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A Budapest Jazz Club főtámogatója az  

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 izgalmas 
bisztrófogásokat kínáló konyha 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, drink or a dinner in the 
heart of the city, at the centre of jazz life in town. 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. 

cím | address: 
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
47°30’49.8”N 19°02’59.3”E
telefonszám | phone number: 
+36 (1) 798 7289 
(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 

JEGYÉRTÉKESÍTÉS
TICKET SALES

Szervező, lebonyolító: 
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe: 
BJC Programfüzet 
2015. május – június
Szerkesztők: 
Keleti Kristóf, Kovács Máté Efraim, 
Hartl Kata, Fülöp Krisztián
Grafikai munka: Hartl Kata

Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.

IMPRESSZUM 
IMPRESSUM

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Az újságban megjelenő adatok valóság-
tartalmáért és a képek jogtisztaságáért a 
kiadó nem vállal felelősséget. 

A Budapest Jazz Clubban az alábbi 
utalványokkal is fizethet:

Ticket Culture & Sport, Széchenyi Pihenő 
Kártya, Sodexo Kultúra és Kultúra 

Erzsébet-utalvány

Kiemelt támogatók:

Fő médiatámogató:

Kiemelt médiatámogató: Szakmai partnerek:

Partnerek:

Támogató:

Brodway Jegyiroda 
Hétfő - Péntek | MON - FRI 
10:00 - 18:00 | 10.00 AM - 6.00 PM 
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 10. 

Budapest Jazz Club 
Szerda - Szombat | WED - SAT  
19:00 - 21:00 | 7.00 PM - 9.00 PM
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.

Online
www.jegymester.hu 
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF02

20:00

SZO | SAT

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 ez alkalommal - közkívánatra 
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg, 
ám most egészen eredeti módon 
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 Hor-
váth, alias Pluto.

EVISION JAZZ EST: 
PLUTO - THE TRIBUTE BAND

22:30
FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF01

20:00

PÉN | FRI

A tenorszaxofonos Molnár Sándor 
gyönyörű fekete tónusú tenort, jazzes 
hangzású jazzt, sodró hard bop-ot 
játszik és nagyon tehetséges. Ha ma-
darat tolláról, embert pedig barátjáról 
lehet megismerni, akkor a zenésztár-
sakból is pontosan lehet következtetni 
a fiatal szaxofonos kaliberére.

Molnár Sándor – szaxofon, Szakcsi Lakatos 
Róbert – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – 
bőgő, Csízi László – dob

Sándor produces a beautiful, muscular, dark 
tone on his horn, plays jazz that sounds like jazz, 
he is a soulful hard bop player, so true lovers of 
the genre will love him.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
MOLNÁR SÁNDOR QUARTET

22:30
FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

04
20:00

HÉT | MON

MRS. COLUMBO

A Mrs. Columbo megmutatja a jazz napos oldalát! Könnyed, vidám, bohókás, 
mégis igényes, játékos és kreatív, hiszen a zenekar a rögtönzött zene világából 
indul ki. Teszi mindezt úgy, hogy a dallamok a nem zeneértő fül számára is 
ismerősek, hiszen nagyrészt ismert  dalokat formálnak saját képükre.  Az utóbbi 
időben saját számaik is készülnek igazi Mrs. Columbo-stílusban, mely ötvözi a 
jazz, a klasszikus zene, a rock és minden, a zenekar számára kedves műfaj 
sajátosságát.

Galambos Dorina – ének, Sárközy Fanni – zongora, Hudák Zsófi – bőgő, Kovács Norbert – dob

Take three jazz musicians who are female and celebrated artists. Add some jazz and call some songs 
alive from the sixties to today. Mix it with friendship that conjugates these three girls and pour some 
magic on it which comes from their musical performance.

INGYENES/FREE04
22:00

HÉT| MON

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem fiataljai 
várják a spontán örömzenélés izgal-
mait 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.

