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RÓLUNK
ABOUT US
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz
elkötelezett híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson
el a főváros jazzéletének központjába, ahol különleges atmoszféra,
kiváló hangminőség, barátságos jazzkávézó és októbertől
izgalmas és ínycsiklandó ételeket kínáló bisztrókonyha is
várja! A klubéletben kuriózumnak számító világsztárok mellett
állandó fellépőink a hazai és nemzetközi jazz elismert
művészei. A Budapest Jazz Club támogatja a fiatal tehetségeket,
teret biztosít a hazai jazzélet szakmai eseményeinek,
ám mindezek mellett létrejöttének elsődleges célja, hogy minden
téren igényes közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak.
Smooth, quality music, a cup of coffee or a drink in the heart of the
city, at the centre of jazz life in town, the Budapest Jazz Club. We
regularly feature world-famous jazz stars, Hungarian musicians
of international standing, seasoned professionals from the
club scene and brilliant up-and-coming youngsters. Our main
stage has a Steinway Model B piano with an amazing sound.

ELÉRHETŐSÉGEK
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cím | address:
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
47°30’49.8”N 19°02’59.3”E
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*(minden nap I every day: 10:00-24:00)

mobil | cell phone*:
+36 (70) 413 9837

*(minden nap I every day: 10:00-18:00)

weboldal | website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu
A Budapest Jazz Club főtámogatója az
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Fő médiatámogató:
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a
kiadó nem vállal felelősséget.
A Budapest Jazz Clubban az alábbi
utalványokkal is fizethet:
Ticket Culture & Sport, OTP SZÉP
kártya, Sodexo Kultúra és Kultúra
Erzsébet-utalvány
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Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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BÁGYI BALÁZS
NEW QUARET

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
BEÖLTÖZŐS BOSZI BULI A
RUTKAI BORI BANDÁVAL

A SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
NEM MÁS, MINT ÉN – AVAGY A
MEZTELEN DÍVA SELFIE-JE

22:30

SZOMBAT

01

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Bágyi Balázs a magyar jazz-élet egyik
meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művésze, aki húszas
évei óta vezeti saját zenekarait.
A formáció repertoárja a névadó
zenekarvezető szerzeményeire épül.
Bágyi Balázs – dob, Ávéd János – szaxofon,
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő
The quartet plays original music composed by
the bandleader that contains pentatonic
cantabile themes fusing into rolling grooves
mixed with post - bop and free elements,
flavoured by Eastern - European and gipsy folk.

VASÁRNAP

02
11:00

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI LIVE - Nyomd meg te a rec gombot!

A zenekar a Sárkányjárgány című új
album és a korábbi Vacka-lemez legpörgősebb dalaival táncoltatja meg a
kisboszikat. Szeretettel várjuk a boszikat, a varázslókat, a denevéreket,
a vámpírokat és más csudabogarakat
a bálba, ahol a mesedalokat Rutkai
Bori által horgolt bábszereplők elevenítik meg.

HÉTFŐ

03
19:00

A Spirit színház estjei egy kis játékot,
prózát, musicalt csempésznek a
BJC színpadára. A különböző zsánerű, ám minden esetben könnyed
és színvonalas produkciók keretében
Malek Andrea, Torres Dani, Egyházi Géza, Novák Angéla, Vásári
Mónika és művészbarátaik várják
a nagyérdeműt.

Ajánlott: 4-10 éves kor
Játékidő: 50 perc
Music performance for kids in Hungarian.

PORT.HU JAZZ EST: Az együttest elsősorban az foglalkozBALOGH TAMÁS QUARTET tatja, vajon hogyan szól napjainkban
a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani
a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Kompozíciókban a legkülönbözőbb hatások:
R&B, kortárs komolyzene, és népzenei elemek törnek felszínre.
Vidákovich Izsák – szaxofon,
Balogh Tamás – zongora, Bartók Vince – dob
HÉTFŐ

03
21:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

The Balogh Tamás Quartet is a young & dynamic
jazz band. In their music we can find different
influences like R&B, Contemporary music or
even a touch of folk.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: A jazz ének legendái 1920-tól napjainkig
BERKI TAMÁS & A Finucci Bros Quartet öt hónapon
FINUCCI BROS QUARTET át havonta egy előadás keretén
belül mutatja be a műfaj kiemelkedő
hangszereseit, korszakalkotó zeneszerzőit, énekeseit. Ezen az estén
a zenekar meghívott vendége Berki
Tamás énekes.
Berki Tamás – ének, Balogh Roland – gitár,
Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József
– basszusgitár, Bordás József – dob
KEDD

04
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

jegyár|ticket price:
2800HUF

Finucci Bros Quartet presents the outstanding
instrumentalists and epoch-making composers
of jazz. Guest singer: Tamás Berki.
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LFZE
MONDAY OPEN JAM
Házigazda: Tálas Áron Trio

HÉTFŐ

03

INGYENES/FREE

22:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

www.bjc.hu

budapest jazz club

04 // november
SÁRIK PÉTER KLUB

SZERDA

05

VILÁGSZTÁROK A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN:
REBECCA MARTIN & LARRY GRENADIER DUO (USA)

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20:00

Sárik Péter ezúttal Borbély Mihályt és
Fonay Tibort hívja vendégül a BJC
színpadára. Mindhárman nyitottak
más zenei műfajokra is, így a jazz
mellett magyar, szerb és görög népzenei motívumok is előtérbe kerülnek
a koncerten.
Sárik Péter – zongora, Borbély Mihály – szaxofon,
Fonay Tibor – basszusgitár, bőgő

CSÜTÖRTÖK

06
20:00

A “világsztárok a Budapest Jazz Clubban”sorozat keretében ez alkalommal is
igazi zenei kuriózumnak számító, Magyarországon ebben a felállásban először
látható-hallható formációt hívtunk meg a BJC-be. Az egyik legkeresettebb
amerikai jazzénekesnő és világklasszis bőgős páros november 6-i koncertjének
repertoárja főként „Twain” címen rögzített korongjukról köszön vissza, melynek
külön érdekessége, hogy az anyag nagy részét közös lakásuk hálószobájában
rögzítették.

Peter Sárik, Mihály Borbély and Tibor Fonay are
all open to other genres of music as well, so in
addition to jazz Hungarian, Serbian and Greek
folk motifs also come to the fore at the concert.

WORLD STARS IN BJC:REBECCA MARTIN & LARRY GRENADIER DUO (USA)
The repertoire of one of the best-selling American jazz singer and world-class bassist duo’s concert is
mainly from their disc titled “Twain”.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
“FERENC TALÁLKOZIK
FRANZ-CAL”

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
FEAT. MAKOVICS DÉNES

jegyár|ticket price:
5400HUF

22:30

PÉNTEK

07

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

A weimari Franz Liszt Music
Hochschule és a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszakának
növendékeit - a műfaj mellett - a közös
névadó is összeköti. A koncert a különböző kultúrákból érkező fiatalok
vérpezsdítő dzsemborijának ígérkezik.
The two great and prestigious seats of musical
learning, the Franz Liszt Music Hochschule in
Weimar and the Ferenc Liszt Acadmy of Music
in Budapest not only share the name of the great
composer whose name they honour but also
their love of jazz.

www.bjc.hu

SZOMBAT

08
20:00

22:30

FREE JAM
SESSION

Makovics Dénes fuvolistaként indult, de nagy hatással volt rá a rockzene is.
1982-ben Michael Brecker hatására tért át a szaxofonra. 1986 óta dolgozik a
Bikini zenekarral, de tagja volt több magyar jazz-zenekarnak is. Játszott Oláh
Kálmánnal, Pege Aladárral, Jávori Vilmossal, Fogarasi Jánossal, és még soksok kiemelkedő zenésszel. Makovics Dénes univerzális zenész, aki zeneszerzőként is jeleskedik. Első szólólemeze idén jelent meg, a dalok kivétel nélkül az
ő szerzeményei. A BJO ezekből is válogat a november 8-i koncerten, a kortárs
improvizatív jazz remekművek mellett. Vendég: Tisza Bea
Dénes Makovics started as a flutist, but rock music had also a huge impact on him. He is a universal
musician, but also excels as a composer. His first solo album came out this year, the songs are, without
exception, his compositions. BJO select from these songs beside contemporary improvisational jazz
masterpieces on this concert. Guest: Bea Tisza
jegyár|ticket price:
2400/2000HUF
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budapest jazz club
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK:

RÁKÁSZ GERGELY

koncertorgonista családi koncertje

VASÁRNAP

09
11:00

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI CLASSIC
8 éven felülieknek ajánljuk!

Rákász Gerely koncertorgonista sulikoncertjein megelevenedik a zenetörténet. Az orgonakoncerttel egybekötött történelmi érdekességek
emberközelivé varázsolják a századokkal ezelőtt alkotó klasszikusokat, megjegyezhetővé és izgalmassá teszik az iskolában tanultakat.

