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Főtámogatónk az

RÓLUNK I ABOUT US
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz elkötelezett híve, vagy épp most barátkozik vele, 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 centre of jazz life in Budapest, at the Budapest Jazz Club.
We regurarly welcome local and international world-famous jazz artists and beyond that special guests known from the club
scene. In the concert hall you can enjoy the amazing sound of a Steinway Modell B piano.

ELÉRHETŐSÉGEK I CONTACT

cím | address: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
telefonszám | phone number*: +36 (1) 798 7289
*(minden nap I every day: 10:00-24:00)

mobil | cell phone*: +36 (70) 413 9837
Ha autóval érkezik hozzánk, és a környező utcákban nem kap
parkolóhelyet, úgy az alsó rakparton vagy a Margit híd pesti
hídfőjénél találhat szabad helyeket.

A Budapest Jazz Club
főtámogatója az

*(minden nap I every day: 15:00-22:00)

weboldal | website: www.bjc.hu
e-mail cím | e-mail address: info@bjc.hu

Fő médiatámogatónk:

Kiemelt támogatóink:

Kiemelt médiatámogatónk:

Partnereink:

Szervező, lebonyolító: JazzArt Közcélú Alapítvány
Szám címe: BJC Programfüzet 2014. szeptember – október
Szerkesztők: Keleti Kristóf, Hartl Kata, Polya Erika
Grafikai munka: Hartl Kata

Szakmai partnereink:

A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN AZ
ALÁBBI UTALVÁNYOKKAL IS FIZETHET:
Ticket Culture & Sport,
Sodexo Kultúra és
Kultúra Erzsébet-utalvány

Megjelenik 15000 példányban.
A programváltozás jogát fenntartjuk. Az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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2014.09.01. HÉTFŐ | MONDAY

FAT-SUIT (GBR-HUN)

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF
A FAT-SUIT Skócia egyik legeredetibb, fiatalokból álló formációja. A zenekar sikerrel koncertezett
az Edinburgh és Glasgow jazz fesztiválon és szerte Európában. A jazz, hip-hop, funk és folk zene határain
egyensúlyozó zenekar 14 főt számlál, így hangzásuk rendkívül erőteljes és eredeti. Legutóbbi lemezüket
egy családi ház nappalijában rögzítették. A korongon közreműködő csapatban gondolkodó dalszerzők nem
riadnak vissza a humor, és az elektronika nyújtotta lehetőségektől sem, gyakran kísérletező, progresszív hatást érve el. Az igényesen hangszerelt számok és izgalmas arranzsok a fiatal és idősebb közönség számára
egyaránt tartogatnak meglepetéseket.

Murray McFarlane – trombita, Alex Sharples – trombita, Scott Murphy – szaxofon, Alister More – harsona, Craig
McMahon – billentyűk/harsona, Pete Crockett – billentyűk, Dorian Cloudsley – gitár,
John Patton – gitár, Laura Wilkie – hegedű, Mhairi Marwick – hegedű, Angus Tikka – basszus, Mark Scobbie – dob
FAT-SUIT are one of Scotland’s most interesting bands. Rob Adams of the Herald reviewed a recent gig
and summed up the band’s ethos with the phrase “(a) sheer collective sonic surge”.

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.09.01. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:00

INGYENES / FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: TÁLAS ÁRON TRIO

VOICE & GUITAR: MICHELLER MYRTILL
- PINTÉR TIBOR DUO

2014.09.02. KEDD | TUESDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2006-ban alapították meg duójukat, amellyel azóta három albumot is megjelentettek. Nagy sikerrel szerepeltek németországi versenyeken és London jazz klubjaiban
is. Előadásukra nagy hatással van Ella Fitzgerald és Joe Pass duója, ahogyan a Tuck & Patti formáció is.
Műsorukban jazz standard-ek, örökzöldek és populáris slágerek egyaránt megtalálhatók, egyedi hangszerelésben, gazdag és improvizatív előadásmódban.

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo since 2005, they are regular guests of Budapest Jazz Club.
They were among the best eight twice in Völklingen on the ‘Voice & Guitar’ international contest.

2014.09.03. SZERDA | WEDNESDAY

VARGA GÁBOR TRIO

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF
A leginkább Miles Davis-hez köthető cool jazz irányzata a bepopot követte az ‘50-es, ‘60-as
években. A műfaj nem kifejezetten virtuozitásra törekszik, sokkal inkább a feeling megteremtése a cél. A
zenekar tavaly év végén megjelenő korongja is ennek a stílusnak a nevét viseli. A három muzsikus tökéletesen érzi a cool jazz lényegét, és ezt nem csak lemezükön, de élőben is bizonyítják közönségüknek.

Varga Gábor – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György – dob
The band plays cool jazz in really cool way.
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PORT.HU JAZZ EST:
DRESCH QUARTET
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2014.09.04. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.800 / 1.400 HUF
Dresch Mihály a hazai jazz- és világzene emblematikus alakja. Azon kevés előadók egyike, aki nemzetközileg is ismert és elismert. Köszönheti ezt kimagasló tehetségének, és annak a zenei alázatnak, mely minden
- szaxofonon, furulyán vagy épp a legendás Fuhunon megszólaltatott - hangot őszintévé, és egyedivé varázsol.
2011-ben nem kisebb világsztár, mint Chris Potter volt a BJC-ben a zenekarának vendége. Tavalyelőtt a formáció
Fuhun címen megjelent albuma elnyerte az év magyar jazzlemeze díjat.

Dresch Mihály – szaxofon, fúvós hangszerek, Lukács Miklós – cimbalom, Hock Ernő – bőgő, Baló István – dob
Mihály Dresch is an emblematic figure of domestic jazz and world-music. He is one of the few artists who are
internationally known and recognized.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO

2014.09.05. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

Nem fogjuk megsérteni közönségünket azzal, hogy elmondjuk, ki is a magyar jazzélet kiválósága, a Kossuth és Liszt Ferenc-díjas zongorista Szakcsi Lakatos Béla. Aki hozzánk jár, az tudja,
aki pedig most jön először, az szerencséjére megtapasztalhatja. Ebben az all-star trióban Pecek Lakatos
Krisztián bőgőzik, aki e hivatását már tizenhárom éves kora óta űzi. A trió harmadik tagja az elképesztően
sokoldalú, pop berkekben is megbecsült és sikeres ütős-dobos-énekes Emilio.

Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Emilio – dob, beatbox, ének
Alyn Shipton in The Times wrote of “the brilliantly eccentric pianism of Bela Szacksi Lakatos”, while
John Fordham of The Guardian simply stated that “pianist Bela Szakcsi Lakatos is wonderful”.
BJC JAM SESSION 22:30

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
IMPERIAL COLLEGE BIG BAND

2014.09.06. SZOMBAT | SATURDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

A jó nevű brit egyetemek zöme nagyszerű, lelkes jazz zenekarokat „termel ki” évről évre. Pár
évvel ezelőtt hallhatták a BJC-ben a cabridge-i egyetem csodálatos big bandjét. Ez alkalommal a Cambridge
University Jazz Orchestra nagy riválisa, a londoni Imperial College Big Band látogat a magyar fővárosba,
erre az egyetlen estére. Ez a nagyszerű csapat, illetve ennek különböző korábbi változatai már nagy sikerrel
szerepeltek a legrangosabb londoni jazz klubokban, a londoni jazz fesztiválon, a sanghaji világkiállításon,
továbbá Berlinben, Prágában, Krakkóban és az Isztanbuli Jazz Fesztiválon is.

IC Big Band is London based and is one of the UK’s leading University Big Bands, playing swing, latin,
funk and jazz and regularly playing in leading jazz clubs in London and the London Jazz
Festival.
BJC JAM SESSION 22:30
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2014.09.08. HÉTFŐ | MONDAY

A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ BEMUTATJA:
VADON NŐ

// 19:00

jegyár | ticket price: 2.800 HUF

A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ PRODUKCIÓI KAMARASZÍNHÁZI, INTIM TERET IGÉNYLŐ
ELŐADÁSOK, MELYEK KÉPESEK KÖZELRŐL MEGÉRINTENI AZ EMBEREK LELKÉT.
VADON NŐ - MALEK ANDREA ÉS KORTÁRSAI
Merész, pikáns, szeszélyes! Kis Judit Ágnes versei, Füri Anna zenéje. Nem csak nőkről, nem csak nőknek
énekel a “ma” érzéseiről történeteket a “más” Malek Andrea.
Füri Anna - zongora , Lakatos Róbert - brácsa.
Rendező: Jantyik Csaba

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.09.08. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: BALOGH GYUSZI TRIO

EGRI JÁNOS JR. QUARTET

2014.09.09. KEDD | TUESDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF
Egri János Jr. - az ismert bőgős, Egri János fia - a Bartók Konzervatórium Jazz-ének tanszakának tanulója, aki “a legjobb improvizatőr” díjban részesült az idén megrendezett marosvásárhelyi jazz versenyen. Ezen felbuzdulva alapította meg saját zenekarát, mely a hagyományos
mainstream jazz műfajára épül, ám emellett számos egyéni és az igényes populáris zenéből kölcsönzött stílusjegyet is megszólaltat. Jancsi kisgyermekkora óta foglalkozik az énekléssel, kezdetben a klasszikus, pop
és a latin zene világában mutatta meg tehetségét. A jazz éneklés iránti vágya a közelmúltban bontakozott ki.

