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A Civil Rádió FM98 számára

Kérjük, hogy a kitöltött műsortervet e-mailben juttasd el annak az 
embernek, akivel kapcsolatban vagy a foszerkeszto@civilradio.hu címre, 

SZEMÉLYI ADATOK *
Név: TopSawyer (Rábel György) _________________________________

Telefonszám: 0630/499-2604
E-mail cím: topsawyer@gmail.com

*SZEMÉLYES ADATAIDAT bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára NEM ADJUK KI!

Kérjük, röviden mutasd be magadat, és azokat, akikkel a műsort 
csinálod majd!
Vedd figyelembe, hogy a tervet többen véleményezik, nem biztos, hogy 
ismernek téged.

Rábel Gyuri vagyok, azaz TopSawyer. Életem egyik 
legkikerülhetetlenebb része a zene. Egyrészt a mostani, friss 
elektronikus zenei stílusok iránt érdeklődök másrészt a régi, 
elfeledett illetve kevesek által ismert gyöngyszemeket kutatom, 
főleg a rock, funk és világzene (ezen belül is az afrobeat és latin) 
világából. Műsorom, a Mucho Gusto ez utóbbi műfajok zenei 
anyagából válogat Afganisztántól Peruig.

3 éve indítottam el zenei blogomat, a 
http://topsawyer.podomatic.com –ot, aminek jelenleg átlagosan napi 
11 látogatója van, az rss feedem napi átlagban 150-en olvassák.
A Fúzió rádión vezetek műsort barátaimmal EP Apacs címmel, 
amiben a mai underground, elektronikus zenéket játsszuk.



A műsor tervezett címe Mucho Gusto

A műsor bonyolításának jellege Élő
Előre felvett
A kettő keveréke X

A műsor rendszeressége Heti
Kétheti X
Havi

A műsor hossza Fél óra
Egy óra X
Más:

A műsor élettartama Folyamatos
Egy év
Más: egyelőre kéthetente tudom 
tartani

A műsor arányai ___95_ % zene
___5_ % szöveg

A tervezett műsor koncepciója:

Ezekre a kérdésekre mindenképpen térj ki:

- Miért pont ezzel a témával szeretnél foglalkozni?
- Hogyan fog felépülni egy adás?
- Milyen zenéket játszanál a műsorodban (konkrét példákkal)?
- Mi lenne az első három adás konkrét témája? Kiket hívnál meg 

vendégnek?
- Ki a célközönsége a műsornak? Mi a műsor célja?
- Miért pont a Civil Rádió sugározza ezt a műsort?
- Ha valamilyen különös időpontra tervezed (hétvégi adás, éjszaka), 

akkor mi indokolja a tervezett időpontot?

 Rajongok a régi, 60-as, 70-es évekbeli funk-afrobeat és latin 
zenékért, és szeretném a zenék által közvetített hangulatot 
közvetíteni mások felé.

 Nem tervezem, hogy sokat beszélnék a számok között, de 
valamilyen átvezetést be fogok iktatni. Lényeg, hogy főleg 
zenével tölteném ki a műsoridőt.

 Afrobeat, funk, high-life, calypso, cumbia, mambo, bomba, 
plena egy kevés salsa, tehát afro-karibi hangzásvilág főként. 
Ezt kiegészítem keleti dallamvilággal, pl. török dzsesszel.

 Az első három adásra nem tervezek külön tematikát, de mivel 
korábban a podcastok készítésénél mindig tematikus 
adásokat készítettem, így nem áll tőlem távol a dolog. Igaz, 



szeretném ha minden műsor olyan színes lenne, amennyire 
csak lehet. Vendéget nem tervezek hívni.

 A célcsoportot egyszerűen a stílusra fogékony 
hallgatóságként tudnám meghatározni. Demográfiai 
tényezők nem hiszem hogy szerepet játszanának.