LFZE
MONDAY OPEN JAM
Házigazda: Csikós József Trio

ETŰD VIZSGAKONCERT

HÉTFŐ

10

20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

Az iskola falai közül olyan kiválóságok
léptek ki, mint Fábián Juli, Vörös
Niki, Csézy, Palya Bea, Pflum Orsi
és Szõke Nikoletta, csak néhányat
említve a legismertebb nevek közül.
Az Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak koncertjén
a feltörekvő generáció tagjai saját
formációikkal mutatkoznak be.
The Etûd Conservatoire and Music School’s
most talented students will be on stage with jazz
standards.

Music performance for kids in Hungarian.

HÉTFŐ

10

INGYENES/FREE

22:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of
The Liszt Academy of Music’s amazingly
talented young musicians every Monday.

MYRTILL
- THE GREAT AMERICAN SWINGBOOK

Forralt Bor

Mulled Wine
Minden (huvös)
´´
napon igazi lélekmelegíto´´ italokkal várunk a BJC
Caféban!
Every (cold) day tasty soul
warming drinks are waiting for
you at BJC Café!

KEDD

11
20:00
Szereti a klasszikus jazzt? A swing korszak dalait?
Micheller Myrtill és zenekara a múltszázad ‘20-’50-es éveinek legismertebb,
legnépszerûbb dalait válogatta össze: többek között Duke Ellington, Cole
Porter, Jerome Kern és George Gershwin szerzeményeibõl. Felcsendülnek
slágerek hollywoodi filmekbõl, Broadway színházak elõadásaiból, valamint
klasszikus balladák és jazz standard-ek.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár, Sárkány Sándor – bőgő, Gálfi Attila – dob
Do you love classic jazz and the song of swing era?
Micheller Myrtill and her band selected the best known and most popular songs of the 20s and 50s
of last century.
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
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www.bjc.hu

quartet

VI LÁGS Z TÁROK A B UDAPE ST JAZZ CLUB B AN!

Mark
TURNER

2014. november 12. // 20:00

| USA |

Mark Turner generációja egyik legelismertebb szaxofonosa, híres
úttörő gondolatairól és expresszivitásáról. A koncerten elsősorban friss, szeptember elején az ECM kiadónál megjelent Lathe
of Heaven című albumáról szemezget, melyen a koncerten fellépő tagok játéka hallható. A korongon található dalok az elmélyült
komponálás és szabad improvizáció kettősségből születtek.
Mark Turner is one of the most respected saxophonist of his generation,
famous for his pioneering ideas and expressivity. He primarily selects
songs from his recent album Lathe of Heaven released by ECM
Records, in early September.

jegyár | ticket price: 5400HUF

budapest jazz club

november // 07
ALERANT JAZZ EST:
NIGUN

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
SZALAY GÁBOR ORGAN TRIO

22:30

FREE JAM
SESSION

PÉNTEK

14

20:00

CSÜTÖRTÖK

13
20:00

Európai jazz zenekarként egyedülálló, hogy a Nigun a Közép-kelet európai
zsidó zenét tartja eredőjének. Zenéjükben a spirituális erőt hordozó hagyomány
és a modern jazz egységgé olvad. A Nigun mindig is átlépte a műfaji határokat,
leginkább talán a Klez-jazz jelző írja le, milyen irányba gondolkoznak, ám
zenéjüket legalább ennyire jellemzi a kreativitás és a színpadon spontán
születő pillanatok varázsa is.

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

Szalay Gábor a legidőtállóbb jazz
irányzat művelője, amelyet Wes
Montgomery, Kenny Burrell, Barney
Kessel, Jim Hall és Grant Green
neve fémjelez. A zenekar basszusait
Tálas Áron hammond orgonája, míg
vérpezsdítő ritmusait Jeszenszky
György játéka garantálja.

Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, tárogató, Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob

Szalay Gábor – gitár, Tálas Áron – ogrona,
Jeszenszky György – dob

Nigun was founded by Andras Parniczky guitarist and composer in 2001. Uniquely on the European
jazz scene Nigun originate its music from the East European Jewish traditions.

Guitarman Gábor Szalay is one of the underrated
but absolutely brilliant masters of his instrument.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
A KISKALÁSZ ZENEKAR
5. szülinapi koncertje

CSÉRY ZOLTÁN - MINIMAL
szerzői est

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

BALÁZS JÓZSEF QUINTET

22:30

SZOMBAT

15

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb műfajokban is elismert
hangszerelőként, zeneszerzőként tartják számon. Rendszeresen turnézik
a tengerentúlon is. Játékával a legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam Sessionök közönsége
közt is számos rajongója akad.
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor –
trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
In addition to his success in jazz, József Balázs
is considered as a recognised orchestrator and
composer in other genres as well. He is regularly
on overseas tour with his formations formed with
his brother, Elemér Balázs.

VASÁRNAP

16

11:00

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI LIVE
- Nyomd meg te a rec gombot!

Aki ellátogat a koncertre, megismerheti Fülöpkét, aki amúgy szupertitkos!
Sok izgalmas dolog vár Rátok, de ez
még szupertitkosabb...és persze ami
a legfontosabb, sok-sok zene és tánc
is lesz!
Ajánlott: 4-10 éves kor
Játékidő: 50 perc
Music performance for kids in Hungarian.
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HÉTFŐ

17

20:00

jegyár|ticket price:
1200/1000HUF

Cséry Zoltán saját dalait adja elő akusztikus formában, énekesnő partnerével, Pákai Petrával.Az ének-zongora
duónak több vendége is lesz néhány
dal erejéig: gitározni és énekelni fog
Hrutka Róbert, ütőhangszereken
pedig a fiatal és tehetséges Gerendás
Dani csatlakozik a produkcióhoz.
Pákai Petra – ének, Cséry Zoltán – billentyűs
hangszerek, Vendégek: Hrtutka Róbert – ének,
gitár, Gerendás Dani - ütőhangszerek
Pianist-composer, lyricist, Zoltán Cséry, plays
his own songs in acoustic form with his singer
partner, Petra Pákai. Guests: Róbert Hrutka
(vocals, guitar), Dani Gerendás (percussion
instruments).
www.bjc.hu

budapest jazz club

08 // november
LFZE
MONDAY OPEN JAM
Házigazda: Balogh Gyula Trio

d1 tv jazz est:
ENYEDI SUGÁRKA JAZZ TETT

HÉTFŐ

17

INGYENES/FREE

22:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

KEDD

18
20:00
A fiatal jazz generáció színe-javához tartozó formáció egyike a legszínvonalasabb hazai produkcióknak. Az énekesnő teltházas lemezbemutatói is erről
tettek tanúbizonyságot, csakúgy, mint a Magyar Rádió Garai Attila Nemzetközi
Jazz Énekversenyén elnyert különdíja, ahol a zsűri elnöke Al Jarreau volt.
Enyedi Sugárka – ének, Csicsák György Balázs – gitár, szájharmonika,
Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár, Horváth Dániel – dob, ütőhangszerek
Sugárka Enyedi has won numerous awards. Her band plays tango, bossa, soul and mainstream jazz
with world music effects.
jegyár|ticket price:
1200/800HUF

TRIO A LÁ KODÁLY A zenekar neve sokat sejtető, hiszen
a Trio a lá Kodály elsődleges célja a
hagyományok ápolása mellett új reflexiókat bemutatni Kodály műveire,
melyek XXI. századi nézőpontból újra
felhívják a figyelmet a magyar népzenére.
Oláh Dezső – zongora, Erdő Zoltán – klarinét,
tárogató, Tar Gergely – ütőhangszerek

SZERDA

19
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Trio a la Kodály’s primary aim is beside preserving
traditions, to introduce new reflections to Kodály’s
works, which draw attention to the Hungarian
music, and within that folk music from the
perspective of 21st century.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Az esten két tehetséges és nagyKISGYÖRGY ILKA reményű jazz énekesnő váltja egy& MÁRKUS LUCA mást a BJC színpadán. Kisgyörgy
Ilka Novai Gáborral duót alkotva, míg
Márkus Luca a legfiatalabb generáció
krémjéből álló trió kíséretében bűvöli
el hangjával a közönséget.
22:30

PÉNTEK

21
20:00
www.bjc.hu

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

LISZT FERENC
ZENEMŰVÉSZETI
EGYETEM

GÓLYABÁL
CSÜTÖRTÖK

20
19:00

INFORMÁCIÓ:
szervezes@lfzehok.hu

Kisgyörgy Ilka – ének, Novai Gábor – zongora,
Márkus Luca – ének, Oláh Krisztián – zongora,
Schildkraut Vilmos – bőgő, Seres Dániel – dob
Our job is to present real talent when we hear it.
Share the experience with us and listen to these
rising stars.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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ALERANT JAZZ EST:
BALÁZS ELEMÉR GROUP

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:

SZAMÁRFÜL PROJEKT: BRUB, EGY
ZOKNI, AMINEK PÁRJA NINCS

VASÁRNAP

22:30

SZOMBAT

FREE JAM
SESSION

22
20:00

Magyarország egyik legnépszerűbb jazz zenekarát Balázs Elemér, a
nemzetközileg is széles körben ismert és keresett jazzdobos alapította. A
formáció kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki, melynek legfőbb
jellemzői a dallam- és énekközpontúság, valamint az egyedi, különleges
ritmika.
Balázs Elemér – dob, Szőke Nikoletta – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bõgõ, Fatima Gozlan – ütőhangszerek
The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Elemér
Balázs, the internationally recognized and popular jazz drummer.