Egri János Jr. – ének, Oláh Krisztián – zongora, Jónás Géza – bőgő, Máté Simon – dob
Egri János Jr. - son of the wll-known Hungarian bassist Egri János - is one of the most talented jazz
singer of the youth generation.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: JAZZ ALLSTARS
PROJECT - HÁZIGAZDA: SÁRIK PÉTER

2014.09.10. SZERDA | WEDNESDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.600 / 1.200 HUF
Sárik Péter jazz-zongoraművész különleges zenei kalandozásra invitálja a műfaj szerelmeseit. A Jazz AllStars Project a hazai jazz-élet ismert művészeiből alkot egyedi formációkat,
amelyeket a közönség nagy valószínűséggel először és utoljára láthat-hallhat ebben az összeállításban. A korábbi AllStars projektek alkalmával a zenekar vendége volt többek közt: Berki Tamás,
Gyárfás István, Hodek Dávid, Micheller Myrtill és Pély Barnabás is. Ez alkalommal Sárik Péter vendége Szőke Nikoletta, Barcza Horváth József és Gyémánt Bálint lesz.

Sárik Péter – zongora, Szőke Nikoletta – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
Barcza-Horváth József – bőgő
Péter Sárik jazz pianist invites the lovers of genre for special musical adventures. Jazz AllStars Project, organized in every three months, is created by
unique formations of the famous artists of domestic jazz scene that the audience is likely to hear and see first and last in this combination.
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ALERANT JAZZ EST:
LOOP DOCTORS

2014.09.11. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
A “Loop Doctors” nevű formáció Romhányi Áron és Szendőfi Péter közös duó produkciója. Az
együttes a mai modern és divatos zenei irányzatokat, mint a Drum’n’Bass, Jungle, Breakbeat, NuJazz ötvözi
a jazz improvizatív elemeivel. Zenéjükben elektronikus effektet és samplereket is használnak, ám egyedi
hangzásukat leginkább akusztikus hangszereik természetes hangjainak módosításával érik el. A formáció
kizárólag saját szerzeményeket játszik, repertoárjuk változatos és szélsőséges, de szerethető zenei határok
közt mozog.

Romhányi Áron – billentyűk, effektek, Szendőfi Péter – dob
The music is a medley of different styles, including jazz, drum ‘n’ bass, jungle, hip-hop and rap. An
overall category could be nu-jazz, but Loop Doctors can also be seen in clubs, where people actually
dance to the music.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: DELALAMM

2014.09.12. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF
A Delalamm egyszerűen megfogalmazva Lamm Dávid groove bandája. A zenekar a jazz harmónia
készletét és improvizációs felfogását olyan műfajok szolgálatába állítja, mint a hip-hop, az r’n’b, a reggae és
a world-music. A zenészek a magyar jazz és groove élet népszerű és elismert fiataljaiból kerültek ki. Céljuk,
hogy - itthon kevésbé megszokott módon közelítve a groove zenéhez - egy olyan elegyét hozzák létre a fent
felsorolt műfajoknak, amely nem kizárja, hanem erősíti azok legértékesebb elemeit.

Lamm Dávid – ének, gitár, Mc Zeek – mc, Magyar Bori – ének, Neumann Balázs – zongora,
Soós Márton – bőgő, Oláh Gábor – dob

BJC JAM SESSION 22:30

FIDELIO JAZZ EST:
TRIO MIDNIGHT

Simply put, Delalamm is Dávid Lamm’s groove outfit. The band puts the harmonic devices
and improvisational approach of jazz to the service of such genres as hip-hop, r’n’b, reggae
and world music.

2014.09.13. SZOMBAT | SATURDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
A Trio Midnight 1990-es indulása óta a legelismertebb együttesek közé tartozik. A tagok már
gyermekkoruk óta együtt muzsikálnak. A sztenderdekre és saját kompozíciókra épülő közös improvizációkból
kitűnik, mennyire ismerik és megértik egymást. Persze a szólók is élményszámba mennek, hiszen egyenként is
tekintélyes zenészekről van szó. Oláh Kálmán zongoraművészt és komponistát mindkét „funkciójában” számos
nemzetközi díjjal jutalmazták, Egri János bőgős szintén a legkeresettebb muzsikusok egyike, de zeneszerzőként
is jelentős megbecsülésnek örvend, Balázs Elemér pedig a hazai jazzdobosok vezető egyénisége.

Oláh Kálmán – zongora, Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob
The Trio Midnight’s members are individually respected and awarded musicians, who play mainstream
jazz music in their joint project.
BJC JAM SESSION 22:30

2014.11.06.
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A TAVALYI NAGY SIKERRE VALÓ TEKINTETTEL ÚJRA SZÍNPADRA ÁLLNAK A DALOS CSAJOK A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN. EZÚTTAL HÉT
KÜLÖNBÖZŐ HANGULATÚ PRODUKCIÓ RÉSZESEI
LEHETNEK MINDAZOK, AKIK A MAGYAR DAL NAPJÁN EZT A PROGRAMOT VÁLASZTJÁK. ERŐ, SZÉPSÉG, ENERGIA, HUMOR, BÁJ, KRISTÁLYTISZTA
HANGOK, ÉRZELMES ÉS KEDVES DALOK VÁRJÁK
A KÖZÖNSÉGEK.

16:00
16:30
17:50
19:00
20:00
21:00
22:00

7

Király Martina és
Rácz Krisztián (gitár)
Szeder
Kozma Orsi Quintet
Falusi Mariann & Sárik Péter
Hanem zenekar
Urbán Orsi Group
Romengo

HÁZIASSZONY: GÖCZEY ZSUZSA
BELÉPŐDÍJ: 1.000HUF
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BJC PROGRAMOK 2014. SZEPTEMBER – OKTÓBER
2014.09.15. HÉTFŐ | MONDAY
LFZE MONDAY OPEN JAM
// 21:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: TÁLAS ÁRON TRIO

ROMÁN JAZZ NAPOK BUDAPESTEN

2014.09.16. & 17. //20:00

KEDD-SZERDA / TUESDAY-WEDNESDAY
INGYENES/FREE

A Budapesti Román Kulturális Intézet két koncerttel emlékezik meg a román jazz két kimagasló
alakjáról, Johnny Răducanuról (1931 – 2011) és Kőrössy Jancsiról (1926-2013).
„In memoriam Jancsi Körössy” címmel Nicolas Simion (szaxofon) és Sorin Romanescu (gitár) lépnek fel
2014. szeptember 16-án, 20.00 órától, majd az ezt követő esten, 17-én lesz hallható Albert Tajti (zongora),
Michael Acker (nagybőgő) és Gyárfás István (gitár) „In memoriam Johnny Răducanu” című emlékkoncertje.
The Romanian Cultural Institute in Budapest organizes two concerts in memory of two of the most
important Romanian jazz musicians, Johnny Răducanu (1931 – 2011) and Jancsi Kőrössy (1926-2013)
at the Budapest Jazz Club.

TÓTH VIKTOR TERCET

2014.09.18. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
Tóth Viktor olyan nagyságokkal játszott együtt, mint Hamid Drake (dob), Henry Franklyn (bass),
William Parker (bass), Dresch Mihály (sax), közös koncertjeiket a zenész mint a tanulás, önfejlesztés nagyszerű alkalmait látja. Hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód
jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni. Játszott Európa és az Egyesült
Államok számos jazz fesztiválján, saját tercettjét vezeti, kortárs táncossal duettezik, népzenét gyűjt, zenét
szerez, új utakat keres.

Tóth Viktor - szaxofon, Orbán György - nagybőgő, Hodek Dávid - dob
Bepop is the foundation of Viktor Tóth’s compositions, which he often couples with musical elements
from other genres as hip-hop, contemporary music or even poetry.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: TIM LAPTHORN TRIO
FEAT. OLÁH PÉTER & JESZENSZKY GYÖRGY

2014.09.19. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

A fiatal, de fenomenális angol zongorista, komponista és tanár, Tim Lampthorn a szigetország egyik legnépszerűbb zongora trióját vezeti, de egyben a billentyűse olyan élvonalbeli
formációknak is, mint a világhírű énekes, Ian Shaw együttese, Arnie Somogyi Ambulance nevű
zenekara, vagy az énekesnő, Polly Gibbons csapata. Inspirációját olyan eltérő forrásokból meríti, mint
Charlie Parker, Bill Evans, Thelonious Monk és Stevie Wonder. Ian Shaw szerint „Tim az egyik legérzelmesebb zongorista Európában. ’Natural language’ című albuma maga a gyönyörűség.”

