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HVG.hu – 2018. január
„A lemez felvételei Budapesten, további munkálatai New Yorkban és egy wisconsini
stúdióban zajlottak.”
http://hvg.hu/kultura/20180119_Ozone_Mama_uj_nagylemez_Cosmos_Calling

Grungery.hu – Pintér Miklós – 2018. január
„ … időtlen alkotás, a magyar rocktörténelem egyik legcsillogóbb ékköve.”
http://grungery.hu/demonok-hold-pilotak-szabadsagharcosok-ozone-mama-cosmos-calling-2018-lemezajanlo/

Rockbook Rockmagazin – 2018. február
„A Cosmos Calling című új anyag az Ozone Mama zenéjének minden erényét
továbbviszi, azzal, hogy az összprodukció talán még érettebb, kiforrottabb, mint
korábban.”
https://www.rockbook.hu/hirek/sodro-dinamikaju-markans-utos-gondolatebreszto-zenei-vilag-ozone-mama-cosmos-calling

Old Time RnR Magazin – Kiss Ákos - 2018. január
„Az Ozone Mama ezzel a lemezzel nagyon szélesre tárta-az egyébként nagyon
sokszínű és gazdag- southern rock hagyományt, és azt is beledolgozta, ami eddig
hiányzott.”
http://otrnrmagazine.blog.hu/2018/01/21/ozone_mama_cosmos_calling

Hard Rock Magazin – Rucska Ferenc - 2017. november
„A zene megmentheti az embert, bármit is hozzon az élet”: Interjú az Ozone Mama
zenészeivel”
http://hardrock.hu/?q=node%2F35358

Recorder – 2017. október
„AMERIKAI KIADÓNÁL AZ OZONE MAMA - HÁTTÉR ÉS DALPREMIER!”
http://recorder.blog.hu/2017/10/11/amerikai_kiadonal_az_ozone_mama_hatter_es_dalpremier

Index.hu – Varga „Sixx” Attila - 2017. október
„Amerikai kiadóhoz szerződött az Ozone Mama”
http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/10/12/amerikai_kiadohoz_szerzodott_az_ozone_mama/

Hammerworld – 2017. október
„Amerikai kiadóhoz szerződtek, dalpremier a januári albumról”
http://hammerworld.hu/2017/10/11/ozone-mama-amerikai-kiadohoz-szerzodtek-dalpremier-a-januari-albumrol-high-ride/

Shockmagazin – 2017. október
„Amerikai kiadónál jön az új Ozone Mama, hallgasd meg az első dalt!”
http://www.shockmagazin.hu/hirek/amerikai-kiadonal-jon-az-uj-ozone-mama-hallgasd-meg-az-elso-dalt

Old Time RNR Magazine – Sebők Tamás – 2017. február
„…szükséges lenne a rock-ot végre infúzióra kötni.” – interjú az Ozone Mama
gitárosával, Gábor Andrissal
http://otrnrmagazine.blog.hu/2017/02/16/

www.ozonemama.com

ORF (Ausztria) – 2017. február
Picture on fesztivál 2017: „A magyar rockrajongók szívét a kétszeres Fonogram-díjas,
a klasszikus vintage-rockkal a hatvanas, hetvenes éveket mesterfokon megidéző
Ozone Mama fogja megdobogtatni, akiknek tavalyi albumát az év legjobb magyar
hard rock lemezévé választották.”
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2824617/

A38 Blog – Kollár Bálint - 2017. január
Nagyinterjú a zenekar három tagjával.
http://blog.a38.hu/2017/01/13/ozone-mama-a-szabadsag-iranti-vagy/

Recorder.hu – 2017. január
„Nagyigényű, kosztümös, Odüsszeiát megidéző, enyhe thrillerbe forduló videó az
Ozone Mama egyik legfülbemászóbb dalához! Premier!”
http://recorder.blog.hu/2017/01/02/klippremier_ozone_mama_siren_s_call

Mandiner.hu – Stumpf András – 2016. június
„Gábor Andris számára a rock and roll vallás, a Petőfi Rádió átalakítása átok, és
megveti Csiszár Jenő szövegét arról, hogy a rockzene elkapcsolási faktor.”
http://fesztival.mandiner.hu/cikk/20160613_elkapcsolasi_faktor_ozone_mama_gabor_andris_interju

Grungery blog – Pintér Miklós – 2016. június
„A legfontosabb magyar szakmai elismerés és a külföldi tapasztalatok mellett a
Soundgarden és a grunge kötődéséről mesélt Székely Marci, az Ozone Mama kiváló
énekese”
http://grungery.hu/ti-hol-feneben-voltatok-eddig-interju-szekely-marcival-az-ozone-mama-enekesevel/

Hammerworld.hu – 2016. június
„A hazai hard vagy heavy metal album kategóriában az Ozone Mama kapta meg a
Fonogram-díjat a Sonic Glory lemezéért.”
http://hammerworld.hu/2016/06/09/fonogram-dij-2016-az-iron-maiden-az-ozone-mama-a-firkin-es-a-turbo-is-nyert/