23
11:00

jegyár|ticket price :1000HUF
családi|family :3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

Brub barátaival: Trappal, Kexszel és
Uppival - Ábel szobájában lakik. Ha
neked is van félpár zoknid, akkor
bizonyára tudod, hogy nekik, ellentétben páros társaikkal, nagyon kalandos
életünk van. Ha te is kíváncsi vagy a
történeteikre, gyere el!
Ajánlott: 4-10 éves kor
Játékidő: 50 perc
Music performance for kids in Hungarian.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA A Spirit színház estjei egy kis játékot,
GODSPELL prózát, musicalt csempésznek a BJC
színpadára. A különböző zsánerű,
ám minden esetben könnyed és
színvonalas produkciók keretében
Malek Andrea, Torres Dani, Egyházi
Géza, Novák Angéla, Vásári Mónika
és művészbarátaik várják a nagyérdeműt.

Av
i
s
hai
COHEN
HARMÓNIA JAZZMŰHELY:

2014. DECEMBER 05. 20:00

|USA|
HÉTFŐ

24
19:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

OLÁH IBOLYA Oláh Ibolya bátran és nyíltan vállalva
szóló est önmagát mesél gyerekkoráról, származásáról, az intézetről, barátságról,
szerelmekről, kudarcokról, sikerekről,
álmokról. Az elhangzó dalok az énekesnő saját régi és új, zongorára
hangszerelt művei, valamint feldolgozások többek közt Edith Piaftól,
Katona Kláritól és Kovács Katitól.

HÉTFŐ

24
20:45

jegyár|ticket price:
2700HUF

Ibolya Oláh courageously and openly talks about
her childhood, her origin, the approved school,
friendship, love, the distance covered, failures,
successes, fears, dreams. The singer’s own old
and new creations and adaptations from Edith
Piaf, Klári Katona and Kati Kovács.
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LFZE
MONDAY OPEN JAM
Házigazda: Oláh Krisztián Trio

HÉTFŐ

24

KEDD

INGYENES/FREE

22:30

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

GEREBEN ZITA QUINTET

PORT.HU JAZZ EST:
SINGER STREET

25

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

SZERDA

26

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait régről ismerhetjük,
ám ebben a felállásban csak 2011
óta dolgoznak együtt. Repertoárjuk
négy énekhangra hangszerelt közismert jazz és swing feldolgozásokból áll. A teltebb hangzás érdekében a koncerten egy kiváló jazz
együttessel kiegészülve lépnek fel.

A ﬁatal generáció tehetséges énekesnőjét, a nagyközönség az
Emil.RuleZ! vokalistájaként, és Geszti
Péter féle Gringosztárban ismerhette
meg. Néhány éve azonban szólistaként
is kilépett a rivaldafénybe, első önálló
albuma 2010 nyarán jelent meg Ready
For The Sun címmel.

Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Kolta Gergő – basszusgitár, Kaszás Péter – dob
Neumann Balázs – zongora,

Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob

Singer Street is an a cappella group from
Hungary, consisting of four brilliant singers.

Songstress Zita Gereben with her quintet has
paid her dues touring all over the country.

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:
SZŐKE NIKOLETTA QUARTET

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
KAROSI JÚLIA QUARTET

22:30

PÉNTEK

28

20:00
CSÜTÖRTÖK

27
20:00

Szőke Nikoletta a 2005-ös Montreux Nemzetközi Jazz Fesztiválon a 30 év
alatti énekesek világvetélkedőjén első díjat kapott, ugyanitt egyúttal
a közönségdíjat is elnyerte. A nagy példányszámban eladott „The Many
Styles of Jazz Music” című könyv Jazz Music Virtuoso kategóriában
nevét Carmen McRae és Nancy Wilson mellett említi.

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

Karosi Júlia megannyi rangos helyen
énekelt már itthon és külföldön egyaránt. Idén márciusban új lemezzel
jelentkezett Hidden Roots (Rejtett
Gyökerek) címmel, méghozzá a New
York-i Dot Time Records kiadó gondozásában. Legújabb albumát a Budapesti Tavaszi Fesztiválon mutatták
be a Bálnában, teltház előtt.

Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő,
Juhász Márton – dob

Karosi Júlia – ének, Tálas Áron - zongora,
Bögöthy Ádám - bőgő, Varga Bendegúz – dob

The quartet of this fantastic songstress who has been going from strength to strength ever since she
won First Prize at the vocalists’ world contest at the Montreux Jazz Festival.

The band performs mainly Júlia’s own
compositions. The music is dynamic and
carries the rhythmic variety of the music of
Hungary and Eastern Europe.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu
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FIDELIO JAZZ EST:
TOMMY VIG (USA) “SOME JAZZMA.HU POLL WINNERS” SEXTET

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:

SZALÓKI ÁGI ÉS DÉS ANDRÁS

Szeleburdi Gyerekfesztivál - d1 tv felvétel

VASÁRNAP

22:30

SZOMBAT

FREE JAM
SESSION

30
10:00

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

Szalóki Ági élő, interaktív gyerekjátékában népdalfeldolgozások és
énekelt versek - József Attila,
A zenekarvezető tengerentúli sikereit jól példázza, hogy 1984-ben Tommy-t Tamkó Sirató Károly, Weöres Sánbízták meg a Los Angeles-i olimpiai játékok alkalmából megrendezett hivatalos dor és Szabó T. Anna versei - kaptak
“Olympic Jazz Festival” szervezésével, ahol a fesztivál Allstars Bigbandjét is helyet. A gyerekeknek, családoknak
vezényelhette.
szóló koncert, interaktív zenés fogJoe Fritz – klarinét, Zana Zoltán - szaxofon, Papp Mátyás - harsona, Csuhaj Barna Tibor – bőgő, lalkozás, zenei képességfejlesztő is
Adamecz József – dob, Tommy Vig - vibrafon, dob
egyben.

29
20:00

Tommy Vig is a jazz vibraharpist, drummer, percussionist, arranger, big band leader, film, television,
and classical concert composer, inventor, author, and educator. Since 2006, Vig lives with his wife Mia
(of the famous Kim Sisters) in Hungary where they have been performing live concerts, appearing on
radio and television, and recorded several albums.
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

a budapest jazz club bemutatja | the budapest jazz club presents:

Ajánlott: 4-10 éves kor, Játékidő: 60 perc
A Szeleburdi Gyerekfesztivál sorozat az
támogatásával valósul meg.

Music performance for kids in Hungarian.

OCTOVOICE & ALTI & BASSSI
A CAPELLA KONCERTEK

VASÁRNAP

30

20:00

VÁLTOZATOS ITALAKCIÓK HÉTFŐTŐL SZOMBATIG A BJC-BEN!

Hétfő | monday:

Vodka Fizz 650HUF

kedd | tuesday:

Forralt Bor | Mulled Wine 150HUF/dl

szerda | wednesday:

Rumos Forró Csokoládé | Hot Chocolate with Rum 650HUF

csütörtök |thursday:

2 korsó Hoegaarden csapolt sör| 2 pint draught beer 1500HUF/2x0,5l

péntek |friday:

Koktélok | Cocktails 790HUF

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

2014. november 30-án, Advent első
vasárnapján klubunk különleges adventi a capella jazz koncertnek ad
otthont, melyen a budapesti Octovoice
Énekegyüttes, valamint a milánói
Alti & Bassi vokálcsapat lép fel.
On the first Sunday of the Advent season,
on November 30, 2014, the Budapest Jazz
Club will host a special „a capella” jazz
concert featuring the OctoVoice vocal ensemble (Budapest, Hungary) as well as
the Alti & Bassi vocal group (Milan, Italy).