Tim Lampthorn – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob

BJC JAM SESSION 22:30

The phenomenal British pianist Tim Lampthorn leads one of the best piano trios in the
UK and also plays piano in groups led by, amongst others, singer Ian Shaw, bassist Arnie
Somogyi and more.

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu

BJC PROGRAMOK 2014. SZEPTEMBER – OKTÓBER

9

2014.09.20. SZOMBAT | SATURDAY

SZAKCSI JR. TRIO

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
Édesapja, Szakcsi Lakatos Béla nyomdokain járva, Szakcsi Jr. is a zongorát választotta hangszeréül. Klasszikus zenei tanulmányok után a jazz mellett kötelezte el magát, így lett egyike a honi jazzélet
legkiemelkedőbb zongoristáinak. Szerényen átgondolt, finom, ízes játék, szárnyaló dallamvilág és feszes
ritmusok jellemzik ifjabb Szakcsi játékát. Modern jazzvilág ez akkor is, ha a gyökerekhez nyúl vissza. Programjukban saját kompozíciók és klasszikus sztenderdek modern hangvételű feldolgozásai váltakoznak.

Ifj. Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – nagybőgő, Balázs Elemér – dob
From the age of six to twelve Szakcsi had a classical education then his interest turned to jazz music.
So Szakcsi Lakatos Béla Jr. has became one of the most prominent pianists of the domestic jazz scene.
BJC JAM SESSION 22:30

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.09.22. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: VARGA TIVADAR TRIO

d1 tv JAZZ EST:
SINGER STREET

2014.09.23. KEDD | TUESDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF
A Singer Street zenekar első alkalommal játszik a BJC színpadán! A zenekar tagjait régről ismerhetjük, ám ebben a felállásban csak 2011 óta dolgoznak együtt. Repertoárjuk négy énekhangra hangszerelt,
közismert jazz és swing feldolgozásokból áll. Saját hangszereléseiken kívül olyan neves előadók dalait
éneklik, mint a Manhattan Transfer, Rare silk, New York Voices, de dolgoztak már fel Sting dalokat is, sőt,
a mostani alkalommal ízelítőt kapunk készülőben lévő Beatles anyagukból is. A még teltebb, gazdagabb
hangzás érdekében a koncerten egy kiváló jazz együttessel kiegészülve lépnek fel, melynek tagjai játszottak
már együtt Al Di Meolával, David Coburn-nel és Tino Gonzales-szel is.

Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt, Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Neumann Balázs – zongora, Kolta Gergő – basszusgitár, Kaszás Péter – dob
Singer Street is an a cappella group from Hungary, consisting of four brilliant singers.

A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ BEMUTATJA:
A HANGOK URAI

2014.09.24. SZERDA | WEDNESDAY

// 19:00

jegyár | ticket price: 2.800 HUF

A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ PRODUKCIÓI KAMARASZÍNHÁZI, INTIM TERET IGÉNYLŐ
ELŐADÁSOK, MELYEK KÉPESEK KÖZELRŐL MEGÉRINTENI AZ EMBEREK LELKÉT.
A HANGOK URAI - EGYHÁZI GÉZA ÉS CSENGERI ATTILA
A két “nagy hatalmú” művész más oldaláról (is) bemutatkozik ezen a színházi esten. EGYHÁZI GÉZA
és CSENGERI ATTILA vérre menő küzdelme a “hangok urának” címéért. Nagy musicalslágerek,
rengeteg humor.
Sztorik (és sztárok) a színpadon. A két vidám “fickó” egy estére átevez a prózai humor terepére is. Kellér
Dezső konferansz, Hacsek és Sajó jelenet, valamint rengeteg humor köti össze a slágereket.

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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KEZDÉS:

STARTS AT:

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő: Emberi Erőforrások Támogatáskezelő

PORT.HU JAZZ EST:
BENDE ZSOLT QUINTET

09.05.
09.06.
09.12.
09.13.
09.19.
09.20.
09.26.
09.27.
10.03.
10.04.
10.10.
10.11.
10.17.
10.18.
10.24.
10.25.
10.31.

péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday
szombat | saturday
péntek | friday

22:30

Egri János Trio
Pataj György Trio
Gáspár Károly Trio
Balázs József Trio
Rafael Mário Trio
Egri János Trio
Balázs József Trio
Gáspár Károly Trio
Balázs József Trio
Szalay Gábor Trio
Gáspár Károly Trio
Egri János Trio
Szakcsi Laktos Róbert Trio
Rafael Mário Trio
Egri János Trio
Gáspár Károly Trio
Balázs József Trio

2014.09.25. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
A kiváló gitáros, Bende Zsolt Marosvásárhelyen kezdett el hegedülni, majd gitározni. 1993-ban
Londonba költözött, ahol rendszeresen koncertezett. 1996-tól a világhírű bostoni Berklee College of Music
ösztöndíjasa volt, ahol hangszerelést és zeneszerzést tanult. Tagja volt az Arnie Somogyi Quintetnek, a Cold
Cherry Soupnak, amely nagy sikerrel szerepelt a híres londoni Ronnie Scott’s és Pizza Express klubokban.
“Bende finom és érzelmes akusztikus gitárja, fényes hangzásával gyönyörűen ellenpontozza Yates trombitájának lágyságát.” írta az egyik brit kritikus a csapatról.

Bende Zsolt – gitár, Balázs József – zongora, Orbán György – bőgő, Juhász Márton – dob

BJC JAM SESSION 22:30

Zsolt Bende is one of the founding members of Neil Yates’ Five Countries Trio. That band has been recorded by the highly considered British record company, Edition Records, the same firm that looks after
Kenny Wheeler and John Taylor. “Bende’s subtle and emotive acoustic guitar work has a bright edge
that contrasts beautifully with Yates’ softer horn sound” – wrote one British critic.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
JUHÁSZ GÁBOR TRIO

2014.09.26. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

Juhász Gábor hangszerének talán legsokoldalúbb művésze Magyarországon, aki egyaránt
képes az elmélyült visszafogottságra és a tüzes virtuozitásra. Többször szerepelt már világsztárokkal, mint Palle Mikkelborg, Charlie Mariano vagy Archie Shepp, hogy csak néhányat említsünk, illetve
egymástól meglehetősen különböző magyar együttesekben (Tin Tin, Off Course, Balázs Elemér Group,
Mirrorworld stb.) játszott kulcsszerepet. Juhász Gábor a gitár igazi „renaissance embere”, aki a zenei örökség lehető legszélesebb tárából merít és folyamatosan kísérletezik.

Juhász Gábor – gitár, Kovács Zoltán – bőgő, Szalai Péter – tabla
Gábor Juhász is one of the true greats of the jazz guitar. An astonishingly versatile musician,
he can be heard as a sideman on some of the most interesting recordings made in Hungary.

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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ALERANT JAZZ EST: BUDAPEST JAZZ
ORCHESTRA FEAT. LÁSZLÓ ATTILA
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2013.09.27. SZOMBAT | SATURDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 2.400 / 2.000 HUF

BJC JAM SESSION 22:30

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen létrejött
Magyarország első, professzionális big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló munkásságának
ékes bizonyítéka az elmúlt 15 év, mely idő alatt számos koncert, hazai-és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó
színesítette a zenekar palettáját. A zenekar a klasszikus 17 tagú big band felállást követi. A Budapest Jazz Orchestra állandó résztvevője a
hazai-és külföldi jazz-fesztiváloknak: az egyetlen magyar big band, amely meghívást kapott a legrangosabb fesztiválokra, úgy mint például a
Montreux-i Jazz Fesztiválra, illetve a Cannes-I MIDEM fesztiválra.
The Budapest Jazz Orchestra, comprising solely jazz musicians, was created in October 1998.Thely also believe in the importance of making
the music available to the jazz-loving audience, to show them how it has changed and evolved in the past decades, and to introduce them to
the various performers who are considered as milestones in this style of music.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK

NYUGHATATLAN MICÓ

2014.09.28. VASÁRNAP | SUNDAY

// 10:00

10.00: SZELEBURDI KÖLYÖKKLUB: Kincseszsák: kézügyeskedés a Babaszalon
lakóival. Inspirál, irányít, segít: Léb Zsuzsa babakészítő
11.00: NYUGHATATLAN MICÓ, AVAGY A VILÁG ÖSSZES KINCSE, JAZZ-MESEJÁTÉK
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. A hirtelen támadt zűrzavarban a kislány
azt hiszi, elszöktek a kincsek. Rézcsőrű madárral a kincsek nyomába ered, és
csak föld körüli utazása után hazatérve döbben rá, érti csak meg, hogy papájának
mi is jelenti a világ összes kincsét. Mesélő: Bercsényi Péter, a Budapest Bábszínház

színésze, énekel: Walla Fanni, zenél: Sárik Péter (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.
Időtartam: 50 perc