Rockbook.hu – Sebők Tamás – 2016. május
„Alighogy hazatértek közép-európai turnéjukról, az Ozone Mama tagjai azonnal
rohantak is a reptérre, hogy a Canadian Music Week fesztivál meghívására Toronto-i
koncerteket adjanak, illetve szakmabeliekkel tárgyaljanak.”
http://www.rockbook.hu/hirek/ozone-mama-kanada-es-usa-utan-fonogram-dij-junius-4-en-koncert-az-a38-hajon

Shockmagazin.hu – Nagy Andor – 2015. december
„… a lényeg az, hogy a Sonic Glory tényleg hiánypótló lett.”
http://www.shockmagazin.hu/cd-kritika/ozone-mama-sonic-glory

Grungery blog - Pintér Miklós – 2015. október
„A zenekar az eddigi legerősebb és legváltozatosabb anyagával esélyt teremtett
magának, hogy új szintre lépjen. A nemzetközi szintre.
A Sonic Glory egyértelműen az év legjobb hazai, angol nyelvű albuma.”
http://grungery.hu/day-ozone-mama-sonic-glory-2015-lemezajanlo/
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Ekultura.hu – Gáti Viktor – 2015. október
„Stílusában talán a legjobb magyar aktív zenekar az Ozone Mama, s ezt
Magyarországon túlra terjedő hírük mind inkább egyértelműsíti.”
http://www.ekultura.hu/hallgatnivalo/ajanlok/cikk/2015-10-30+14%3A00%3A00/ozone-mama-sonic-glory-cd

Rockbook Online Rockmagazin – 2015. október
„… olyan lemezt hoztak össze a srácok, amit nyugodt szívvel és büszkén mutatnék
meg bármelyik országban…”
http://www.rockbook.hu/hirek/buszken-mutatnank-be-barhol-vilagon-ozone-mama-sonic-glory-lemezkritika

3MMM blog – Kiss Ákos - 2015. október
„Itt nincs haverság öcsém, itt felkerül a fejedre egy szónikus glória, és te leszel a
rockandroll megváltója. Vagyis nem te, hanem ők...de egy kicsit osztozhatsz a
dicsőségükben, ehhez nem kell mást tenned, csak meg kell hallgatnod bármelyik
anyagukat.”
http://3mmm.blog.hu/2015/10/01/szonikus_gloria

Hard Rock Magazin – Soós Tamás – 2015. október
„… minden egyes koncerttel egyre több ember szemét nyitjuk fel, hogy igenis létezik
igényes és nemzetközi színvonalú rockzene Magyarországon.”
http://www.hardrock.hu/?q=node%2F30330

Now Magazin – Zsirmon Norbert - 2015. szeptember
"... az idei év eddigi egyik legjobb lemezét hallottam... Letisztult, energikus és
egyáltalán nem unalmas egy percig sem."
http://www.nowmagazin.hu/?p=25705

Lángoló Gitárok – 2015. szeptember
„A hazai vintagerock-színtér éllovas csapata, az Ozone Mama Sonic Glory címmel
elkészítette új nagylemezét, aminek itt és most van a premierje.”
http://langologitarok.blog.hu/2015/09/25/itt_az_ozone_mama_uj_nagylemeze

Fesztiválok Városa blog - 2015. július
„… hazai illetőségű banda a szőrös tökű rock hőskorából táplálkozik, többnyire a
hetvenes évek zenéje határozza meg dalaikat, de nem riadnak vissza a grunge-tól
sem, mindezt pedig nyakon öntik saját gondolataikkal …”
http://fesztivalok.varosom.hu/blog/sajtokozlemeny/Sziget-2015-30-1-eloado-a-Nagyszinpadon-tulrol.html

RockStation Blog - Kiss Ákos - 2014. október
„...most olyan ütősen szólalunk meg, hogy bármilyen színpadon megálljuk a
helyünket..
http://rockstation.blog.hu/2014/10/10/nagyon_egyben_van_igy_a_zenekar_ozone_mama_interju

NOWmagazin.hu - Décsy Eszter - 2014. március
"Nem éppen hálásnak kéne lennünk feléjük, hogy visszanyúlnak a rock zene
aranykorába, és azt a szellemiséget hitelesen újra elénk varázsolják?"
http://www.nowmagazin.hu/?p=8593
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Wild Magazin - 2014. február
„Külföldön is egyre ismertebbek vagyunk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a
kaliforniai Dedicated Rocker Society méltató kritikái, illetve az egyik legjelentősebb
nemzetközi szakmai újság, a Classic Rock Magazine CD-mellékletén való
megjelenésünk..”
http://www.wild.hu/born_to_be_wild/fooldal/hir/1200/ozone_mama_interju

Hard Rock Magazin – Tomka – 2014. január
„Aki azt hiszi, hogy Magyarországon nem játszanak nyugati színvonalú rockzenét,
az nyugodtan csekkolja le az Ozone Mamát. Náluk a nemzetközi minőséghez
nyugati hatások is társulnak: a budapesti fiatalok anyatej helyett is a 60-as és a 70-es
évek Amerikájának szabadságszagú, blues-zal és ködös pszichedéliával fertőzött
zenéjét szívták magukba.”
http://www.hardrock.hu/?q=node/25452