(mojito, pina colada, caipirinha, swimingpool, cuba libre, margarita)

szombat | saturday:

Belle-Vue Kriek csapolt belga meggysör | draught sour-cherry beer
400HUF/0,25l
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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„VISSZANÉZVE SZINTE LEHETETLENNEK TŰNIK”
New York, Las Vegas, Los Angeles és végül ismét Budapest – élete legfontosabb
állomásai. A gyerekkorától csodadobosnak nevezett Tommy Vig vibrafonos,
zeneszerző, producer, karmester novemberben egy sikeres, tavaszi koncert
ismétlésére készül a Budapest Jazz Clubban.
2014.11.29. 20:00 - FIDELIO JAZZ EST:
TOMMY VIG (USA) “SOME JAZZMA.HU POLL WINNERS”
SEXTET @BUDAPEST JAZZ CLUB

Fidelio: Amikor 1956-ban tizennyolc
évesen, a forradalom leverése után Budapestről Ausztriába szöktél, már azonnal
karrierterveid voltak?
Tommy Vig: A helyzet adta magát,
mert Bécsben a szabadságnak azonnal jelentősége lett. Először egy ausztriai
táborba kerültem, ahonnan megszöktem,
és a Bécsi Zeneakadémián próbáltam szerencsét, mert ott már egyszer hétévesen
lemezt készítettek velem. Nagyjából tehát egy évtizeddel később megkerestem
Mendelssohn koncertigazgatót, elmondtam neki, hogy én vagyok a Vig Tomi, ő
pedig nagyon megörült. Az igazgató szerzett nekem egy hotelszobát, és rögtön
szerződtetett is két koncertre a Zeneakadémiára, ahol Joe Zawinul triójában
www.bjc.hu

doboltam. A végső úti cél természetesen
Amerika volt, a jazz hazája.
F: Akkor már tudtad, hogy mire vagy
képes és mit akarsz elérni?
T.V.: Én azt hittem, hogy már kész zenész
vagyok, de amikor New Yorkba mentem,
mindent elölről kellett kezdenem. Fiatal
voltam és nem féltem semmitől, de csak
pár szót beszéltem angolul, nem voltak
ismeretségeim, és komoly hátrányban
voltam a New Yorkban született dobosokhoz képest, mert ők sokkal jobban tudtak
jazzt dobolni, mint én. Innen visszanézve
szinte lehetetlennek tűnik, amit végül
is elértem ennek az ízig-vérig amerikai
művészetnek az otthonában.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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F: Hogyan lettél kint az egyik legkeresettebb vibrafonos?
TV: Már Magyarországon is tanultam vibrafonozni, aztán New Yorkban vettem
egy nagyon drága vibrafont a Deagangyártól, az akkori legjobb cégtől. Hétszázötven dollárba került, amit nem
engedhettem meg magamnak, de a
család segítségével összedobtuk. Végül
jó befektetésnek bizonyult, mert négy
évvel később bevettek a sztárzenekarnak számító Martin Denny Groupba, és
vibrafonosként leszerződtettek Hawaii-ra.
Akkor heti háromszáz dollárt kaptam a
zenekarban, ami hatalmas összegnek
számított. Ez volt az első fordulópont a kinti
életemben, és ezután mindig jobb és jobb
állásokat kínáltak.
F: A másik fontos állomás Las Vegas lett,
ami akkor a könnyűzene és a jazz fellegvára volt.
TV: Annak a városnak azért volt
jelentősége, mert mindenki jelen volt, aki
akkoriban a zenei szakmában számított. A
Martin Denny Groupban nem csak vibrafonoztam, hanem komponáltam is, és velük
többek közt Las Vegasban is turnéztunk.
Később a saját zenekarommal kaptunk
egy szerződést a las vegas-i Thunderbird
Hotelbe, ami nem tartott sokáig, mert akkor még nem volt elég slágerünk. Ezután
Juan Garcia Esquivel híres zenekarába
úgy nyertem felvételt, hogy eredetileg
nem is én, hanem az akkori barátnőm
ment meghallgatásra.
F: Ezután meghódítottad Hollywoodot,
vele együtt a filmipart is, és a legnagyobb
zeneszerzőkkel és sztárokkal léptél egy
színpadra. Adja magát a kérdés, miért
jöttél vissza ennyi sikeres évtized után
Magyarországra?
TV: Mert az akkori legendás zenei világ,
amiről most mesélek, már eltűnt. Amikor
pedig megszűnt az igény a legmagasabban képzett zenészek iránt, akkor úgy
éreztem, akár európai levegőt is szívhatok,
mert ez nekem zenei szempontból is kedvezőbb. Amerika vált az igazi hazámmá,
és angolul jobban is beszélek, mint magyarul, de Miával, a feleségemmel annyira
jól érezzük itt magunkat, hogy egyáltalán
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nem bántuk meg a hazaköltözést. Megvannak a programjaink, a barátságaink
és még a művészi oldal is működik. Jelenleg az új lemezemet készítjük a stúdióban.
F: Mesélj egy pár szót az új albumodról.
TV: Tizenöt évvel ezelőtt csináltunk egy
közös felvételt Las Vegasban, amin Roger
Kellaway zongorázik, Roger Lee dobol és
David Carpenter bőgőzik, aki nem sokkal
a felvétel után fiatalon meghalt. Ehhez
az anyaghoz most hozzáadtam három
nagyon tehetséges magyar jazz-zenészt:
Joe Fritzet klarinéton, Schreck Ferencet
harsonán és Zana Zoltánt bariton szaxofonon. A lemez címe TommyVig 2015 – The
Time Traveler.
F: Kikkel lépsz majd színpadra a novemberi koncerten a The TommyVig (USA)
“Some Jazzma.hu PollWinners” Sextett felállásban?
TV: A novemberi 29-i koncert egy májusi, nagysikerű Budapest Jazz Club-beli
előadás ismétlése lesz. Az együttes neve
a jazzma.hu közönségszavazó versenyére
utal, ahol két egészen kiváló jazzmuzsikus, Fritz József és Zana Zoltán nyert velem együtt. De mivel a győztesek közül
nem lehet ott mindenki, ezért ezt a nevet
találtam ki hozzá. Az esten közreműködik
még Papp Mátyás harsonán, Adamecz
József dobon és Csuhaj Barna Tibor
bőgőn. A stílust, amit játszunk, úgy fogalmaznám meg, hogy komoly, igényes kamara jazz, saját kompozíciókkal újszerű
előadásmódban.
Krupa Zsófia
Az interjú bővebb változata a www.fidelio.hu/jazz_world_folk
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www.606club.co.uk

„Ha vannak ikervárosok, akkor lehetnének ikerjazzklubok is. Az utóbbi esetben a londoni 606 Club és a Budapest
Jazz Club természetes ikrek. Mindkét hely a jó zenének rendel alá minden más megfontolást.”
– Pallai Péter, a londoni Magyar Kulturális Központ Jazz Kurátora

A két klub között – a Harmónia Műhely Alapítvány közreműködésével – már a hetedik éve folyik a zenei “cserekereskedelem”. A 606 sztárjai közül már fellépett nálunk: Byron Wallen, Liane Carroll, Peter King, Julian Siegel, Jim Mullen, Martin
Shaw, Laurence Cottle, Winston Clifford, Nigel Hitchcock, Marc Cherry, Dave O’Higgins, Damon Brown, Louise Marshall,
Chris Garrick, Gerard Presencer, Art Themen és Tim Lapthorn.
Mi pedig a következő zenészeket exportáltuk a 606-ba: László Attila, Fábián Juli, Szőke Nikoletta, Szabó Dániel, Balogh
Roland, Rozsnyói Péter, Lakatos Róbert, Szakcsi Lakatos Béla, Vukán György, Dés András, Lantos Zoltán, Babos Gyula,
Gyárfás István, Vörös Nikolett, Vörös László, Sárik Péter, Pocsai Kriszta, Oláh Kálmán, ifji. Szakcsi Lakatos Béla, Sárközi
Lajons, Ávéd János, Tóth Viktor, Bolla Quartet, Juhász Márton Trió, Pecek Lakatos Trió, East Gipsy Band, Triad – és lehet,
hogy a lista nem is teljes!
“If there are twin-towns, one could have twin jazz clubs as well. In that case the 606 Club in London and the Budapest Jazz Club are natural twins. In both
places good music overwrites all other considerations.” – Peter Pallai, Jazz Curator at the Hungarian Cultural Institute in London.
The musical „export-import” trade facilitated by the Harmónia Workshop Foundation between the two clubs is now entering its seventh year.
(You can see the names above)

www.bjc.hu
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KÜLÖNLEGES

KARÁCSONYI KONCERTEK
a BJC-ben!

