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 Az másik installáció két egymásnak hátat fordító kürtből áll,
melyek közé a zenész/ zenekar kényelmesen elfér, igényeik
szerint alakítható a hangosító kürtök helyzete. A kürtök
zenészek felőli része kis keresztmetszetű, míg a két külső
oldalon fokozatosan kiszélesedő nyílásokból áll. A
hanghullámok terjedését kihasználva a kürtök felerősítik
azokat, így akár több száz fő is élvezheti az előadást. A
szerkezet könnyedségéből adódóan bármikor áthelyezhető
és emberi erővel is mozgatható."

Nyárai Fruzsina_Kulcsár Dávid koncepciója: MEMO_CUBE

 "A koncepciónk célja, hogy a hanyatló, vagy már
elbontott, egykor a helyi közösség számára nagy
jelentőséggel bíró ipari épületekre - nem csak
Veszprémben hanem az egész régióban.
 Egyszerű de figyelemfelhívó dobozszerű installációkat
elhelyezve információt adhatunk (kívül, belül) az
érdeklődőknek az épületek múltjáról és jelenéről.
 A projekt előnye, hogy könnyen installálható, ezért nem
csak Veszprém területén hanem az egész régióban
lehelyezhetőek ahol hasonló ipari építészeti érték található.
Kiindulásnak a veszprémi Séd völgyében található 15
malom emlékét elevenítettük fel, feljelölve őket a térképre."
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Czebe Nikolett_Deák Angéla_Szenner Hanna koncepciója: HANG_VESZ_TÉS

"A Veszprémi Utcazene Fesztivál akár az év bármely napján
megelevenedhet."

 "Koncepciónk alapját a Veszprémben jelentős
hagyományokkal bíró utcazenélés adta, melyeket a város
egykori ipari területeinek hasznosításával is összekötöttünk.
  A "prototípusokat" az egykori Balaton Bútorgyár és a
Vidámpark menti hídfőnél lévő területekre terveztük.
 Az egyik projekt a Völgylépcső dolomit sziklájáról
meredeken lefutó, kürtszerű elemek csoportjából áll. A
kürtök a szél erejét kihasználva interaktív módon
megszólaltathatók. Az uralkodó szél a kürtök felső sípjain
befúj, így megszólaltatva az egyes kürtöket, amik a
völgyben a hangot sokszorosára erősítik.


