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A 2014-ben Pécsett alakult Mongooz And The Magnet az ország talán legmultikultibb zenekara: aligha 
van sok másik olyan, Magyarországon működő együttes, amelynek kétharmada külföldi állampolgár. Az 
orvostanhallgatókból alakult Mongooz ilyen: a norvég-ír-magyar trió modern blues-soul-funk-rockos 
zenéje azonban nemcsak itthon hódít, hanem világszerte is.  
 

2019-ben a Mongooz and the Magnet, a pécsi norvég-magyar-ír trió, előbújt a turnézással és 

dalírással töltött elvonulásából! Újjászületve, még mindig a blues köröket róva, ropogós, 

Black Keys hatású riffekkel tért vissza és nem futamodott meg más stílusok bevonásától: pop- 

osabb, rock-osabb hangzásokba is belenyúlva, vagy igazából bármibe ami segíti őket a 

hangzás elérésében, az üzenet átadásában. 

Egy mozgalmas 2019-es nyárral a hátuk mögött, egy sűrű fesztivál szezonon van túl a zenekar. 

Felléptek a Sziget Fesztivál Európa Színpadán, az Exit Festival-on, a lengyel Edison Festival-on és 
meghívást kaptak az 

Észak- és Dél-Korea határán megrendezett DMZ Peace Train fesztiválra is ahol olyanokkal 

léptek színpadra mint az Iceage vagy a Last Train. 

A frissj EP, people ═ people (ejtsd people bridge people) ezt a kalandokkal, fellépésekkel 

teli inspiráló időszakot foglalja össze, egy új hangzással amely olyan gyökerekből táplálkozik 

ahol az őszinteség és a dallam az úr. Az első single Hey Boy november 1-én vált 

publikussá egy klip társaságában, míg a teljes EP anyaga november 15-én kerül a 

nagyérdemű elé. 

Az új anyag elkészítése során lehetőségük volt együtt dolgozni Dani Castelar (Paolo 

Nutini, Snow Patrol) és Gavin Fitzjohn (Manic Street Preacher) producerekkel. Dani és 

Gavin pedig a legnagyobb nyitottsággal kombináltak: dallamokat, sample-ket, akár 

hálószobai gitárerősítőket, hogy megalkossák az új hullámos roots rock hangzást. 

A people ═ people egy energikus felütésű kiadvány, teleszőve az élet apró, ám univerzális 

nüanszaival, amit sokan megélhettünk már: apai szavak, apává válás, a kapcsolatunk 

azokkal akik előttünk jártak, és azokkal akik minket követnek majd, akik megérintették 

életünket és azok akik elérhetetlenné váltak. 



 

Fontosabb fellépések: 

- Reeperbahn fesztivál, Hamburg 2016  

- Talinn Music Week 2018 

- Zandari Festa, Dél Korea 2018  

- DMZ Peace Train 2019, Dél Korea 

- EXIT Fesztivál, Novi Sad 2019 

- Sziget Fesztivál 2016, 2019 

 

Tagok: 

⋅ Magnus Måløy – gitár & ének. (Nittedal, Norway) 

⋅ Ian O’Sullivan – bassz, bögő & ének. (Bray, Ireland) 

⋅ Háló Gergő – dobok (Budapst, Magyarország) 

 

Diszkográfia: 

Mongooz Juice 2015 EP 

Please be naked 2016 LP 

Elköltöző 2018 single 

people ═ people 2019 EP 

Señorita 2020 single 

 
Contact: Dénes Pécsi-Szabó +36 20 999 9885 denes@upmusicbudapest.com 