Special Christmas concerts at BJC!
2014.12.07. vas|SUN 20:00
IVÁN SZANDRA & JÁSZ ANDRIS EST
feat. Király Linda, Nicholas
2014.12.16. kedd|TUE 20:00
HAJDU KLÁRA QUARTET
2014.12.17. szerda|WED 20:00
WINDSINGERS
2014.12.22. hétfő|MON 20:00
SINGER STREET
2014.12.23. kedd|TUE 20:00
BALÁZS ELEMÉR GROUP

Hangolódjon velünk az ünnepekre!
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LFZE
KISS ATTILA BAND FEAT.
MONDAY OPEN JAM FARKAS ZSÓFI & CSELOVSZKY ROZINA
- Lemezbemutató koncert
Házigazda: Chris Devil Trio

A SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
GODSPELL

HÉTFŐ

01

19:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

A Spirit színház estjei egy kis játékot,
prózát, musicalt csempésznek a BJC
színpadára. A különböző zsánerű,
ám minden esetben könnyed és
színvonalas produkciók keretében
Malek Andrea, Torres Dani, Egyházi
Géza, Novák Angéla, Vásári Mónika és művészbarátaik várják a
nagyérdeműt.

KEDD

HÉTFŐ

01

INGYENES/FREE

02

20:00

21:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

Kiss Attila az USA-ban, azon belül a jazz-zene elsőszámú központjában, New York-ban élt és muzsikált. A zenekarvezető által életre
hívott zenekar repertoárja kifejezetten eklektikus, hiszen jazz, soul,
groove funk és a latin stíluselemeket
egyaránt felfedezhetünk az eredeti
szerzeményekben.

Farkas Zsófi, Cselovszky Rozina – ének, Kiss
Attila – gitár, Zsemlye Sándor – szaxofon, Balogh Zoltán – billentyűk, Szőke Péter – Bass,
Tiba Sándor – dobok
The repertoire of the band brought to life by band
leader, Attila Kiss is explicitely eclectic, since
jazz, soul, groove funk and Latin style elements
can be discovered in the original compositions.

EURO-AFRICAN PLAYGROUND

CSÜTÖRTÖK

04
20:00

Fiatal kora dacára már most hazánk egyik legjobb dobosa, Juhász Márton
2011-ben azzal a céllal hozta létre a “Játszóteret” hogy egy barátságos helyet
teremtsen, ahol zenészek és hallgatók közösen fedezhetik fel a világ talán leglüktetőbb zenéit. Zenésztársaival - a hazai zenei élet keresett session zenészeivel - közösen hozzák el az Afrikai városok hangzását Európába hogy aztán
ebben a környezetben értelmezzék azt újra. Repertoárjukat több mint kétezer
felvételből válogatják ki.
Brahima Cheikh Fall (Ibro) – djembe, balafon, ének, Ávéd János – szaxofon, ifj. Tóth István – gitár, Szebényi
Dániel – billentyűk, Mogyoró Kornél – ütőhangszerek, Kiss Bene-dek – basszusgitár, Juhász Márton – dob
“Playground” was established by drummer Márton Juhász in 2011, with the aim to create a friendly
place where musicians and students can explore maybe the most pulsating music in the world.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu
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december // 17
HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
ROAD SIX SAX

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
AVISHAI COHEN (USA)

22:30

FREE JAM
SESSION

SZOMBAT

22:30

PÉNTEK

FREE JAM
SESSION

05
20:00

A tel-avivi születésű New-Yorki trombitás, Avishai Cohen művészete Miles Davis
hagyatékából táplálkozik, ám rendkívüli sokszínűsége és újító, multikulturális
beállítódása új zenei fordulatokkal gazdagodik. Nemzetközi sikerét többek
között annak az SF Jazz Collective-nek is köszönheti, melyben barátja és zenésztársa Mark Turner is közreműködött. Hozzánk elsőszámú projektjével, a
Triveni Trio-val látogat el. Ebben a rendhagyó, harmóniahangszer nélküli, trombita-bőgő-dob felállású trióban Avishai teljes egészében képes kibontakoztatni
önmagát és ezzel együtt elvarázsolni hallgatóságát.
Cohen is a multicultural jazz musician, among whose ancestors is Miles Davis. Like Davis, he can
make the trumpet a vehicle for uttering the most poignant human cries.” — The New York Times
jegyár|ticket price:
4900HUF

06

20:00

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

Ahhoz, hogy az ember elhiggye, a
négy szaxofonosnak nincs szüksége
ritmusszekcióra, meg kell hallgatnia
élőben ezt a formációt! A Road Six
Sax lényegileg úgy működik, mint a
világhírű World Saxophone Quartet.
Tóth Viktor – altszaxofon, Haaz Imre – tenorszaxofon, Solymosi Milán – tenorszaxofon,
Weisz Gábor – baritonszaxofon
The group basically works like the internationally
acclaimed World Saxophone Quartet. They are
such terrific and resourceful players that they
don’t need a rhythm section.

IVÁN SZANDRA &
JÁSZ ANDRIS EST
(feat. Király Linda, Nicholas)

SZELEBURDI VASÁRNAPOK: A Grund Színház színészeinek imGRUND SZÍNHÁZ provizált meseelőadása, amelyben
- MESEMORZSÁK ismert történeteket játszanak el kicsit
másképp. Kreatív mese és interaktív
játék 5-99 éves korú gyerekeknek,
amiben bármi megtörténhet.
Ajánlott: 5 – 99 éves kor
Játékidő: 50 perc
Music performance for kids in Hungarian.
VASÁRNAP

07
11:00

07

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

20:00

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZEDER QUARTET Szeder, azaz Szeder-Szabó Krisztina
dalszerző-gitáros-énekesnő 2014 májusában jelentette meg Hab a tetején
című debütáló albumát. Életigenlő,
könnyed, akusztikus hangszerelésű,
magyar nyelvű dalait francia sanzon,
jazz és folk elemek színesítik.
Szeder-Szabó Krisztina - ének, gitár Csizmás
Andris - nagybőgő Bakai Márton - hegedű,
szanszula, melodika, Szabó Sipos Ágoston ütőhangszerek
HÉTFŐ

08
20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

VASÁRNAP

Szeder’s debut album was released in 2014. The
acoustic Hungarian songs are enriched by French
chanson, jazz and folk elements.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

jegyár|ticket price:
2000HUF

Az összeszokott páros nagysikerű I
heart Budapest lemeze után, mely a
nosztalgikus, füstös budapesti hangulatot idézte meg, most újabb műsorral
kápráztatja el a közönséget élőben.
A karácsonyi hangulatot idéző dalok
előadásában ezen az estén néhány
szám erejéig két sztárvendég is közreműködik.
Iván Szandra – ének, zongora, Jász Andris –
szaxofon
Two star guests also contribute to performing the
songs recalling the atmosphere of Christmas.

www.bjc.hu

budapest jazz club
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ÁVÉD JÁNOS QUARTET

LFZE
MONDAY OPEN JAM
Házigazda: Morvai Tamás 4tet

KEDD

HÉTFŐ

08

INGYENES/FREE

09

20:00

21:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

Ávéd János, Horváth Balázs és
Sárvári Kovács Zsolt a jazz irányából,
az itthoni orgonaélet meghatározó
alakja, a Liszt- és Gramofon-díjas
Fassang László pedig a klasszikus
zenei hagyományok felől közelít egy
közös, stílusfüggetlen zenei nyelv
megvalósításához.

Ávéd János – szaxofon, Fassang László – zongora,
Horváth Balázs – bőgő, Sárvári-Kovács Zsolt – dob
Uniquely individual members of the Hungarian jazz
scene can approach the art of jazz improvisation
from the classical tradition.

PATAJ JAZZ QUINTET

CSÜTÖRTÖK

11

20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

MRS. COLOMBO

SZERDA

10

21:00

A zenekar könnyed, vidám, bohókás,
mégis igényes, játékos és kreatív. Az
utóbbi időben saját számaik is készülnek igazi Mrs. Columbo stílusban,
mely ötvözi a jazz, a klasszikus zene,
a rock és minden, a zenekar tagjai
számára kedves műfaj sajátosságait.
Take three females who are jazz musicians,
what’s more, they are celebrated artists.
Add some jazz, mix it with the friendship
that bonds these three girls and pour the
magic of their music on all that, and you’ll
have a fantastic evening.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
POLLY GIBBONS (UK) & THE CSEKE GÁBOR TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A 2009-ben alakult formáció a ‘60-as’70-es évek hard-bop zenészeinek
mértékadóvá vált kompozícióit, azaz
igazi, vérbő jazzt játszik. A zenekar
vezetője, a zongorista Pataj György
egészen fiatalon, 1998-ban harmadik lett a Füsti Balogh Gábor
Jazz-zongora Tehetségkutatón. Azóta
az ország egyik legjobb és legautentikusabb „bop zongoristájává”
nőtte ki magát.

