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A Vodafone most az egész országra fülel 
 

Hangok. Zajok. Zörejek. Dallamok. Neszek. Morajlások. Muzsikák. 3G. Yonderboi. A 

Vodafone az országos, több mint 90%-os 3G lefedettségének köszönhetően alkotja meg 

a Vodafone Hangtérképet, melynek végeredményeként Yonderboi legújabb szerzeménye 

jöhet létre. Az ország dalának létrehozásában mindenki részt vehet, aki bármely 

térségben járva a Vodafone 3G hálózatán keresztül elküldi e-mailben az okostelefonja 

segítségével rögzített hangokat.  

 

A szolgáltató szeptember 9-ig várja Magyarország minden régiójából azokat az akár 

beltérről, akár kültérről, bármiből vagy bármi által keltett hangokat, melyek mindenki 

számára érdekesek és inspirálók lehetnek, ugyanakkor jellemzőek is hazánkra. A cél nem 

más, mint az ország legnagyobb 3G hálózatának segítségével kialakítani a Vodafone 

Hangtérképet. A beküldött anyagokból maga Yonderboi válogat majd, így többen is 

alkotótársai lehetnek a külföldön is méltán népszerű magyar zenésznek.  

 

"Ezt az egész munkát egy nagy kísérletnek tartom. Bárki küldhet bármilyen hangot, 

legyen az zaj, zörej, zenei motívum vagy ének. A lényeg, hogy a résztvevők ne vegyenek 

semmilyen külső szempontot figyelembe, saját maguk számára fontos hangokat 

küldjenek - olyanokat, amik megindítanak bennük valamit." – mondta el Yonderboi. 

 

A Vodafone alig fél évvel ezelőtt befejeződött nagyszabású hálózatmodernizációnak 

köszönhetően immáron 2432 település több mint 9,5 millió lakosa kapcsolódhat be a 

kreatív kezdeményezésbe, és küldheti be szélessávú mobilinternetet keresztül a rögzített 

hangokat. A játékban részt vevők e-mailben a hang@vodafonehangterkep.hu címre 

küldhetik el felvételeiket, vagy http://hangterkep.vodafone.hu oldalon is feltölthetik a 

hangokat.  

 

A Quart – az origo zenei oldala- és az MR2 Petőfi Rádió támogatásával létrejövő játék 

szeptember 22-én egy exkluzív eseménnyel zárul, melyen a szerencsések először élőben 

hallgathatják meg Yonderboi-nak a beküldött hangokból komponált művét, vagyis a 

Vodafone Hangtérkép eredményét. A különleges premier helyszínére augusztus 29-én 

derül fény, melyen a nyertes és számos kisorsolt hangbeküldő, a Quart, illetve a Petőfi 

Rádió által szervezett játékok résztvevői, illetve a Vodafone Köszönet Programon 

keresztül kiválasztott ügyfelek vehetnek majd részt. De azoknak sem kell csüggedni, akik 

nem tudnak személyesen jelen az egyedi látványelemekkel bíró koncerten, hiszen a 

http://hangterkep.vodafone.hu oldalon akár számítógépről, akár mobiltelefonról bárki 

élőben nyomon követheti az eseményeket. 
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További információ a Vodafone Hangtérképről a http://hangterkep.vodafone.hu  oldalon 

érhető el.  
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