LFZE MONDAY OPEN JAM
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

jegyár|ticket price:
2000HUF03

20:00

VAS | SUN

A fekete-fehér filmekből jól ismert 
slágerek újraélednek, a nagyszülők-
től hallott dallamok emlékei feleleve- 
nednek, és újra feltárul előttünk a 
kávéházaktól hangos, cigarettafüstös, 
bohém Budapest. A “Különös éj- 
szakát” átutazhatjuk a “Meseautó” - val,  
és láthatjuk, hogy milyen “Gyönyörű 
így este Budapest”.
Iván Szandra – zongora, ének
Jász Andris – Szaxofon
AZ EST SZTÁRVENDÉGE: HIEN 

I ♥ BUDAPEST
IVÁN SZANDRA ÉS JÁSZ ANDRIS

FEAT. HIEN

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem te-
hetségeit bemutató sorozat stratégiai partnere az

22:30
FREE JAM
SESSION
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06
SZE | WED

20:00

TRIO SPECIAL
A hazai könnyűzenei színtér három meghatározó egyéniségének összefogásából alakult a Trio Special, mely 
nevéhez hűen különleges koncertélményt ígér. A mainstreamet képviselő Egri János bőgős, a nemzetközileg is 
jegyzett Tzumo Árpád billentyűs és a töretlen népszerűségnek örvendő legenda, Charlie triója hol unplugged, hol 
elektronikus hangszerekkel megfűszerezve új, néha merész felfogásban szólaltatja meg az énekes legismertebb 
dalait. A hazai slágerek mellett a formáció népszerű jazz sztenderdek és blues örökzöldek közül is válogat.  

Charlie – ének, Tzumo Árpád – zongora, Egri János – bőgő

Trio Special is a brand new formation with tree well-known Hungarian performer. They play jazz, blues and a bit of pop 
music. 

CHARLIE / TZUMO / EGRI

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

A 2005-ben alakult Micheller 
Myrtill és Pintér Tibor alkot-
ta páros a BJC havi rendsze- 
rességgel fellépő formációinak 
egyike. Eddig két stúdióalbumot 
készítettek, teltházas koncert-
jük felvétele CD-n és DVD-n is 
megjelent. Duójukat 2006-ban 
és 2010-ben is a legjobb nyolc 
között díjazták a németországi 
Völklingenben megrendezett 
“Voice&Guitar” nemzetközi ver-
senyen. 2009-es turnéjuk során 
neves londoni jazz clubokban, 
míg 2010-ben az Új Színházban 
arattak hangos sikert.     

Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in 
duo since 2005, they are regular guests 
of Budapest Jazz Club. They launched 
two studio albums and gave many sold 
out concerts. They were among the 
best eight twice in Völklingen on the 
‘Voice&Guitar’ international contest. 
They toured in London in 2009.

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

SUMMER

JAM
22:00
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07
CSÜ | THU

20:00
jegyár|ticket price:

1400/1000HUF

ALERANT JAZZ EST: GYÉMÁNT BÁLINT TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF08

20:00

PÉN | FRI

A malletkaton is kiváló Szaniszló 
Richárd vibrafonos legeredetibb 
jazz-zenészeink egyike. Nevét az 
amerikai lemezvállalat már felfedezte 
magának. Ez is jól bizonyítja, hogy 
Richárd az egyik legötletesebb, 
leginvenciózusabb zenész az ország- 
ban.
  
Szaniszló Richárd – vibrafon, Zana Zoltán 
– szaxofon, Barcza-Horváth József – bőgő, 
Mogyoró Kornél – ütőhangszerek

Richárd Szaniszló is an outstanding vibraphonist, 
one of Hungary’s most original jazz musicians. 
He’s already been headhunted by Soron, the 
US record company. He is one of the most  
imaginative and inventive musicians in the country.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
NEW VIBES PROJECT UNIQUE 

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF09

20:00

SZO | SAT

Balázs Józsefet a jazzben elért sike- 
rein kívül egyéb műfajokban is elis-
mert hangszerelőként, zeneszerző- 
ként tartják számon. Rendszeresen 
turnézik a tengerentúlon is. Játékával 
a legrangosabb amerikai jazz klubok 
mellett a BJC Jam Sessionök kö-
zönsége közt is számos rajongója 
akad.
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor – 
trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek Laka-
tos 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.

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 
BALÁZS JÓZSEF QUINTET

22:30
FREE JAM
SESSION

22:30
FREE JAM
SESSION

Gyémánt Bálint gitárjátékát Harcsa Veronikával közös duójából, a Transform Quintetből, Gereben 
Zita zenekarából, valamint Sárik Péterrel való együttműködéseiből ismerheti a Budapest Jazz Club 
közönsége. Hosszú évek után végre újra saját triót vezet, melyhez sikerült a legjobb társakat megtalál-
nia. A koncert különlegessége, hogy az új trió ezen az estén a BJC színpadán áll össze először. (Ám 
biztos, hogy nem utoljára!)

Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár , Csízi László – dob,  

Bálint Gyémánt is one of the most outstanding guitarists of the Hungarian jazz scene, who shows real interest in all 
kinds of music. After a few years of being on stage with different projects, it’s time to lead his own trio again. First 
time together in the Budapest Jazz Club!
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INGYENES
FREE

13-15
14:00

ZENEAKADÉMIA JAZZ TANSZÉK 
- SZEMESZTER VÉGI BEMUTATÓ KONCERTEK

A Zeneakadémiát 1875-ben Liszt Ferenc alapította – egyedüliként a nevét 
viselő intézmények közül szerte a világon. Ez az intézmény küldetését is 
meghatározza: az alapítója nevét viselő zeneművészeti egyetem 138 éves 
működésével a XIX. század páratlan  előadóművészének, avantgárd szelle-
mű zeneszerzőjének és különleges, integráló személyiségének örökségét viszi 
tovább. A hallgatók a kis zenekari gyakorlat óráin bepróbált darabokat mutatják 
be, igazi jazz klub atmoszférában, valódi koncert hangulatban, formációnként 
körülbelül 20 perces időtartamban. 
Zenekari gyakorlat felkészítő tanárok: Bacsó Kristóf, Borbély Mihály,  
László Attila, Márkus Tibor 
This night the students of the Liszt Ferenc Academy of Music will test their skills in a real jazz 
atmosphere.

jegyár|ticket price:
1200/800HUF12

20:00

KEDD | TUE

Subicz Gábor trombitás, zenekar-
vezető, zeneszerző, hangszerelő a 
fiatal hazai jazz-színtér meghatározó 
tagja. A rendhagyó módon harmónia-
hangszer nélküli eredeti kamarafor- 
máció improvizatív alapokra helyez 
ismert dallamokat és jazz örökzölde-
ket.

Subicz Gábor – trombita, Fonay Tibor – 
basszusgitár, Csízi László – dob

Three of Hungary’s finest young jazz  
talents form an odd chamber trio,  
improvising over unusual themes and  
original compositions. 

 TRIO MUSICZ

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

11
20:00

HÉT | MON

VÁCZI ESZTER ÉS A QUARTET

Bár a zenekar tíz évvel ezelőtt alakult, első lemeze csak 2009-ben jelent meg. 
Vissza hozzád című albumuk rövid idő alatt platinalemezzé vált. A lemez egyik 
különlegessége, hogy az azon megjelent dalok mindegyike a zenekar saját 
szerzeménye.

Váczi Eszter – ének, Gátos Iván – zongora, Gátos Bálint – basszusgitár, 
Schneider Zoltán – gitár, Mike Zsolt – dob
The band was formed ten years ago, their first album was released only in 2009. One the spe cialties 
of the album are the songs, all of them are  the own compositions of the band. 

INGYENES/FREE11
22:00

HÉT| MON

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem fiataljai 
várják a spontán örömzenélés izgal-
mait 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.

LFZE MONDAY OPEN JAM
PINTÉR PÉTER TRIO
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jegyár|ticket price:
1200/800HUF13

20:00

SZE | WED

Enyedi Sugárka évek óta komponál 
saját dalokat, mely új zenei formációk 
létrehozására készteti. Repertoár-
jukon Sugárka kompozícióin kívül 
swing, blues, tango, bossa-nova, feel-
good soul, valamint pop-jazz dalok 
szerepelnek.
Enyedi Sugárka – ének
Csicsák György Balázs – gitár, szájharmonika 
Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár
Horváth Dániel – dob, ütőhangszerek

Sugárka Enyedi has won numerous awards. Her 
team plays tango, bossa, soul and mainstream 
jazz with world music effects.

D1 TV JAZZ EST: 
ENYEDI SUGÁRKA JAZZTETT

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

14
20:00

CSÜ | THU

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: 
ELEK ISTVÁN QUARTET

Elek István a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói között is népsze-
rű és kedvelt tanító, a BJO egykori vezetője, a Fusio Group oszlopos tagja,  
eMeRTon-díjas szaxofonművész.  A neve által fémjelzett zenekar a bebop 
korszakát eleveníti fel. A kvartett zenéje a mainstream jegyeit hordozza, prog- 
ramjuk tisztelgés a nagy elődök és követőik előtt, természetesen a mai kor szel- 
lemében.