PÉNTEK

Pataj György – zongora, Zana Zoltán – szaxofon,
Subicz Gábor – trombita, Oláh Péter – bõgõ,
Lakatos Pecek András – dob

Cseke Gábor – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob

This group has been going for five years now
and its music brings to mind the best of hard bop
from the 1960s and 70s.
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

12
20:00

22:30

FREE JAM
SESSION

A brit jazz énekesek új nemzedékének egyik legfigyelemreméltóbb tehetsége
Polly Gibbons. Gyönyörű, erős, érzelmekkel telített hangjára mindenki felfigyelt.
2006-ban úgy javasolták a sokak által áhított BBC Jazz Díjra, hogy még megjelent lemeze sem volt. Előadásmódja ötvözi a jazz, a blues, a soul és a gospel
stílus- és érzésvilágát. Rendszeresen lép fel londoni testvérklubunkban, a
606-ban és a Ronnie Scotts-ban is. Új albuma, a “My own company” hatalmas
sikernek bizonyult, melyért a szaklapok és a közönség egyaránt rajong.
Polly Gibbons is one of the most respected and talked about young singer/songwriters of her generation.
Nominated for a BBC Jazz Award back in 2006 with no album release to her name at the time.
jegyár|ticket price:
2900HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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ALERANT JAZZ EST:
SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL
KARÁCSONYVÁRÓ KONCERTJE

VASÁRNAP

14

10:00

22:30

FREE JAM
SESSION

SZOMBAT

13
20:00

Bágyi Balázs a magyar jazz-élet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen
koncertező művésze, aki húszas évei óta vezeti saját zenekarait. A formáció
repertoárja a névadó zenekarvezető szerzeményeire épül.
Bágyi Balázs – dob, Ávéd János – szaxofon, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő
The quartet plays original music composed by the bandleader that contains pentaton
based cantabile theme melodies, putting into rolling grooves mixed with post - bop
and free elements, flavoured by Eastern - European and gipsy folk.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

PASTELL CONTEMPORRO A Pastell Contemporro-t Weisz János
zongorista alapította. Zenéjükben
felfedezhetőek a kortárs-, illetve a
népzenére épülő bartóki hangzásvilág
elemei is.

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI LIVE - Nyomd meg te a rec gombot!

PROGRAM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

10:00 Diafilm vetítés a 60 éves a Diafilmmel. Válogatás a legszebb diafilmekből élő
zenei aláfestéssel.
11:00 Farkasházi Réka és Tintanyúl karácsonyváró koncertje
(Farkasházi Réka ének, Csiszár Ferenc gitár, vokál –
Kálmán Tamás gitár, vokál - Studniczky László basszusgitár, Delov Jávor dob)

Kísérőprogram: Kézműveskedés a Varázs-nagymama varázsműhelyében.
Music performance for kids in Hungarian.

Hirdetes
22:30

Borkó Attila – szaxofon, Csendes Péter – nagybőgő, Csendes Csaba – dob, Weisz János –
zongora
The band’s style is mainly characterized by
traditional swing, but contemporary music, and
elements of Bartók’s sound world based on folk
music can be also discovered in it.

VASÁRNAP

14
20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

LFZE
MONDAY OPEN JAM Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Házigazda: Ifj. Tóth István Trio Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
HÉTFŐ

15
22:00

INGYENES/FREE

Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

INGYENES | FREE

bjc jam session
minden pénteken és szombaton
on friday and saturdays nights

www.bjc.hu

budapest jazz club

20 // december
HAJDU KLÁRA QUARTET:
KARÁCSONYI KONCERT

WINDSINGERS

SZERDA

17

20:00

KEDD

16
20:00
Hajdu Kára kilenc évig volt a Fonogram díjas Balázs Elemér Group énekesnője,
melynek köszönhetően hazánkban és külföldön egyaránt ismertté vált. Saját
zenekara 2008-ban alakult, mely számos hazai klubba és fesztiválra is
meghívást kapott. Koncertjükön a közelgő karácsonyra való tekintettel számos
ünnepi témájú és hangulatú dalt is hallhatunk.
Hajdu Klára – ének, Neumann Balázs – zongora, Soós Márton – bõgõ, Hoff Marcell – dob
Klára Hajdu Quartet’s repertoire includes Hungarian evergreens, own competitions, folk & pop songs
in jazz adaptions. This event will be the second birthday party of the formation.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

KOÓS-HUTÁS ÁRON A Finucci Bros Quartet öt hónapon át
& FINUCCI BROS. QUARTET: havonta egy előadás keretében muA jazz trombita legendái 1920-tól napjainkig
tatja be a műfaj kiemelkedő hangszereseit, korszakalkotó zeneszerzőit.
Ezen az estén a zenekar meghívott
vendége Koós-Hutás Áron trombitaművész.
Koós-Hutás Áron – trombita, Balogh Roland –
gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto
József – basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros Quartet presents the outstanding
instrumentalists and epoch-making composers
jegyár|ticket price: of jazz. Guest:trumpeter Áron Koós-Hutás.

CSÜTÖRTÖK

18
20:00

1400/1000HUF

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: A trió új, tagjai azonban régóta működLUKÁCS MIKLÓS TRIO nek együtt, így emberileg és zenei“CIMBIÓZIS” leg is tartalmat kap első projektjük
Lukács Miklóstól eredő elnevezése:
Cimbiózis. A zenekarban minden zenész egyforma súllyal van jelen.
Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György –
bőgő, Baló István – dob

SZOMBAT

20
20:00
www.bjc.hu

The cimbalom looks like a small piano with the
lid off, and the strings are hit by mallets. It’s one
of the most characteristic folk instruments of
Hungarian and Romanian gypsies and tt’s hardly
jegyár|ticket price: ever used in a jazz context.

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

Egy színpad, öt énekes, egy új zenei
világ, egy felejthetetlen élmény!
A zenekar 2011 óta létezik, ez idő
alatt több tucat hazai klubkoncert és
fesztivál mellett, egy hatállomásos
erdélyi turnén, a Fool Moon A’capella
Fesztiválon is megmutatták magukat,
ahol ezüst diplomát szereztek.
Soprano: Gazda Fanni, Soprano: Vers Dóra,
Alto: Horváth Cintia, Tenor: Nagy-György
Márton, Bass: Magyaróvári Viktor “Kayamar”
One stage, five singers, a new musical
world, an unforgettable experience!

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
SZŐKE NIKOLETTA ’B’ VERZIÓ

22:30

PÉNTEK

19

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

A zenekar valódi ereje egyedülálló
zenei hangzásában rejlik. Zenéje a nu
soul, valamint a ‘60-as, ‘70-es évekbeli funk hangzásvilágát ötvözi a mai
modern R’n’B, hip hop és jazz stílusjegyeivel. A repertoárt saját, közös szerzemények alkotják, amelyeknek magyar nyelvű szövegét az énekesnő írja.
Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert
– billentyűk, Lamm Dávid – gitár, Pecze Balázs –
trombita, Molnár Sándor – szaxofon, Barcza-Horváth József – basszusgitár, Juhász Márton – dob
The ’B Version’ Project is a funloving outfit of
top class jazz musicians who, for a change,

1400/900HUF

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK:

GRYLLUS VILMOS
KARÁCSONYI MŰSORA - d1 tv felvétel

VASÁRNAP

21

10:00

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI LIVE - Nyomd meg te a rec gombot!

Gryllus Vilmos téli mesekönyve kel dalban
életre. A tél minden szépségét és ünnepét
megénekeljük – készülünk a Karácsonyra,
bepillantunk az újévbe, és a farsang vidám
hangulatát is átéljük.
Music performance for kids in Hungarian.

december // 21
KIS ERZSI
„Szabad a szív” lemezbemutató

VASÁRNAP

21

20:00

jegyár|ticket price:
1400/2800HUF CD-vel | with CD

INGYENES/FREE

22

20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A zenekar tagjait régről ismerhetjük,
ám ebben a felállásban csak 2011
óta dolgoznak együtt. Repertoárjuk
négy énekhangra hangszerelt közismert jazz és swing feldolgozásokból áll. A teltebb hangzás érdekében a koncerten egy kiváló jazz
együttessel kiegészülve lépnek fel.

Kiss Erzsi – ének, Bujdosó János – gitár,
ének, Vajdovich Árpád – basszus gitár, bőgő,
ének, Németh Csaba – dob, ütőhangszerek.

Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Kolta Gergő – basszusgitár, Kaszás Péter – dob
Neumann Balázs – zongora,

LFZE
MONDAY OPEN JAM Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Házigazda: Balogh Tamás 4tet Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!

22
22:00

HÉTFŐ

Az album műfaja egy szóban
meghatározhatatlan. Kicsit balkán,
kicsit jazz, kicsit pszichedelikus és
funky, afro ritmusokra ’kisserzsi’ nyelven énekel vagy egy sanzon erejéig
a ‘20-as éveket idézi. Szórakoztató
és táncolható, játékosan újragondolt, önmagában is stílusteremtő.