Léggitár Blog – doomanoid – 2013. november
„Ez már tényleg a nemzetközi csúcskategória, tökéletesen felépített, hibátlan dalok,
és az a leírhatatlanul egyedi hangulat, ami a legjobb ősrock sajátja. A Go-t
egyszerűen képtelenség ülve végighallgatni, a Sidekick Miracle laza, szellősen
strukturált gitározgatása mellett a kortárs metállemezek olyanok, mintha rózsaszín
topánkában tipegő Barbie babák lennének.”
http://leggitar.blog.hu/2013/11/28/kis_magyar_osrock-korkep

Rockbook.hu - Valerie - 2013. október
"Különleges, Magyarországon hiánypótló zenéjüknek egyre több rajongója van.
Zenéjük pörgős, igazi rock and roll, amely ugyanúgy tiszteli a nagy klasszikusokat,
mint ahogy bátran befogadja az új trendeket. Az elmúlt hetekben nagy fába vágták a
fejszéjüket, akusztikus felvételt készítettek..."
http://rockbook.hu/hirek/akusztikus-motorok-kozott-ozone-mama-az-ultimate-combat-en-interju

Írókéz Magazin – Foki Péter – 2013. június
„Dögös, bluesos, füstös, zsigeri őszinteséggel bíró, hiteles, világszínvonalú amerikai
R’n’R… mindez Budapestről.”
http://irokezmagazin.nolblog.hu/tags/OzoneMama/

Magyar Nemzet - Lippai Roland - 2013. április
„Úgy éreztük, hogy áttörtünk egy falat; megmutattuk, hogy egy önszerveződő
zenekar is képes zenei minőséget adni, mindezt nagyobb anyagi szponzoráció és
támogatás nélkül."
http://mno.hu/interju/ozone-mama-tukrot-tartunk-a-vilagnak-1150682

Lángoló gitárok - 2013. április
„Elkészült a budapesti Ozone Mama ötszámos EP-je, a Freedom, amely most a
Lángoló Gitárokon hallgatható meg először. A 2012-ben az év haza felfedezettjének
járó Fonogram-díjat elnyerő zenekar új hanganyaga három évvel követi a The
Starship Has Landed bemutatkozó albumukat.”
http://langologitarok.blog.hu/2013/04/17/freedom_itt_az_ozone_mama_uj_ep-je_premier
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Rockinform Magazin – Horváth Péter - 2012. április
2 oldalas interjú a zenekarral.
https://digitalstand.hu/olvaso/12466#3 ---

BETEKINTŐ

Fémforgács – Insomnium - 2011. február
„... debütálásként rögtön egy olyan albumot tettek le az asztalra, hogy először csak
az államat keresgéltem. A 60-as és 70-es évek Blues-rockjában gyökerező, de modern
ízekkel is bőven átitatott zenéjükkel garantáltan sikert aratnak majd.”
http://www.femforgacs.hu/interju/579/Ozone_Mama_interju

Magyar Narancs – Vincze Ádám – 2011. január
„ … a megfelelően eltalált dalokkal együtt gyakorlatilag mind élőben, mind lemezen
verhetetlenné teszi a hazai rock’n’roll színtéren az Ozone Mamát.”
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150139761143408

Passzio.hu – Pál Szabolcs – 2011. január
„igazán jóleső érzés hallgatni ezeket a tökös, mégis picit borult dalokat, amit a csapat
kínál bő háromnegyed órában. Húzós riffeket akarsz? Itt sorjáznak... A finoman
megtekert fifikás dallamokat részesíted előnyben? Megkapod. Mindezt persze úgy,
hogy egyszerre idézi a régi nagyok lebegős művészkedését, és az újabb generációk
arcbamászó szemtelenségét...”
http://passzio.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=22153

Hammerworld Magazin - L.L. - 2010. július
„Ennyire feelingesen kevesen nyomják itthon a Zep, Hendrix vonaltol a C.O.C.,
Monster Magnet jellegű súlyosabb stoner/groove dolgokig terjedő rockmuzsikát.”
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466867263407

Exit Magazin - 2010. június
„ … nagylemezük arról tanúskodik, hogy – a szintér előadóinak nagy részével
ellentétben – a fogós dalokhoz és az obligát sivatagi feeling megteremtéséhez
egyaránt van érzékük.”
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=466867238407

Lángoló Gitárok – dj - 2010. június
„A gitárhangolás, a riffek inkább a füstös, zöld színteret idézik, sőt a blues is
előkeveredik, míg a számok felépítese, lendülete és a dallamos refrének az északi
rock ’n’ roll zenekarokat idézi… A jó, sőt kiváló számok … sem maradnak el, a
Buried In My Head például messze a legjobb hazai rock ’n’ roll/stoner dalok között
van.”
http://langologitarok.blog.hu/2010/06/08/rock_n_roll_magyarorszagon
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