Elek István – szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő, Cseh Balázs – dob

The Quartet is part of the so-called “mainstream” with a program tribute to the great predecessors and 
successors of Jazz, whit the “spirit of our times”.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF15

20:00

PÉN | FRI

Rozsnyói Péter stílusa azonnal fe-
lismerhető. Jóformán egyedülálló 
abból a szempontból, hogy Jacques  
Loussier-val ellentétben ő nem 
Bachot jazzesítette, hanem a jazzt 
„bachosította”. Tette és teszi ezt 
jobban, ízlésesebben minden kor-
társánál, sőt az esetenként ha-
sonló irányban tapogatózott Dave 
Brubecknél is.
Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – 
bőgő, Balázs Elemér – dob 

Péter Rozsnyói is practically unique inasmuch, 
unlike Jacques Loussier, he doesn’t jazz up 
Bach but bachs up jazz instead. And he does 
that more originally and with better taste than 
any of his contemporaries, including the veteran 
jazz giant Dave Brubeck.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
ROZSNYÓI PÉTER TRIO

22:30
FREE JAM
SESSION

CSURGÓDOMBI 
KÉZMŰVES SAJTOK

Különleges csemegék 
csurgódombi termékekből

már a BJC Bistro étlapján is!

www.sajtkonyha.hu  FB//sajtkonyha

SUMMER

JAM
22:00
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Világsztárok 
a Budapest Jazz Clubban!

A több mint ötven éve aktív Ernie Watts pályája első 
felében kora egyik legkeresettebb könnyűzenei szaxofonosa 
volt. Játszott Frank Zappával, majd a később szintén “megtért” Tim 
Ries-hez hasonlóan a Rolling Stones-szal is. Csak a nyolcvanas 
évek közepén fordult a jazz felé, melyben azóta elért sikereit két 
Grammy, az Independent Music Awards díja, valamint több mint 
félezer felvétele is bizonyítja. Ezen az estén a Trio Midnight mes-
terhármasával lép színpadra. A Balázs Elemér dobos, Egri János 
bőgős és Oláh Kálmán zongoraművész alkotta trió számos világ-
klasszis után így Ernie Watts személyében egy újabb világsztárral
is megmérettetik. 

Two-time Grammy Award winner Ernie Watts is one of the most versatile 
and prolific saxophone players in music. It has been more than fifty years 
since he first picked up a saxophone, and from age sixteen on he has 
been playing professionally, initially while still attending school. 
Watts has been featured on over 500 recordings by artists ranging from 
Cannonball Adderley to Frank Zappa, always exhibiting his unforgettable 
trademark sound.

Jegyár | Ticket price: 2.500HUF

16
20:00

SZO | SAT

22:30
FREE JAM
SESSION
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF17

20:00

VAS | SUN

Révész Richárd hazánk egyik első 
számú latin jazz zongoristája, ed-
dig is nagy sikert aratott latin stílusú  
Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és 
Nuestro Ritmo című lemezeivel. 
Műsorukban igazi vérpezsdítő, virtuóz 
latin jazz dalok szerepelnek.
Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, 
Czibere József – dob

Richárd Révész is one of the most talented pianist 
of this Country. With his band he plays real jazzy 
latin vibes.

RÉVÉSZ RICHÁRD
LATIN TRIO

jegyár|ticket price:
1200/800HUF18

20:00

HÉT | MON

A Budapest Bossanova Quartet 
a brazil zene autentikus hazai kép- 
viselője. 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 jazz-ben meghono-
sodott előadásmódhoz is.  
Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, 
Földváry Balázs – bõgő, Hajas László – dob

Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate, 
light tunes with traditional bossa rhythm.

PORT.HU JAZZ EST: 
BUDAPEST BOSSANOVA 

QUARTET

INGYENES / FREE18
22:00

HÉT| MON

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem fiataljai 
várják a spontán örömzenélés izgal-
mait 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.

LFZE MONDAY OPEN JAM
GOTTHÁRD-FONAY-TÁLAS TRIO

19
KEDD | TUE

20:00

JAZZ ALLSTARS PROJECT
jegyár|ticket price:

1600/1200HUFházigazda: Sárik Péter
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 valószínűség-
gel először és utoljára hallhat-láthat  ebben az összeállításban.  

Sárik Péter – zongora, Bacsó Kristóf – szaxofon, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob

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 fi rst and last in this combination.