Egy Kiss Erzsi Zene presents its album release
concert with the title of „Szabad a szív” on
December 21st, at Budapest Jazz Club.

HÉTFŐ

SINGER STREET

Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

Merry Christmas!
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

Singer Street is an a cappella group from
Hungary, consisting of four brilliant singers.

BALÁZS ELEMÉR GROUP

KEDD

23

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Magyarország egyik legnépszerűbb
jazz zenekarát Balázs Elemér, a
nemzetközileg is széles körben ismert
és keresett jazzdobos alapította.
A formáció kiemelkedően egyéni
hangzásvilágot alakított ki, melynek legfőbb jellemzői a dallam- és
énekközpontúság, valamint az egyedi, különleges ritmika.
Balázs Elemér – dob, Szőke Nikoletta – ének,
Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián –
bõgõ, Fatima Gozlan – ütőhangszerek
The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s
most popular jazz band was founded in 2000
by Elemér Balázs, the internationally widely
recognized and popular jazz drummer.
www.bjc.hu

budapest jazz club

22 // december
HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
BOLLA GÁBOR QUARTET

A SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
VADON NŐ

22:30

PÉNTEK

26

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

Bolla Gábor kirobbanó őstehetség.
2004 decemberében ő vehette át
a neves bécsi Porgy & Bess jazzklubban a Hans Koller-díjat „Az év
tehetsége” kategóriájában. Legújabb
albumán Gregory Hutchinson dobol,
jelenleg Koppenhágában él és Európa legjobb jazz klubjaiban játszik.
Bolla Gábor – szaxoon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Pecek Lakatos
Krisztián – bőgő, Balázs elemér – dob

szombat

27
15:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

A Spirit színház estjei egy kis játékot,
prózát, musicalt csempésznek a BJC
színpadára. A különböző zsánerű,
ám minden esetben könnyed és
színvonalas produkciók keretében
Malek Andrea, Torres Dani, Egyházi
Géza, Novák Angéla, Vásári Mónika és művészbarátaik várják a
nagyérdeműt.

Gábor Bolla tenor-sax, only 26 but an incredible
talent who has already made it to the semifinals of the World Saxophone Competition
both at the 2003 Montreux.

KÖVESSEN BENNÜNKET
FACEBOOKON IS!
/BudapestJazzClub

FOLLOW US ON FACEBOOK!
/BudapestJazzClub

SZAKCSI LAKATOS RÓBERT QUARTET

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
NYUGHATATLAN MICÓ – a világ
összes kincse, jazz-mesejáték

VASÁRNAP

28
11:00
SZOMBAT

27
20:00

22:30

FREE JAM
SESSION

A zongorista Szakcsi Lakatos Róbert 1995-tõl zenei versenyek során
nyerte el a kategóriadíjakat, egyebek között a legjobb zongorista és a legjobb szólista díját Krakkóban, valamint a szóló-zongora vetélkedõben
az elsõ helyet a 2000-es montreux-i Jazz Fesztiválon, majd az avignoni
jazz fesztiválon a Bolla Quartet tagjaként a legjobb szólistának járó díjat.
Szakcsi Lakatos Róbert - zongora, Bolla Gábor - szaxofon, Orbán György - bőgő, Hodek Dávid - dob
Róbert Szakcsi Lakatos, pianist won a wide range of festival prizes. He came first in Krakow, won the
piano competition at the Montreux Jazz Festival in 2000 and the one at the Avignon International Jazz
Festival in 2005.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI GYEREKFESZTIVÁL

A történetben Nyughatatlan Micó igazi
mesei környezetben él az Üveghegy
tetején. Micó, nevéhez méltóan nem
bír nyugton várni, és kinyitja azt a
ládát, amiről úgy gondolja, hogy a
papája kincseit rejti... Mesélő: Bercsényi

Péter, énekel: Walla Fanni, zenél: Antal Gábor (zongora), Ávéd János (szaxofon), Fonay Tibor (basszusgitár)
és Badics Márk (dob). Zeneszerzők: Sárik Péter, Födő
Sándor „Fodo”, Szirtes Edina Mókus. Bátky András „A
világ összes kincse” című meséjét színpadra alkalmazta Takács Vera. Bábtervező/kivitelező: Fekete Dóra. A
bábok Rofusz Kinga illusztrációi alapján készültek.
A Szeleburdi Gyerekfesztivál sorozat az
támogatásával valósul meg.

Music performance for kids in Hungarian.
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SÁRIK PÉTER
JAZZ ALLSTARS PROJECT

VASÁRNAP

28

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Sárik Péter jazz-zongoraművész különleges zenei kalandozásra invitálja a műfaj szerelmeseit, mely során
a hazai jazz-élet ismert művészeiből
alkot egyedi formációkat, amelyeket
a közönség először és akár utoljára láthat, hallhat ebben az összeállításban. Ez alkalommal Sárik Péter

vendége László Attila (gitár), Fonay Tibor (bőgő,
basszusgitár) és Kaszás Péter (ütőhangszerek)
lesz.

HÉTFŐ

29
19:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

A Spirit színház estjei egy kis játékot,
prózát, musicalt csempésznek a
BJC színpadára. A különböző zsánerű, ám minden esetben könnyed
és színvonalas produkciók keretében
Malek Andrea, Torres Dani, Egyházi Géza, Novák Angéla, Vásári
Mónika és művészbarátaik várják
anagyérdeműt.

Jazz pianist, Péter Sárik invites the lovers of the
genre for special musical adventures.

LFZE
MONDAY OPEN JAM Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Házigazda: Tálas Áron Trio Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!

29
22:30

INGYENES/FREE

Spontaneous & joyful open jam nights of The
Liszt Academy of Music’s amazingly talented
young musicians every Monday.

2014
PÁTKAI ROZINA

HÉTFŐ

29

20:45

jegyár|ticket price:
2700HUF

Oláh Ibolya bátran és nyíltan vállalva
önmagátmesélgyerekkoráról,származásáról, az intézetről, barátságról,
szerelmekről, kudarcokról, sikerekről,
álmokról. Az elhangzódalok az énekesnő saját régi és új, zongorára
hangszerelt művei, valamint feldolgozások többek közt Edith Piaftól,
Katona Kláritól és Kovács Katitól.
Ibolya Oláh courageously and openly talks about
her childhood, her origin, the approved school,
friendship, love, the distance covered, failures,
successes, fears, dreams. The singer’s own old
and new creations and adaptations from Edith
Piaf, Klári Katona and Kati Kovács.

A program az NKA támogatásával valósul meg.

HÉTFŐ

OLÁH IBOLYA
szóló est

A SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
LOLA BLAU

SZAKCSI LAKATOS BÉLA

GEREBEN ZITA QUINTET

KEDD

30

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A ﬁatal generáció tehetséges énekesnőjét, a nagyközönség az
Emil.RuleZ! vokalistájaként, és Geszti
Péter féle Gringosztárban ismerhette
meg. Néhány éve azonban szólistaként
is kilépett a rivaldafénybe, első önálló
albuma 2010 nyarán jelent meg Ready
For The Sun címmel.
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob
Songstress Zita Gereben with her quintet has
paid her dues touring all over the country.

MICHELLER MYRTILL
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24 // jazzszilveszter

31.

20:00

2014
PÁTKAI ROZINA

SZAKCSI LAKATOS BÉLA

MICHELLER MYRTILL

Lebilincselő koncertekkel és kulináris különlegességekkel várjuk
az év utolsó napján a Budapest Jazz Clubban! A szilveszteri hangulatról
és felejthetetlen produkciókról a műfaj legnépszerűbb formációi gondoskodnak.
SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO

MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE

Szakcsi Lakatos Béla kilenc éves korában arról álmodozva kezdett zongorázni, hogy híres zeneszerzővé és a
klasszikus zene jeles előadójává váljon,
ám megismerkedett a jazz zenével,
s ez az élmény új utakra terelte. Az
’50-es évek óta töretlenül felfelé ívelő
pályáján a mainstream, a jazz-rock, és
a gipsy jazz irányzatokban is maradandót alkotott. A Liszt- és Kossuth-díjas
művész zenéjében különösen nagy
hangsúlyt fektet a klasszikus és kortárs-, a világzene és a jazz ötvözésére.