Jegy/Ticket: 1.000 HUF Családi/Family (4fő/4persons): 3200HUF + extra gyerek / extra child: 800 HUF

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.09.29. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: TÁLAS ÁRON TRIO
budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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2014.09.30. KEDD | TUESDAY

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 9 ÉJSZAKA
LANTOS ZOLTÁN ÉS BITTNER MEENAKSHI DÓRA

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF

Lantos Zoltán hegedűs a világ jó néhány zenekultúrájában otthon érezheti magát, mégis az európai jazz előretekintő, számos világzenei hatástól megtermékenyített vonulatát érzi magáénak.
Hegedűjátékában előszerettel alkalmazza az új technológiákat is, mint olyan eszközöket, amelyek újabb
dimenziókat nyithatnak a zenei imagináció számára, hiszen a hangzás, a „sound” ugyanolyan fontos része
a zenének, mint a dallam vagy a ritmus. Bittner Meenakshi Dóra Bharatanatyam táncművész Magyarországról indulva a dél-indiai Chennai-ban tradicionális keretek között tanult és tartotta meg vizsgaelőadását.
Mesterével, Jayanthi Subramaniam-mal két közös turnén is részt vett. 2008-ban „Yantra” címmel elkészült
az első magyarországi tematikus, kísérleti Bharatanatyam táncfilm, mely nagy sikerrel szerepelt a világ
táncfilm fesztiváljain, Budapesttől New York-ig.

Lantos Zoltán – hegedú, Bittner Meenakshi Dóra – tánc
Zoltán Lantos is a violinist who is at home in musical cultures from across the globe – but has forged
a sonic language all his own. On this night there will be a violinist-dancer performance on the stage.

BUDAPEST JAZZ CLUB BISTRO

NYITÁS

OKTÓBERBEN!
2014. októberében megnyitja kapuit a budapest jazz club bistro!

Hamarosan a konyhában is muzsikálunk! Ez év októberében újabb szolgáltatással bővül palettánk, hiszen megnyitjuk hangulatos bisztrókonyhánkat! Számos ételkülönlegességgel igyekszünk majd minden érzékszervre kiterjedő élményekben részesíteni azokat, akik nem csupán
egy kiváló jazz koncertre szeretnének ellátogatni, hanem emellett emlékezetes kulináris élményeket is keresnek. Különleges finomságokból összeállított étlap, minőségi alapanyagok, változatos ajánlatok és elérhető árak jellemzik majd Budapest legújabb zenés gasztronómiai pontját.
Várjuk sok szeretettel és ínycsiklandó ízekkel régi, valamint új vendégeinket!
TOVÁBBI RÉSZLETEK HAMAROSAN WEBOLDALUNKON!
www.bjc.hu
BUDAPEST JAZZ CLUB BISTRO IS COMING SOON!
In this October we are going to open our bistro at Budapest Jazz Club. The new restaurant will
offer several Hungarian and international food specialities, while you could enjoy great jazz
music.
FURTHER INFORMATION:
www.bjc.hu
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PREMECZ ORGONA KLUB

2014.10.01. SZERDA | WEDNESDAY

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF
Premecz Mátyás a hazai zenei élet egyik kulcsfigurája. Neve egyaránt ismerősen cseng az underground hip-hop és elektronikus zenei áramlatok rajongóinak, mint a mainstream jazz szerelmeseinek. A
Brass on Brass, Triton Electric Opus, Boogie & the Cry Baby, és persze az elmaradhatatlan Random Trip
sorozat állomásai is jól szemléltetik művészi sokszínűségét. Premecz Mátyás és Badics Márk immáron több,
mint tíz éve játszanak együtt. A BJC Hammond orgonás klubestjén a Kéknyúl zenekart együtt alapító páros
minden alkalommal más-más művésszel kiegészülve ad orgonás jazz-blues-funk koncertet meglepetésvendégekkel és persze az elmaradhatatlan, dögös orgona sounddal.
Mátyás Premecz is also well-known in the Hungarian jazz, underground electronic and hip-hop scene.
He is the domestic grand master of Hammond-organ.

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: ELSA VALLE
Y SUS HERMANOS FEAT. BABOS GYULA

2014.10.02. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF

Elsa Valle Kubában született, jelenleg Európában él. Magyarországra való költözése előtt a legrangosabb
havannai zeneművészeti akadémiát végezte el, majd ezt követően számos dél-amerikai és európai fesztiválon
szerepelt nagy sikerrel. Hangja, énekstílusa egyszerre érzéki, melankolikus és robbanékonyan improvizatív. Ebben
a formációban négy zenésztársával kiválóan fuzionálja az afro dallamokat és ritmusokat a jazz zene világával.
Ezen az estén a zenekar egyébként is vérpezsdítő muzsikáját egy kultikus gitáros, Babos Gyula játéka teszi még
izgalmasabbá.

Elsa Valle-ének, Winand Gábor – szaxofon,ének, Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – bőgő, Kőszegi Imre –
dob, vendég: Babos Gyula – gitár
Elsa Valle was born in Cuba, and after graduating from the Havana Academy of Music she performed at Cuban and
South American festivals. Gábor Winand had also studied the clarinet, and plays the saxophone and the flute on a
professional level, too, he is first and foremost a jazz singer. Special guest: Gyula Babos

2014.10.03. PÉNTEK | FRIDAY

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
KÁEL NORBERT TRIO

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

A fiatal zongorista Káel Norbert, Oláh Kálmán és Binder Károly tanítványa, egyformán otthonosan mozog a jazz és a klasszikus zene világában. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után a legmagasabb ösztöndíjjal vették fel a bostoni Berklee School of Musicba, ahol olyan világhírű
művészek, mint Joe Lovano és Gárdonyi László keze alatt tanult, majd később nagy kedvence lett a bostoni
jazz kluboknak is. Nagy sikerrel játszott már Észak- és Közép-Amerikában, Németországban, Svájcban,
Franciaországban és Romániában is.

Káel Norbert – zongora, Orbán György – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
The brilliant young Hungarian pianist, Norbert Káel is equally at home in the world of jazz and
classical music. This wide interest comes through amply in his music.
BJC JAM SESSION 22:30

BJC
CAFÉ
MINDEN NAP

kávékülönlegességek
specialities
magyar
wines

coffee

pálinkák
borok

palinkas
Hungarian

szendvicsek sandwiches

széles italkínálat wide range of
drinks

limonádék

lemonades

barátságos árak friendly prices
egyedi

design

unique

design

sütemények pastries jazz zene

EVERY DAY

jazz music long drinkek long

10

drinks csapolt sörök draught beers

00

–24

00
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2014.10.04. // 20:00
2014.10.07. // 20:00
2014.10.08. // 20:00
2014.10.09. // 20:00
2014.10.10. // 20:00
2014.10.11. // 20:00
2014.10.14. // 20:00
2014.10.15. // 20:00
2014.10.16. // 20:00

László Attila - Oláh Kálmán Quartet
Pankastic!
Fonay-Gyémánt-Hodek-Sárik Quartet
Alerant Jazz Est: Szőke Nikoletta Quartet
Harmónia Jazzműhely: Afro-European Playground
Harmónia Jazzműhely: Vörös Nikolett Quartet
Syrius Legacy
Szakcsi Lakatos Béla Trio
Oláh Szabolcs Quintet

2014.10.17. // 20:00
Tzumo-Pukl-Ramsbøl-Curtis Cafe Project (H-SLO-DK-USA)

2014.10.18. // 19:00 és 21:00

NICHOLAS PAYTON TRIO

with Vincente Archer and Joe Dyson (USA)
Megújult formában és arculattal, de továbbra is a kortárs és progresszív művészetet fókuszba állítva
várja a látogatókat október 3. és 19. között a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, melynek
keretében Budapest számos kulturális és kultikus intézménye, valamint helyszíne 17 napon keresztül,
közel 100 programot kínál az érdeklődőknek.
A HELYSZÍNEK KÖZÖTT SZEREPEL A BUDAPEST JAZZ CLUB IS, AHOL HAZAI ÉS NEMZETKÖZI JAZZ
KIVÁLÓSÁGOK KONCERTJEIT ÉLVEZHETI A NAGYÉRDEMŰ. OKTÓBER 4. ÉS 18. KÖZÖTT ÖSSZESEN 12
ELŐADÁS GARANTÁLJA A FELHŐTLEN SZÓRAKOZÁST ÉS FELEJTHETETLEN ZENEI ÉLMÉNYT A BJC-BEN!