A Jazz AllStars Project az NKA támogatásával valósul meg.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF21

20:00

CSÜ | THU

Bágyi Balázs a magyar jazz-élet egyik meghatározó, külföldön is rend- 
szeresen 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, ifj. Jónás Géza  – 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.

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF20

20:00

SZE | WED

A fiatal generáció tehetséges éne- 
kesnőjét, a nagyközönség az Emil.Ru- 
leZ! 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, Bécsy Bence – 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.

LIBRARIUS JAZZ EST: 
GEREBEN ZITA QUINTET

MORNINGTON

LOCKETT

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:

|UK|22
PÉN | FRI

A gőzerővel játszó, virtuóz Mornington Lockett egy másik 
nagy szaxofonos, a klubja nevében ma is élő, néhai Ronnie 
Scott felfedezettje volt. Ronnie fiatal korában minden idők 
legjobb angol tenorszaxofonosával, Tubby Hayes-szel 
közösen vezette a Jazz Couriers nevű formációt, amely 
kőkemény bopot játszott. Hayes halála után Scott évekig 
keresett egy másik, hozzá mérhetően gőzerővel játszó te-
norost, akit végül az ifjú Mornington Lockettben talált meg 
1996-ban. Mornington Lockett azóta az egyik legkereset-
tebb zenész a londoni jazz-világban.

Mornington Lockett – szaxofon, Balázs József – zongora, 
Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob 

Ace British tenor-sax man, Mornington Lockett was the one the 
late great Ronnie Scott had been looking for ever since the passing 
of his one-time partner, Europe’s greatest tenor-player, Tubby 
Hayes. Having found him, Scott invited Lockett into his band in 1996 
and, although the partnership was short-lived as Ronnie himself 
passed away that very year, Mornington Lockett became more than 
a force to be reckoned with in the jazz world.

jegyár|ticket price:
2000/1500HUF

20:00

22:30
FREE JAM
SESSION

SUMMER

JAM
22:00
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23
20:00

SZO | SAT

Juhász Márton dobos 2011-ben azzal a céllal hozta létre „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 meg- 
teremteni 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,  Fenyvesi 
Márton – gitár,  Gotthárd Mihály – gitár, Tálas Áron – billentyûk, Mogyoró Kornél – ütõhangszerek, Kiss Benedek 
– 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 the most pulsating music of the world.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

22:30
FREE JAM
SESSION

INGYENES
FREE

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem fiataljai 
várják a spontán örömzenélés izgal-
mait 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.

LFZE MONDAY OPEN JAM
TÁLAS ÁRON TRIO

25
22:00

HÉT | MON

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait régrõl ismerhetjük, 
ám ebben a felállásban csak 2011 óta 
dolgoznak együtt.  Repertoárjuk négy 
énekhangra hangszerelt, közismert 
jazz és swing feldolgozásokból áll. 
Saját hangszereléseiken kívül neves 
előadók dalait is éneklik.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt, 
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus, 
Neumann Balázs – zongora, Frey György – 
basszusgitár, Kaszás Péter – dob
 
Singer Street is an a cappella group from Hungary, 
consisting of four brilliant singers.

EVISION JAZZ EST: 
SINGER STREET

25
20:00

HÉT | MON

Nyári hamburger 
menü
Summer Hamburger Menu 
(hambi + 0,5l bjc limó)
(2015.05.01-06.30.)

2450HUF
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jegyár|ticket price:
12 2000HUF27
21:00

SZE | WED

A Grund Színház missziója az im-
provizáció technikája köré szer-
veződik, ezt a módszert érvényesíti 
különböző programjaiban. Ez a külön-
leges pankrátor est is erről szól, ahol 
két színészcsapat játszik egymás 
ellen. Izgalom, váratlan pillanatok 
és kőkemény küzdelem, mindez a 
közönség elismeréséért.

Theatrical event in Hungarian.