Micheller Myrtill és a zenekar gitárosa, Pintér Tibor duója a Budapest Jazz
Clubban rendszeresen fellépő produkcióinak egyike. A hazai könnyűzene egyik legnépszerűbb dívája a szilveszteri hangulat kedvéért
rendkívüli sikereknek örvendő Swinguistique formációjával – és nem
kevésbé a jelenlévőkkel – köszönti az
újévet. A vidám és kirobbanóan energikus formáció repertoárja magyar
és francia nyelvű gipsy-jazz, sanzonokból és örökzöld melódiákból áll a
zenekar hamisítatlanul eredeti interpretálásában.

www.bjc.hu
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PÁTKAI ROZINA TRIO
Pátkai Rozina pályáját klasszikus
énekkel kezdte. Számos nemzetközi verseny díjazottja. Zenekarával –
különböző felállásokban – a bossa
nova és a brazil dallamvilág autentikus képviselői, de az improvizáció
is közel áll hozzájuk. Rozina 2013-ban
a Vocé e Eu című dallal jazz kategóriában elnyerte az amerikai
Independent Music Awards (IMA)
közönségdíját. Albuma ugyanezzel a
címmel tavaly szeptemberben jelent
meg, melyet az idei Independent
Music Awards három kategóriában is
jelölt a legjobb zenei albumok közé.

RÉSZLETEK A
WWW.JAZZSZILVESZTER.HU
OLDALON
Jegyár: 21.900 Ft
Éjszakai jegy (belépés 23.30-tól):
6.900 Ft
Éjszakai jegy csoportos kedvezmény
(2 fő fölött): 5.900 Ft/fő
Jegyek korlátozott számban kaphatók a
helyszínen, illetve a Jegymester webáruházában (www.jegymester.hu) és
országos jegyirodai hálózatában.

INFÓ VONAL: +36 (70) 413 9837

Celebrate New Year’s Eve with the hottest jazz in town, enjoy our warm buffet
at favourite jazz spot of Budapest!
Further information: www.jazzszilveszter.hu
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PROGRAMOK
// 2014 NOVEMBER

11.01. szo 20:00 Bágyi Balázs New Quaret
11.02. v 11:00 Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Live: Beöltözős Boszi Buli a Rutkai Bori Bandával
11.03. h 19:00 A Spirit Színház bemutatja: Nem más, mint én – avagy a meztelen díva selfie-je
11.03. h 21:00 Port.hu Jazz Est: Balogh Tamás Quartet
11.03. h 22:00 LFZE Monday Open Jam
Az InfoRádió bemutatja: Berki Tamás & Finucci Bros Quartet - A jazz ének legendái
11.04. k 20:00
1920-tól napjainkig
11.05. sze 20:00 Sárik Péter Klub
11.06. cs 20:00 Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Rebecca Martin & Larry Grenadier Duo |USA|
11.07. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: “Ferenc találkozik Franz-cal”
11.08. szo 20:00 Budapest Jazz Orchestra feat. Makovics Dénes
Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Classic:
11.09. v 11:00
Rákász Gergely koncertorgonista családi koncertje
11.10. h 20:00 ETŰD vizsgakoncert
11.10. h 22:00 LFZE Monday Open Jam
11.11. k 20:00 Myrtill - The Great American Swingbook
11.12. sze 20:00 Világsztárok a Budapest Jazz Clubban - Alerant Jazz Est: Mark Turner Quartet |USA|
11.13. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Nigun
11.14. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Szalay Gábor Organ Trio
11.15. szo 20:00 Balázs József Quintet (22:30 Retro Party)

FREE

INGYENES

11.16.
11.17.
11.17.
11.18.
11.19.
11.20.
11.21.
11.22.
11.23.
11.24.
11.24.
11.24.
11.25.
11.26.
11.27.
11.28.
11.29.
11.30.
11.30.

BJC JAM SESSION!

www.bjc.hu
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11:00
20:00
22:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
11:00
19:00
20:45
22:30
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
11:00
20:00

MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON ESTE INGYENES BJC JAM SESSION!
FREE BJC JAM SESSION ON EVERY FRIDAY AND SATURDAY NIGHT!

Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Live: A Kiskalász zenekar 5. szülinapi koncertje
Cséry Zoltán - MINIMAL zeneszerzői est
LFZE Monday Open Jam
d1 tv jazz est: Enyedi Sugárka Jazz Tett
Trio a lá Kodály
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Gólyabál
Harmónia Jazzműhely: Kisgyörgy Ilka & Márkus Luca
Alerant Jazz Est: Balázs Elemér Group
Szeleburdi Vasárnapok: Szamárfül Projekt - Brub, egy zokni, aminek párja nincs
A Spirit Színház bemutatja: Godspell
Oláh Ibolya szóló est
LFZE Monday Open Jam
Port.hu Jazz Est: Singer Street
Gereben Zita Quintet
A jegymester.hu bemutatja: Szőke Nikoletta Quartet
Harmónia Jazzműhely: Karosi Júlia Quartet
Fidelio Jazz Est: Tommy Vig (USA) - “Some Jazz.Ma Poll Winners” Sextett
Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Gyerekfesztivál: Szalóki Ági és Dés András - d1 tv felvétel
Octovoice & Alti & Basssi a capella koncertek
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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PROGRAMOK
// 2014 DECEMBER
12.01.
12.01.
12.02.
12.04.
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12.07.
12.08.
12.08.
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12.12.
12.13.
12.14.
12.14.
12.15.
12.16.
12.17.
12.18.
12.19.
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12.21.
12.21.
12.22.
12.22.
12.23.
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12.24-25.

19:00 A Spirit Színház bemutatja: Godspell
21:00 LFZE Monday Open Jam
20:00 Kiss Attila Band feat. Farkas Zsófi & Cselovszky Rozina - lemezbemutató koncert
20:00 Euro-African Playground
20:00 Harmónia Jazzműhely: Avishai Cohen (USA)
20:00 Harmónia Jazzműhely: Road Six Sax
11:00 Szeleburdi Vasárnapok: Grund Színház - Mesemorzsák
20:00 Iván Szandra & Jász Andris est feat. Király Linda, Nicholas
20:00 Szeder
21:00 LFZE Monday Open Jam
20:00 Ávéd János Quartet
21:00 Mrs. Colombo
20:00 Pataj Jazz Quintet
20:00 Harmónia Jazzműhely: Polly Gibbons (UK) & The Cseke Gábor Trio
20:00 Bágyi Balázs New Quartet
10:00 Szeleburdi Vasárnapok – Szeleburdi Live: Farkasházi Réka és a Tintanyúl karácsonyváró koncertje
20:00 Pastell Contemporro
22:00 LFZE Monday Open Jam
20:00 Hajdu Klára Quartet: karácsonyi koncert
20:00 Windsingers
20:00 Koós-Hutás Áron & Finucci Bros. Quartet: A jazz trombita legendái 1920-tól napjainkig
20:00 Harmónia Jazzműhely: Szőke Nikoletta ’B’ verzió
20:00 Harmónia Jazzműhely: Lukács Miklós Trio – “Cimbiózis”
11:00 Szeleburdi Vasárnapok – Szeleburdi Live: Gryllus Vilmos karácsonyi műsora (d1 tv felvétel)
20:00 Kis Erzsi „Szabad a szív” lemezbemutató
20:00 Singer Street
22:00 LFZE Monday Open Jam
20:00 Balázs Elemér Group
BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
December 26-tól a megszokott nyitvatartással várunk mindenkit sok szeretettel!

12.26. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Bolla Gábor Quartet
12.27. szo 15:00 A Spirit Színház bemutatja: Vadon NŐ
12.27. szo 20:00 Szakcsi Lakatos Róbert Quartet
12.28. v 11:00 Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Gyerekfesztivál: Nyughatatlan Micó
12.28. v 20:00 Sárik Péter Jazz AllStars Project
12.29. h 19:00 A Spirit Színház bemutatja: Lola Blau
12.29. h 20:45 Oláh Ibolya szóló est
12.29. h 22:30 LFZE Monday Open Jam
12.30. k 20:00 Gereben Zita Quintet
12.31. sze 20:00 JAZZSZILVESZTER 2014
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ingyenes | FREE

BJC JAM SESSION

minden pénteken és szombaton este | on fridays & saturdays
-----------------------------------------------------------------------2014.11.01. szo/SAT
2014.11.07. p/FRI
2014.11.08. szo/SAT
2014.11.14. p/FRI
2014.11.21. p/FRI
2014.11.22. szo/SAT
2014.11.28. p/FRI
2014.11.29. szo/SAT

22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		

Balázs József Trio
Csuhaj Jam
Gáspár Károly Trio
Egri János Trio
Gáspár Károly Trio
Czirják Csaba Trio
Balázs József Trio
Kalmár Zoltán Trio

2014.12.05. p/FRI
2014.12.06. szo/SAT
2014.12.12. p/FRI
2014.12.13. szo/SAT
2014.12.19. p/FRI
2014.12.20. szo/SAT
2014.12.26. p/FRI
2014.12.27.szo/SAT

22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		
22:30		

Oláh Krisztián Trio
Egri János Trio
Balász József Trio
Gáspár Károly Trio
Egri János Trio
Rafael Mário Trio
Balázs József Trio
Gáspár Károly Trio

Támogató: Emberi Erőforrás Minisztérium
Támogatáskezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