LÁSZLÓ ATTILA - OLÁH KÁLMÁN
QUARTET

2014.10.04. SZOMBAT | SATURDAY

//20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF

A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
László Attila jazzgitáros, zeneszerző. Pályafutása során olyan világhírû jazz zenészekkel muzsikált együtt,
mint Randy Brecker, Anthony Jackson, James Moody, Tommy Campbell, David Friedman, Gary Willis, Hiram Bullock, Billy Cobham és még sokan mások. Oláh Kálmán rendkívül sokoldalú jazz-zongorista,
zeneszerző, hangszerelő és tanár, a kortárs magyar jazz kiemelkedő alakja, aki mesterien ötvözi a
jazz, a népzene és a kortárs klasszikus zene elemeit. A zenekar a két szólista-zeneszerző húszéves zenei
együttműködésének legújabb állomása. Saját, finom hangvételű, nyolcados zenéjük nagy részét a két művész
írja, de programjukban jazz sztenderdek is szerepelnek.

László Attila – gitár, Oláh Kálmán – zongora, Lattmann Béla – basszusgitár, Balázs Elemér – dob
BJC JAM SESSION 22:30

The band is the latest stage in the twenty year-long cooperation between the two soloist-composers. Most
of their refined repertoire consists of originals but they play jazz standards as well.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK

BOLBA ÉVA ÉS A JAZZTERLÁNC

2014.10.05. VASÁRNAP | SUNDAY

// 10:00

10.00: SZELEBURDI KÖLYÖKKLUB: Violinkulcs - Kézügyeskedés a Babaszalon
lakóival. Inspirál, irányít, segít: Léb Zsuzsa babakészítő
11.00: BOLBA ÉVA ÉS A JAZZTERLÁNC
Három kiváló jazz zenész alapította a zenekart azzal a céllal, hogy a gyerekek
az élő zene segítségével interaktív módon ismerkedhessenek meg a műfajjal. A
gyerekek maguk is bekapcsolódnak a hangok utánzásába, hol békakórusként,
hol hangerővel segítve a zenekar munkáját. A nézők mini hangszerbemutató
keretei között ismerkedhetnek meg a harsonával – a muzsikusokkal együtt vizsgálják meg a tokot, nyitják fel, mint valami csodaládát, és rakják össze. A dalokat
és szövegeket a Hot Jazz Bandből jól ismert Bolba Éva, illetőleg Szili Róbert írja.
A zenekar tagjai: Bera Zsolt (harsona), Szili Róbert (gitár) , és Bolba Éva (ének).
Jegy/Ticket: 1.000 HUF Családi/Family (4fő/4persons): 3200HUF + extra gyerek / extra child: 800 HUF
budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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BUNDY
Közkívánatra 2014-ben is!

// 20:00

jegyár | ticket price: 2.400 HUF

I USA I

Trace

15

2013.10.06. HÉTFŐ | MONDAY

Tavaly októberében már harmadik ízben adott teltházas koncertet nálunk az egyre növekvő népszerűségnek örvendő amerikai
gitárfenomén, Trace Bundy. A tapping és a looper effekt szakavatott mestere egymaga képes kvartetteket, kvintetteket meghazudtolóan telt hangzást gerjeszteni a mindössze hat húr és az ismétlő-effekt segítségével. Játékában az élőben építkező,
utánozhatatlanul precíz riffeket könnyed, ám annál impulzívabb szólókkal teszi teljessé. Népszerűségét jól példázza, hogy
youtube-on közzétett felvételei között két és félmillió feletti nézettségűt is találhatunk. Könnyed játéka, humora és közvetlen
előadásmódja nem csak a gitárosokat képes lenyűgözni.
Trace Bundy must be seen, not just heard. His music is poetry in motion, using harmonics, looping, multiple capos, and his
unique banter and stage presence to deliver an unforgettable live concert experience.

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.10.06. HÉTFŐ | MONDAY

// 22:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: FENYVESI MÁRTON TRIO

PANKASTIC!

2014.10.07. KEDD | TUESDAY

//20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF
A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
A Pankastic! zenéje különleges és egyedi, mégis majd’ mindenki számára kellemes és élvezhető.
A vájt fülűek elvárásainak a tagok lebilincselő és virtuóz játéka, míg az örömzene kedvelőinek a könnyed
szövegek és fülbemászó dallamok lehetnek egyaránt kedvesek. A Pankastic! létrejöttekor a zenekar szeme
előtt egy igényes és új popzenei stílus megalkotása lebegett: régi sztenderdek és örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia “manouche swing” világába, megfűszerezve mindezt a cimbalom egyedi hangszínével. Elképzelésükből sajátos, új műfaj született, mely neve: django-pop. A formáció „Tavasz, nyár, ősz, tél”
című első slágere a hazai rádiókban is hallható.

Pálmai Panna – ének, Horváth Márk – gitár, Kardos Dániel – gitár, Csurkulya József – cimbalom,
Lombos Pál – bőgő
The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called
cimbalom.
budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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2014.10.08. SZERDA | WEDNESDAY
FONAY-GYÉMÁNT-HODEK-SÁRIK
//20:00
QUARTET
jegyár | ticket price: 1.500 HUF
A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
A fesztivál apropójából ezen az estén négy kiemelkedő tehetségű művész áll színpadra.
Sárik Péter jazz-zongoraművész virtuozitásáról és műfaji sokoldalúságáról ismert. Egyedi ötletei örömteli és
közérthető produkciók alakjában mutatják be, és teszik egyre népszerűbbé a jazz zenét. Gyémánt Bálint a
Norwegian Academy Of Music ösztöndíjasa volt és olyan hazai kiválóságok hívjak vendégükként, mint Harcsa
Veronika, vagy a Transform Quintet. Fonay Tibor 2013 tavaszán megnyerte Orszáczky Jackie Basszusgitár Tehetségkutató Versenyt. Több népszerű formációban és művésszel játszik. A zenekar legfiatalabb tagja, Hodek
Dávid háromévesen kezdett érdeklődni a dobok iránt, ötévesen már Jávori Vilmos tanítványa volt. Ma, tizenhét
évesen sikeres és elismert művészként különböző formációkban kápráztatja el színes játékával a közönséget.

Sárik Péter – zongora, Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Hodek Dávid – dob
The bandleader Péter Sárik is even more famous as a composer, achieving important
awards in the USA and Great Britain.

ALERANT JAZZ EST:
SZŐKE NIKOLETTA QUARTET

2014.10.09. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

// 20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF
A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
Szőke Nikoletta a 2005-ös Montreux Nemzetközi Jazz Fesztiválon a harminc év alatti énekesek
világvetélkedőjén első díjat kapott, majd ugyanitt a közönségdíjat is elnyerte. Nikoletta egyike azon
ritka művésznőknek, akit nem csak a közönség, de a szakma is ajnároz. Kétségkívül ő az egyik legnagyobb
jazzénekesnő ebben az országban. New Yorkban és Londonban is koncertezett hatalmas sikerrel, de még nagyobb diadalt aratott Japánban, ahol ötödik albuma is több ezres példányban kelt el.

Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, Juhász Márton – dob
Songstress Niki Szőke is the brightest singing star on the Hungarian jazz scene. She is one of the very few
who is not only adored by the audience but by her rivals too.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
AFRO-EUROPEAN PLAYGROUND

2014.10.10. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF

A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
Juhász Márton dobos 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. A közönséget dús hangzású, ritmikus számok várják, melyek bármilyen koncertteremben képesek
megteremteni egy lagos-i forgalmi dugó vagy kinshasai piac hangulatát. A dalok erős lüktetésüknek
köszönhetően tökéletes alapot szolgáltathatnak akár a tánchoz is.

Ibrahima Cheikh Fall (Ibro) – djembe, balafon, ének, Ávéd János – szaxofon, ifj. Tóth István – gitár,
Szebényi Dániel – billentyűk, Mogyoró Kornél – ütőhangszerek, Kiss Benedek – basszusgitár,
Juhász Márton - dob
BJC JAM SESSION 22:30

“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
of the world.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
VÖRÖS NIKOLETT QUARTET

2014.10.11. SZOMBAT | SATURDAY

// 20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF

A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
Vörös Niki virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó anyagból képes minőségi jazzt alkotni. Enyhén
füstös hangja beleillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan rögtönöz, érzéssel énekel és nagyszerű
összhangban működik zenészeivel. Bemutatkozó albuma szenzációsan jól sikeredett. Eredetiségéhez kétség
sem fér, ami viszont meglehetősen példátlan, hogy tavalyelőtti – lemezbemutatóval egybekötött – debütálása a BJC-ben telt házat vonzott és tomboló sikert aratott. Niki a legendás londoni 606 klubban, angol
kísérettel is elvarázsolta a közönséget.