GRUND SZÍNHÁZ:
CAGEMATCH

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

26
20:00

KEDD | TUE

PORT.HU JAZZ EST: 
SZULÁK ANDREA QUINTET - “SZERETNI BOLONDULÁSIG”

Szulák Andrea 2012 tavaszán megjelent “Szeretni bolondulásig” címû 
aranylemezén az ‘50-es, ‘60-as évek nagy magyar slágerei hangzanak 
el jazz köntösbe bújtatva. A legkiválóbb muzsikusokkal felvértezett 
formáció elsõsorban errõl a korongról szemezget.
Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár, Egri János – bõgõ, Zana Zoltán – szaxofon, 
Balázs Elemér – dob
Album “Szeretni bolondulásig” released in the spring of 2012, consists of Hungarian songs of the ‘50s 
and ‘60s, concealed in jazz robe.

jegyár|ticket price:
12 2000HUF27
19:00

SZE | WED

A darab a férfiak és nők kapcsolatáról, 
együttéléséről, közelkerüléséről szól 
és annak buktatói mutatja be. A tár-
sulat tagjai elindítottak egy különleges 
projektet, melynek célja mind a férfi, 
mind a női lélek megfejtése volt. A férfi 
lélek kutatását pár napon belül leállí-
tották, mert a projekt a végére ért. A 
kutatás női része a mai napig tart.

Theatrical event in Hungarian.

ATOM PANNI TÁRSULAT

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

28
20:00

CSÜ | THU

SZŐKE NIKOLETTA QUARTET
 “30+2” SZÜLETÉSNAPI KONCERT 

A 2005-ös Montreux Nemzetközi Jazz Fesztiválon a 30 év alatti énekesek 
világvetélkedőjén első díjat kapott a magyar énekesnő Szőke Nikoletta, aki a 
közönségdíjat is elnyerte. Niki egyike azon ritka művésznőknek, akit nem csak 
a közönség, de a szakma is ajnároz. Kétségkívül ő az egyik legnépszerűbb 
énekesnő itthon. New Yorkban és Londonban is koncertezett hatalmas sikerrel, 
de még nagyobb diadalt aratott Japánban, ahol már a hatodik albuma kel el 
többezres példányszámban.

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

The quartet of 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.

SUMMER

JAM
22:00

SUMMER

JAM
22:00
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2015. május 01. // 22:30 - czirják csaba trio
2015. május 02. // 22:30 - balázs józsef trio
2015. május 08. // 22:30 - egri jános trio
2015. május 09. // 22:30 - gányi miklós trio
2015. május 15. // 22:30 - GÁSPÁR KÁROLY trio
2015. május 16. // 22:30 - balázs józsef trio
2015. május 22. // 22:30 - pintér péter trio
2015. május 23. // 22:30 - egri jános trio
2015. május 29. // 22:30 - oláh krisztián trio
2015. május 30. // 22:30 - gáspár károly trio

FREE BJC JAM SESSION
A BJC legkedveltebb ingyenes hétvégi sorozata minden pénteken 
és szombaton este az amerikai jazz klubok vibráló hangulatával 
és a stílus legjelesebb képviselőivel várja közönségét!

FREE BJC Jam Session evenings, starting each Friday and Saturday at 22:30, 
are the meeting point for those who would like to explore more from Budapest 
than the cliché ruin pub – disco music experience.

2015. június 05. // 22:30 - egri jános trio
2015. június 06. // 22:30 - balázs józsef trio
2015. június 12. // 22:30 - rafael mario trio
2015. június 13. // 22:30 - gáspár károly trio
2015. június 19. // 22:30 - oláh krisztián trio
2015. június 20. // 22:30 - balázs józsef trio
2015. június 26. // 22:30 - egri jános trio
2015. június 27. // 22:30 - gáspár károly trio

BJC
Summer 

JAMMinden szerdán ingyenes BJC Summer JAM
Free BJC Summer Jam on Wednesdays.

KEZDÉS | START: 22:00
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF29

20:00

PÉN | FRI

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.

Vörös Niki – ének, Vörös László – zongora, 
Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György 
– dob

Niki Vörös is a true jazz singer, the real thing, 
who is capable of turning almost any material 
into high quality jazz. 

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
VÖRÖS NIKOLETTA QUARTET

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

30
20:00

SZO | SAT

FIDELIO JAZZ EST: 
BALÁZS ELEMÉR GROUP

A Balázs Elemér Groupot, Magyarország egyik legnépszerűbb jazz zenekarát 
2000-ben alapította Balázs Elemér, a nemzetközileg is széles körben ismert és 
keresett jazz dobos. A formáció kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított 
ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, ame-
lyeket 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, Czibere József – 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.

Exkluzív borvacsora
a Haraszthy Vallejo Pincészettel

Különleges estre invitáljuk 
a válogatott ízek és kiváló 
borok kedvelőit!

