságos fesztre sikerült a Városligeti 4 napos fagyoskodás. Külföldön a szlovák PvD party volt a csúcs,
ugyanakkor Prága ismét tanubizonyságot tett róla, hogy a csajai, a bulijai és a csülkei még mindig egyedülálló
csodaszámai a Földkerekségnek. Hollandia továbbra is a legcsodásabb szeglete Európának, Keukenhof mesébe illõ
virágkertjeitõl teljesen elaléltünk, ahogy kedvenc DJ-nk jubileumi 500ik Den Bosch-i és a Mirage-os szlovák
megabulijától is. Londonnal egy új, eddig általam felfedezetlen szigetre is eljutottam, és bár elõzõleg sosem rajongtam
az angol fõvárosért, a véleményem eléggé nagyot fordult a kinti 5 napom után. Igazán megszerettem a "ködös Albion"http://breki.net

A Joomla! támogatásával

Generálva: 21 April, 2018, 22:17

Breki.net

t, mégha sajnos egy rohadt kinti paréjba vagy koncertere sem sikerült eljutni, mivel kifogtam az egyetlen hétvégét,
amikor az égvilágon semmi érdekes megmozdulás nem volt egész Londonban... :S Cserében a városnézés azért
kompenzált, rengeteg mindent bezsúfoltunk a látnivalók közé, így amolyan igazi nyugdíjas-gyönyörködtetõ programokban volt
részünk, a Westminster apátságtól például még most sem tértem teljesen magamhoz&

Zene terén ismét teljes erõbõl "CSAK A TRANCE", a goa hosszabb, talán végleges pihenõre vonult, Adele
személyében pedig újabb zenei Istennõt avattam. Nagyon rég volt rám ilyen hatással egy nõi vokál, magasan az év
legjobb elõadója ez a 23 éves csajszi! Ágnes Vanilla új, Radnóti verseket feldolgozó lemeze szintén teljesen telibe lõtte a
szívemet, csak egy rohadt koncertet hírdetne már meg végre a csaj& ;)) Sorozatokból idén sokkal kevesebb jutott idõ
hiányában, bõven lesz mit bepótolni ha valaha pár üres órához jutok végre. :) Sajnos Smallville és Lana 10 év után
végleg elbúcsúztak, akárcsak a Friday Night Lights-os fiúk-lányok, valamint a jelenlegi legjobb sci-fi (Stargate
Universe) is nagy szomorúságomra "cancel"-t kapott. A görkori októbertõl újra nagy és lángoló szerelem, akárcsak a
boksz, mely új sportként debütált nálam és azóta is teljesen a rabja vagyok. Sose gondoltam volna, hogy zsákokat
püfölni ennyire kurva izgalmas és változatos dolog is lehet, nem mellesleg talán még soha nem is voltam ilyen jó
formában fizikailag. :)) Életem leghosszabb szerelme iránt viszont halványodni látszik a láng, 20 év után elérkezett
az a pár éve még elképzelhetetlennek tartott pillanat, hogy 2011-ben összesen csupán csak 1 barátságos meccsre
toltam ki a képem a Megyeri úti szentélybe& Kajában a csülök és a mexikói volt a sláger, ahogy piában pedig még
mindig JÉGER FOREVER!!! :)

Mindent egybevetve 2008 továbbra is magasan a 21ik század "best ever"-je, 2011 valószínûleg inkább a "szopatás
évéként" jellemezve vonul be a történelemkönyvembe, csak sajnos a "fasznak" legtöbbször a rossz oldalára sikerült kerülni...
2012 most már tényleg a változásokról fog szólni, remélem vissza áll az élet rendje, még ha a maják szerint 10
nappal rövidebb is lesz az idei évünk ;)), én mindenesetre felkészült vagyok mindenre. :) Szóval majd meglátjuk... Hiszen
olyan még nem volt, hogy ne legyen sehogy... :))
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