Vörös Nikolett – ének, Vörös László – zongora, Péterfi Attila – basszusgitár, Jeszenszky György – dob
BJC JAM SESSION 22:30

Nikolett Vörös is a true jazz singer, the real thing, who is capable of turning almost any
material into high quality jazz. Her slightly smoky voice fits the tradition, she improvises with
startling originality but with due restraint.

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK
SZAMÁRFÜL PROJEKT: BAZSÓ ÉS BORKA
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2014.10.12. VASÁRNAP | SUNDAY

// 10:00

10.00: SZELEBURDI KÖLYÖKKLUB: Ikrek - Kézügyeskedés a Babaszalon lakóival.
Inspirál, irányít, segít: Léb Zsuzsa babakészítő
11.00: SZAMÁRFÜL PROJEKT: BAZSÓ ÉS BORKA
Bátky András azonos című könyvéből írta a társulat.
“Bazsó és Borka ikertestvérek. Nincs is annál jobb, mikor egy gyereknek mindig
van kivel együtt játszani! Gondolják a felnőttek. Bazsó és Borka azonban ezt
egészen másképp gondolja. Szerintük ikernek lenni azt jelenti, hogy mindig van
ott valaki, aki megeszi a maradék sütit, aki mást akar nézni a tévében, aki miatt
csak fele annyi ajándék jut nekik.”
Borka, Anya: Bognár Anna. Bazsó, Apa: Bernáth Dénes. Mesélő, zenélő, Kati néni, Ügyfélszolgálatos, Őrmester, Professzor, Bűvész: Lőrincz Sándor. Zene: Lőrincz Sándor. Zeneszöveg:
Bernáth Dénes, Lőrincz Sándor, Bognár Anna. Díszlet: Bernáth Dénes. Báb: Tóth Zsuzsa. Rendezte: Bernáth Dénes, Bognár Anna, Lőrincz Sándor

Jegy/Ticket: 1.000 HUF Családi/Family (4fő/4persons): 3200HUF + extra gyerek / extra child: 800 HUF

A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ BEMUTATJA:
LOLA BLAU

2014.10.13. HÉTFŐ | MONDAY

// 19:00

jegyár | ticket price: 2.800 HUF

A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ PRODUKCIÓI KAMARASZÍNHÁZI, INTIM TERET IGÉNYLŐ ELŐADÁSOK,
MELYEK KÉPESEK KÖZELRŐL MEGÉRINTENI AZ EMBEREK LELKÉT.
GEORG KREISLER: LOLA BLAU - MONOMUSICAL
1938. Németország lerohanja Ausztriát. Lola Blau, színésznő Bécsben - és zsidó származású. Élete, karrierje derékba
törik. Sorsa tulajdonképpen tipikus, II. világháborús emigráns sors. A háború borzalmai és a zsidóüldözések elől, egy
élhetőbb élet reményében Ausztriából az Újvilágba menekül. Színházra vágyik, de csak éjszakai kabarészínpadokig
jut, a frontra induló katonákat szórakoztatja, mint sokan kortársai közül. Majd a háború után hazatérve azzal szembesül, hogy hazájának nincs szüksége rá. Lola Blau nem hős, csak egy azok közül, akik túlélték.
Színpadra alkalmazta: Kővári György
Lola Blau: Vásári Mónika
Zongorista: Neumark Zoltán

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.10.13. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: TÁLAS ÁRON TRIO

SYRIUS LEGACY

2014.10.14. KEDD | TUESDAY

//20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF
A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
A legendás szaxofonos, az idén hetven éves Ráduly Mihály a fiatal jazznemzedék általa kiválasztott legjobbjaival bizonyítja, hogy a Syrius zenekar hatása a mai napig érezhető. A ’70-es évek
legendás progresszív jazz-rock zenekarának, a Syrius-nak, Ráduly Mihály felügyelete mellett újrahangszerelt
hazai ősbemutatójára a Debreceni Jazznapokon került sor. Budapesten első ízben a Cafe Budapest fesztiválon
hallhatja ezt az egyedülálló produkciót a közönség.

Vidákovich Izsák – tenorszaxofon, fuvola, Ludányi Tamás – alt- és szopránszaxofon,
Szebényi Dániel – billentyűk, ének, Fonay Tibor – basszusgitár, Benkó Ákos – dob, ének
This memorial band tributes to one of the legendary milestone of the Hungarian jazz.

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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2014.10.15. SZERDA | WEDNESDAY
SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO
//20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF
A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
Szakcsi Lakatos Béla a magyar jazz kulcsfigurája. Játéka Bartók perkusszív disszonanciájában és a
roma népzenében gyökerezik. Több mint hatvan éve a billentyűk megszállottja, számos szakmai elismerés és
rangos díj, kitűntetés birtokosa. Neve a hazai jazz egyik szinonimája Tehetségével, formátumával túllépte az
európai határokat. Zenészpartnerei voltak többek közt Bob Mintzer, John Patitucci és Jack DeJohnette, csak
néhányat említve a legismertebbek közül. A fúziós zene hazai elterjedésében is kiemelkedő szereppel bíró
zongoraművész, mint állandóan alkotó zeneszerző is jelentős életművet tudhat magáénak.

Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob
Pianist Bela Szakcsi Lakatos immediately caught the attention of the British critics when he played with
Arnie Somogyi’s ten-piece band, Improvokation both at the Cheltenham Jazz Festival and at Ronnie Scott’s.

OLÁH SZABOLCS QUINTET

2014.10.16. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

//20:00

jegyár | ticket price: 1.500 HUF
A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
Hosszú szünet után tért vissza tavaly Oláh Szabolcs, generációjának egyik legígéretesebb tehetsége. Elmélyült, gondolkodó muzsikus, számtalan eredeti ötlettel. Elnyerte a Magyar Jazz Szövetség által
kiirt II. Jazz zeneszerző és hangszerelő verseny első díját is, majd 2007-ben Londonban a Tóth Viktor Tercett
vendégművészeként aratott hatalmas sikert.

Oláh Szabolcs – gitár, Ávéd János – szaxofon, Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – bőgő,
Dés András – ütőhangszerek
Guitar player Szabolcs Oláh is one of the most open minded and creative jazzmen in Hungary.

TZUMO-PUKL-RAMSBØL-CURTIS
CAFE PROJECT (H-SLO-DK-USA)

2014.10.17. PÉNTEK | FRIDAY

//20:00

jegyár | ticket price: 2.500 HUF

A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
Ahogyan azt a zenekar neve is sejtetni engedi, alkalmi formációról van szó, mely a nemzetközileg is elismert zongoristától
megszokott módon eredeti, modern hangvételű darabokkal készül erre az estére. Jure Pukl és Tzumo Áprád még 2001-ben találkoztak
a Berklee College of Music-on. Barátságukat közös tanáraiknak és a mindig inspiráló jammeléseknek köszönhették. Néhány évvel később aztán
mindketten hazatértek Európába. A földrajzi közelségnek köszönhetően nem volt akadálya, hogy közös projektet indítsanak. A ritmusszekció jól
csengő nevei pedig még izgalmasabbá teszik ezt a nemzetközi formációt, mely kifejezetten a Cafe Budapest fesztivál kedvéért állt össze.

Tzumo Árpád – zongora, Jure Pukl – szaxofon, Morten Toftgård Ramsbøl – bőgő, Howard Curtis – dob
Four brilliant musicians from four different countries at one night! This gig will be performed only once by world-known artists for the
audience of this festival.

BJC JAM SESSION 22:30
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Világsztárok a Budapest Jazz Clubban!
2014.10.18.

19:00 & 21:30

KÉT KONCERT EGY ESTE!
ONE EVENING TWO CONCERTS!