Május 28-án az etyeki Haraszthy Vallejo 
Pincészettel közösen szervezett vacsoránkon 
vendégeink megismerkedhetnek a borászat 
kiváló nedüivel, valamint mennyei gourmet- 
élményben részesülhetnek séfünk, külön erre 
az alkalomra komponált háromfogásos 
menüsora által. Az ínycsiklandó kalando- 
zást bárzongorista kíséri, így forr össze 
a jazz és a gasztronómia ezen az estén a  
Budapest Jazz Clubban.

Exclusive wine tasting and gourmet diner 
at Budapest Jazz Club!
Further information: www.bjc.hu

A vacsorán való részvétel előzetes asztalfoglaláshoz kötött 
és maximum 40 főben limitált! Részvételi szándékukat kérjük, 

2015.05.25-ig jelezzék az alábbi telefonszámunkon: +36 1 798 7289!

Korrianderes harcsafalatkák
citromos zöld tea redukcióval

Saugvinon Blanc (2014)

Rosé kacsamell
serpenyős mogyoróburgonyával 

friss rozmaringgal
és ribizli chutney-val 

Fantastico Pinot Noir (2009)

Dupla csokoládés brownie
lime-os kávéhabbal 

Fantastico Malbec (2010) 

LIMITÁLT
FÉRŐHELY

(40fő)

* A borvacsora vendégei 50%-os kedvezménnyel (1600 helyett 800Ft)
vehetnek részt a 20:00-kor kezdődő Szőke Nikoletta koncerten!

Vacsorajegy:
5900/fő

Vacsorajegy
koncertbelépővel*:

6700/fő

22:30
FREE JAM
SESSION

22:30
FREE JAM
SESSION
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A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem diploma hangver- 
senyének gerincét elsősorban a hallgatók saját kompozíciói 
alkotják. Emellett a jazz-irodalom meghatározó zeneszerzőinek 
legismertebb darabjai közül is válogatnak az iskola végzős diák-
jaiból alakult formációk.

JÚNIUS | JUNE 1.

1. Balogh Tamás – zongora
Bille Gergő – trombita
Bartók Vince – basszusgitár
Hidász Tamás – dob

2. Vikukel Dániel – zongora
Kanizsa Georgina – ének
Miskolczi Márk – bőgő
Urbán Marcell – dob
Jazzation (Várallyay Katus, 
Kanizsa Georgina, Iványi Márta, 
Fábián Attila, Homor Máté)

JÚNIUS | JUNE 2.

1. Báthori János – trombita
Vidákovich Izsák – szaxofon
Uher Győrffy Bálint – szaxofon

2. Varga Tivadar – zongora
Dénes Ábel – bőgő
Hidász Tamás – dob

3. Bille Gergő – trombita
Almássy Márton – szaxofon
Bécsy Bence – gitár
Miskolczi Márk – bőgő
Szabó Sipos Ágoston – dob

JÚNIUS | JUNE 3.

1. Az LFZE Big Band-je 
László Attila vezetésével

2. Matisz Flóra – ének
Kész Petra – ének
Palágyi Ildikó – ének
Oláh Krisztián – zongora
Bécsy Bence – gitár
Bartók Vince – basszusgitár
Centgráf Benjámin – dob

3. Bazsinka Ágnes – ének
Héjja György – zongora
Bazsinka Mihály – szaxofon
Barbinek Gábor – harsona
Szabó Dániel – dob

INGYENES / FREE

SUMMER

JAM
22:00
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF04

20:00

CSÜ | THU

Három jól ismert név: Szakcsi Lakatos 
Béla, Emilio és Horváth Pluto József 
a BJC állandó fellépői, akik jó néhány 
hazai produkcióban is bizonyítják ze- 
nei jártasságukat és kifinomult stí-
lusérzéküket. Ez alkalommal teljesen 
friss, főként saját szerzeményekből 
álló programot hallhatunk tőlük.
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Horváth „Pluto” 
József – bőgő, Emilio – dob, beatbox

In the Hungarian jazz history members have had 
a major share in popularizing fusion and gypsy 
jazz. 