NICHOLAS

TRIO

PAYTON

|USA|

WITH

VICENTE ARCHER & JOE DYSON
JEGYÁR | TICKET PRICE: 4.500 HUF

A CAFÉ BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI FESZTIVÁLLAL KÖZÖS PROGRAM
A fesztivál jazz programját egy Grammy-díjas világsztár, a billentyűs hangszereken
is kiváló, de mindenekelőtt trombitás zseniként jegyzett Nicholas Payton és zenekara koronázza. Első, 1994-ben „From This Moment” című Verve-nél megjelent
saját lemeze mai napig számos jazz rajongó egyik kedvence. Három évvel
később Doc Cheatham & Nicholas Payton néven futó korongon elhangzott szólóit
Grammy-díjjal jutalmazták. A koncert alkalmával, legutóbbi, 2013-as Sketches
of Spain című, szintén beszédes nevű albuma mellett, a hamarosan megjelenő
Numbers című lemezről is szemezget majd világklasszis kísérőzenészekkel
felvértezett formációjával.
Nicholas Payton - trombita, billentyűk, Vicente Archer - bőgő, Joe Dyson - dob
Nicholas Payton is widely considered one of the greatest artists of our time. Hailed as a virtuoso before
he was even out of high school, his unbridled talent has earned him praise and accolades, as well as
insured his place in history.
Főtámogatónk:

Kiemelt támogatónk:

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK
ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR

2014.10.19. VASÁRNAP | SUNDAY

// 10:00

10.00: SZELEBURDI KÖLYÖKKLUB: Mesefa - Kézügyeskedés a Babaszalon
lakóival. Inspirál, irányít, segít: Léb Zsuzsa babakészítő
11.00: ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR - interaktív mesekoncertek gyerekeknek és
gyerek lelkű felnőtteknek
A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt. Mese-erdő közepébe hívunk minden gyereket és gyerek-lelkű felnőttet, ahol megelevenedik a történet
a zene, bábok, és persze a gyerekek segítségével. A hangszerek mind a mese
egy-egy szereplőjét ismertetik meg velünk, akiknek kalandjait a gyerekek is
alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok, népdalok, kortárs költők megzenésített
versei kísérnek minket utunkon, aminek a végére reméljük új zenekari tagokat
is találunk a gyerekek körében, akik beszállnak a közös muzsikálásba.
Kárász Eszter (ének, ukulele, furulya, tilinkó), Becze Gábor (nagybőgő), Clemente Gábor
(ütőhangszerek), Molnár György (gitár, ének), Veér Csongor (hegedű)

Jegy/Ticket: 1.000 HUF Családi/Family (4fő/4persons): 3200HUF + extra gyerek / extra child: 800 HUF

2014.10.20. HÉTFŐ | MONDAY

JAZZ + PRÓZA

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF
Jazz+Próza – Freeport! filmnovella
Idézetek Julio Cortázar, Esterházy Péter írásaiból Charlie Parker zenéjével.
Varga Tamás pályáját 1970-ben az Egyetemi Színpadon kezdte, majd a 25. Színház tagja lett. 1976-1978
között a veszprémi Petőfi Színházban szerepelt. Öt évadon át a szolnoki Szigligeti, négy évig pedig a Miskolci
Nemzeti Színházban játszott. 1987-88-ban a Jurta Színház színésze volt. 1989-től szabadfoglalkozású művész.
Számtalan magyar és külföldi filmben játszott. Rendszeresen szinkronizál és alkalmi produkciókban is játszik.
Önálló estje a Jazz+próza a közönség legnagyobb örömére évek óta műsoron van.
Quotations from Julio Cortázar’s and Esterházy Péter’s writing, with Charlie Parker’s music.

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.10.20. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:30

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: TÁLAS ÁRON TRIO

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu
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Ajánlatunk a készlet erejéig illetve 2014. szeptember 01-től október 30-ig étvényes.
Our offer is available while stock lasts and from 2014/09/01-2014/10/30.
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2014.10.22. SZERDA | WEDNESDAY
A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ BEMUTATJA:
// 19:00
VADON NŐ
jegyár | ticket price: 2.800 HUF
A SPIRIT KLUBSZÍNHÁZ PRODUKCIÓI KAMARASZÍNHÁZI, INTIM TERET IGÉNYLŐ
ELŐADÁSOK, MELYEK KÉPESEK KÖZELRŐL MEGÉRINTENI AZ EMBEREK LELKÉT.
VADON NŐ - MALEK ANDREA ÉS KORTÁRSAI
Merész, pikáns, szeszélyes! Kis Judit Ágnes versei, Füri Anna zenéje. Nem csak nőkről, nem csak nőknek
énekel a “ma” érzéseiről történeteket a “más” Malek Andrea.
Füri Anna - zongora , Lakatos Róbert - brácsa.
Rendező: Jantyik Csaba

GRUND SZÍNHÁZ
MAESTRO! - improvizáció életre-halálra

2014.10.22. SZERDA | WEDNESDAY

//21:00

jegyár | ticket price: 2.000 HUF

2 % impró, 98% ösztön.
Ebben az improvizációs színészversenyben a nézők húzzák ki, hogy ki kivel játszik az adott jelenetben. A
rendezők találják ki, hogy mi legyen a játék, mi legyen a helyzet, és a közönség dönt, hogy ki marad bent a
játékban és az est végén ki lesz a Mæstro!!
In this improvisational actor competition, the audience pulls out who plays with whom in a certain
scene.

D1 TV JAZZ EST:
GEREBEN ZITA QUINTET

2014.10.23. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF

Zita zenei pályája rendkívül szerteágazó. Saját jazz-zenekarával már több tucatnyi emlékezetes klubkoncerten bizonyította, hogy egyedien bársonyos hangjával bátran és nagy sikerrel nyúl különböző
zenei stílusokhoz. A ﬁatal generáció tehetséges énekesnőjét, a nagyközönség az Emil.RuleZ! vokalistájaként,
és a Geszti Péter féle Gringosztár együttesben ismerhette meg. Nem is olyan rég azonban szólistaként is kilépett
a rivaldafénybe: első önálló albuma 2010 nyarán jelent meg Ready For The Sun címmel. Ezt követte 2012-ben
megjelent második albuma Our Places címmel, melyen a pop, a funk és az R’n’B stílusjegyek dominálnak.

Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár, Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István – basszusgitár,
Gálfi Attila – dob
Singer Zita Gereben with her quintet has paid her dues touring all over the country. Her songs,
her velvety voice and personal onstage presence ensure an unforgettable evening.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
EAST GIPSY BAND

2014.10.24. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

Az East Gipsy Band nagyszerű kezdeményezés a roma zenei hagyomány és a jazz ötvözése
terén élvonalbeli magyar roma zenészekkel. Balázs József, a közép generáció egyik legtehetségesebb
zongoristája, a Krakkói Jazz Juniors Versenyen a legjobb szólista díját nyerte el. Most már saját együttesét
vezeti, de bátyja, Balázs Elemér zenekarának is egyik húzóembere.

Balázs József – zongora, Sárközi Lajos – hegedű, Oláh Vilmos – cimbalom, Balogh Guszti – ének,
Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob
The East Gipsy Band is a new formation, albeit made up by some of the established stars of the contemporary Hungarian jazz scene. Theirs is an attempt to fuse the Roma Gipsy musical tradition
with modern jazz.
BJC JAM SESSION 22:30
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2014.10.25. SZOMBAT | SATURDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 1.000 HUF
A zenekart a hazai basszusgitárosok egyik legkeresettebb alakja, Horváth József, alias Pluto
hívta életre. A minden sznobériától mentes, R’n’B és pop stílus elemekkel is bátran operáló csapat minden
alkalommal más-más klasszis előtt tiszteleg.

Incike Virág – ének, Horváth Pluto József – basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora,
Balogh Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most popular figure of domestic bassists, József
Horváth, alias Pluto.
BJC JAM SESSION 22:30

SZELEBURDI VASÁRNAPOK
GRUND SZÍNHÁZ

2014.10.26. VASÁRNAP | SUNDAY

// 10:00

10.00: SZELEBURDI KÖLYÖKKLUB
11.00: GRUND SZÍNHÁZ - MESEMORZSÁK
Grund Színház - Mesemorzsák
Ajánlott: 5 – 99 éves kor
Játékidő: 50 perc
A Grund Színház színészeinek improvizált meseelőadása, amelyben ismert történeteket játszanak el kicsit másképp. Kreatív mese és interaktív játék 5-99
éves korú gyerekeknek, amiben bármi megtörténhet.
A PROGRAM AZ NKA TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.
Jegy/Ticket: 1.000 HUF Családi/Family (4fő/4persons): 3200HUF + extra gyerek / extra child: 800 HUF

LFZE MONDAY OPEN JAM

2014.10.27. HÉTFŐ | MONDAY

// 21:00

INGYENES/FREE
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.
Hétről-hétre 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.

HÁZIGAZDA: TÁLAS ÁRON TRIO

PORT.HU JAZZ EST:
BUDAPEST BOSSANOVA QUARTET

2014.10.28. KEDD | TUESDAY

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.200 / 800 HUF

A Budapest Bossanova Quartet a brazil zene autentikus hazai képviselője. A repertoáron szereplő
bossanovák és szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg. Az együttes összeállítása és az
improvizált hangszeres szólók révén azonban jelentősen kötődik az észak-amerikai jazzben meghonosodott
előadásmódhoz is. Mindezen hagyományokból építkező játékuk fókuszában mégis az áll, hogy ez a zene
alapvetően dalok gyűjteménye, a gitár és az alkalmankénti énekszólók is stílusosan „bossanovásra” alakulnak.

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, Földváry Balázs – bőgő, Hajas László – dob
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.
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Világsztárok a Budapest Jazz Clubban!
2014.10.29. // 20:00

CHRISTIAN

MCBRIDE
JEGY ÁR | TICKET PRICE: 7.400 HUF

T R I O |USA|

A HÁROMSZOROS GRAMMY-DÍJAS NAGYBŐGŐS ELŐSZÖR JÁTSZIK SAJÁT ZENEKARÁVAL MAGYARORSZÁGON!
Számos zenésztársával ellentétben Christian McBride nem a bostoni Berklee, hanem a new yorki Juilliard School falai között folytatta zenei tanulmányait. Az elmúlt évtizedekben a legnagyobb sztárok basszusalapját szolgáltatta, mindezt olyan ösztönös és magától értetődő könnyedséggel,
amit csak a legnagyobb tehetségek tudhatnak magukénak. Pályája hatalmas lendülettel indult, hiszen mint csodagyerek került a tengerentúli
jazz-élet forgatagába. 17 évesen Bobby Watson zenekarában játszott nem kisebb óriások oldalán, mint Freddie Hubbard vagy Benny Golson.
Néhány évvel később újabb meghatározó állomás következett életében. Mentora, Ray Brown hívta életre a SuperBass névre keresztelt formációt,
melyben társaival Ray Brownnal és John Claytonnal két sikeres albumot is megjelentettek. A három bőgős színpadi létjogosultságát erősítette
meg későbbi példájával és sikeres előadásaival Marcus Miller - Stanley Clarke - Victor Wooten basszusgitár-triumvirátusa is.
McBride saját zenekarát a ’90-es évek közepén alapította, mely formáció húzóegyénisége Branford Marsalis elsőszámú zongoristája - és talán
épp ezért a világ egyik legkeresettebb billentyűse - Joey Calderazzo, míg dobosa az a Greg Hutchinson volt, aki Joshua Redman oldalán játszott
legutóbb a BJC színpadán. A 2000-es évek elején az elektronikus, funk-os hangzásvilágot sem mellőző fuison zenekar. A „The Christian McBride
Trio” és az általa megjelentetett két korong, a korszak egyik legtöbbet magasztalt jazz-produktuma volt. Habár McBride alapvetően jazz-bőgős,
basszusgitáron is lehengerlő teljesítményt nyújt. Jól példázza ezt a „The Philadelphia Experiment” kísérletező, új utakat kereső társulása is.
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FIDELIO JAZZ EST:
BALÁZS ELEMÉR GROUP
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2014.10.30. CSÜTÖRTÖK | THURSDAY

//20:00

jegyárak | ticket prices: 1.600 / 1.200 HUF

A Balázs Elemér Groupot, Magyarország egyik legnépszerűbb jazz zenekarát 2000-ben alapította Balázs Elemér, a nemzetközileg is széles körben ismert és keresett jazzdobos. A formáció
kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, amelyeket a férfi- és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. Zenéjük rendkívül
változatos, a legkülönbözőbb zenei kultúrákból merítenek inspirációt.

Balázs Elemér – dob, Szőke Nikoletta – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, 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.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
MÓZES TAMARA & NAGY JÁNOS DUO

2014.10.31. PÉNTEK | FRIDAY

// 20:00

jegyárak | ticket prices: 1.400 / 900 HUF

Fantasztikus zenei élménynek ígérkezik e két roppant invenciózus zenész párosítása. Mózes
Tamara lehengerlően eredeti énekes-zongorista, hazánkban egyedi műsorral képviseli a fiatal jazzgenerációt, önmagát zongorán kísérve jazz-sztenderdeket és saját számokat ad elő, sok improvizációval. Nagy
János Erkel-díjas zeneszerző nemcsak jazz-zongoristaként, hanem zenekarvezetőként és zeneszerzőként
egyaránt jelentős szerepet tölt be a hazai jazz-életben. Szólóban és számos formációban is láthatta már a
közönség.

Mózes Tamara – ének, Nagy János – zongora
The meeting of these two fantastically innovative and original musicians promises to be a
real tour de force.
BJC JAM SESSION 22:30

Mark
TURNER
| USA |

2014. november 12.

Világsztárok
a Budapest Jazz Clubban!
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Fat-Suit (GBR-HUN)
LFZE Monday Open Jam
VOICE & GUITAR: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Varga Gábor Trio
PORT.HU JAZZ EST: Dresch Quartet
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Szakcsi Lakatos Béla Trio
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Imperial College Big Band
A Spirit Klubszínház bemutatja: Vadon Nő - Malek Andrea és kortársai
LFZE Monday Open Jam
Egri János Jr. Quartet
AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: Jazz Allstars Project - házigazda: Sárik Péter
ALERANT JAZZ EST: Loop Doctors
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Delalamm
FIDELIO JAZZ EST: Trio Midnight
MAGYAR DAL NAPJA: Csajos Dalok, Dalos Csajok
LFZE Monday Open Jam
Román Jazz Napok Budapesten
Román Jazz Napok Budapesten
Tóth Viktor Tercet
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Tim Lapthorn Trio
Szakcsi Jr. Trio
LFZE Monday Open Jam
d1 tv Jazz Est: Singer Street
A Spirit Klubszínház bemutatja: Georg Kreisler: Lola Blau - monomusical
PORT.HU JAZZ EST: Bende Zsolt Quintet
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Juhász Gábor Trio
ALERANT JAZZ EST: Budapest Jazz Orchestra feat. László Attila

*FREE JAM SESSION
*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION
*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION
*FREE JAM SESSION

SZELEBURDI VASÁRNAPOK: Nyughatatlan Micó, avagy a világ összes kincse (jazz-mesejáték)

LFZE Monday Open Jam
A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: Lantos Zoltán & Bittner Dóra

MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON ESTE INGYENES JAM SESSION
RÉSZLETES JAM SESSION PROGRAM a 10. oldalon!
EVERY FRIDAY AND SATURDAY EVENING FREE JAM SESSIONS
JAM SESSION schedule on page 10.

budapest jazz club | 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. | tel.: +36 (70) 413 9837 | e-mail: info@bjc.hu | web: www.bjc.hu

NAPTÁR
/ CALENDAR
BJC PROGRAMOK
2014. SZEPTEMBER – OKTÓBER

27

OKTÓBER
10.01.
10.02.
10.03.
10.04.
10.05.
10.06.
10.06.
10.07.
10.08.
10.09.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.18.
10.19.
10.20.
10.20.
10.21.
10.22.
10.22.
10.23.
10.24.
10.25.
10.26.
10.27.
10.28.
10.29.
10.30.
10.31.

sze
cs
p
szo
v
h
h
k
sze
cs
p
szo
v
h
h
k
sze
cs
p
szo
szo
v
h
h
k
sze
sze
cs
p
szo
v
h
k
sze
cs
p

20:00
20:00
20:00
20:00
10:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
10:00
19:00
21:00
20:00
20:00
20:00
20:00
19:00
21:30
10:00
20:00
21:30
20:00
19:00
21:00
20:00
20:00
20:00
10:00
21:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Premecz Orgona Klub
A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: Elsa Valle y sus Hermanos feat. Babos Gyula

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Káel Norbert Trio
László Attila - Oláh Kálmán Quartet
SZELEBURDI VASÁRNAPOK: Bolba Éva és a JAZZterlánc
TRACE BUNDY (USA)
LFZE Monday Open Jam
Pankastic!
Fonay-Gyémánt-Hodek-Sárik Quartet
ALERANT JAZZ EST: Szőke Nikoletta Quartet
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Afro-European Playground
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Vörös Nikolett Quartet
SZELEBURDI VASÁRNAPOK: Szamárfül Projekt - Bazsó és Borka
A Spirit Klubszínház bemutatja: Lola Blau - monomusical
LFZE Monday Open Jam
Syrius Legacy
Szakcsi Lakatos Béla Trio
Oláh Szabolcs Quintet
Tzumo-Pukl-Ramsbøl-Curtis Cafe Project (H-SLO-DK-USA)
NICHOLAS PAYTON TRIO (USA) with Vicente Archer and Joe Dyson
NICHOLAS PAYTON TRIO (USA) with Vicente Archer and Joe Dyson
SZELEBURDI VASÁRNAPOK: Eszter-lánc mesezenekar
Jazz+Próza
LFZE Monday Open Jam

*FREE JAM SESSION
*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION
*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION

*FREE JAM SESSION

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: Myrtill - The Great American Swing Book PREMIER!

A Spirit Klubszínház bemutatja: Vadon nő - Malek Andrea és kortársai
Grund Színház: Maestro! - improvizáció életre-halálra
d1 tv Jazz Est: Gereben Zita Quintet
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: East Gipsy Band
ALERANT JAZZ EST: Pluto - The Tribute Band
SZELEBURDI VASÁRNAPOK: Grund Színház
LFZE Monday Open Jam
PORT.HU JAZZ EST: Budapest Bossanova Quartet
CHRISTIAN MCBRIDE TRIO (USA)
FIDELIO JAZZ EST: Balázs Elemér Group
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Mózes Tamara & Nagy János Duo

*FREE JAM SESSION
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