FIDELIO JAZZ EST: 
HUNGARIKONOK - GENERÁCIÓK:  
SZAKCSI - PLUTO - EMILIO TRIO

17

´ ´

jegyár|ticket price:
1800/1200HUF

05
20:00

PÉN | FRI

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
LUIZA ZAN FEAT. ALEX HARDING

Luiza Zan a jazz, a funk, a rhythm&blues, a hip hop, valamint a bossa nova 
vonzó és egyéni ötvözetét produkálja. 2004-ben különdíjat kapott a Montreux-i 
Jazz Fesztivál énekes versenyén. Az estnek a  szaxofon-hangszercsalád mind-
en tagján játszó, amerikai Alex Harding is részese lesz. 

Luiza Zan – ének, Alex Harding – szaxofon, Sárik Péter – zongora, Gyárfás István – gitár, 
Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob 

Romanian songstress Luiza Zan sings an intriguing and highly individual mixture of jazz, 
rhythm’n’blues, funk and bossa nova. American ace saxophonist, Alex Harding has paid 
his dues in such stellar company as the Mingus B.B., the Sun Ra Arkestra and more.

INGYENES / FREE08
20:00

HÉT | MON

A versenyt idén második ízben rendez-
ték meg alapfokú intézményben tanuló 
diákok részére. A gyakran egészen 
káprázatos indulók jazz énekes szólis-
ta, jazz hangszeres szólista, és jazz 
együttes kategóriában versengtek. 
A legjobbak változatos produkciók-
kal szórakoztatják egy nyári gálaest 
keretében a nagyérdeműt. 
 
Gala of elementary school jazz-music talent 
competition in memorian Regős István.

II. ORSZÁGOS JAZZ-ZENEI 
VERSENY REGŐS ISTVÁN 

EMLÉKÉRE - GÁLAEST

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Szőke Szandra a fiatal énekesnő-gene- 
ráció tagja. Kiváló, tapasztalt jazz-ze-
nészek szegődtek társául kvintettjébe, 
ahol egyedi, különös hangulatú, tar- 
talmas dalaik születtek. Az est al-
kalmával elsősorban első, Memory 
Palace címû lemezükről szemezget-
nek. 
Szőke Szandra – ének, Cseke Gábor – zongora, 
Fekete István – trombita, Oláh Péter – bőgő, 
Pusztai Csaba – dob, ütőhangszerek
 
The Szandra Szőke Quintet defines itselfas  
modern jazz ensemble with a unique, story-telling 
angle, making an attempt to find balance  
between lyrics that are rich in thought and music 
that is colorful and excels in virtuosity.

SZŐKE SZANDRA QUINTET

09
20:00

KEDD | TUE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Szerényen átgondolt, finom, ízes játék, 
szárnyaló dallamvilág és feszes ritmu-
sok jellemzik ifjabb Szakcsi játékát. 
Modern jazzvilág ez akkor is, ha a 
gyökerekhez nyúl vissza. Programjuk-
ban saját kompozíciók és klasszikus 
sztenderdek modern hangvételû feldol-
gozásai váltakoznak.
Ifj. Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Pecek Laka-
tos Krisztián –  bőgő, Balázs Elemér – dob

From the age of six to twelve Szakcsi had a clas-
sical education then his interest turned to jazz 
music. So Szakcsi Lakatos Béla Jr. has became 
one of the most prominent pianists of the domes-
tic jazz scene.

SZAKCSI JR. TRIO

06
20:00

SZO | SAT

22:30
FREE JAM
SESSION

22:30
FREE JAM
SESSION
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jegyár|ticket price:
1200/800HUF10

20:00

SZE | WED

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

EVISION JAZZ EST: 
ETÜD VIZSGAKONCERT

22:30
FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF13

20:00

SZO | SAT

Premecz Mátyás és Badics Márk több 
mint tíz éve játszik együtt. A Kéknyúl 
zenekart együtt alapító páros mind-
en alkalommal más-más vendéggel 
kiegészülve ad vérbeli jazz-blues-funk 
koncertet. Az est meghívott vendége, 
Ganyi Marcell basszusgitár játékával 
teszi még izgalmasabbá és színeseb-
bé a játékosságot és zenei fordulatokat 
egyébként sem nélkülöző zenei prog-
ramot. 
Premecz Mátyás - Hammond orgona, Badics 
Márk - dob, Ganyi Marcell - basszusgitár 

BUDAPEST HAMMOND KLUB

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

11
20:00

CSÜ | THU

ALERANT JAZZ EST: 
BALÁZS ELEMÉR GROUP

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, ame-
lyeket a férfi- és nõi 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, Czibere József – 
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.

18

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

12
20:00

PÉN | FRI

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
ELSA VALLE JAZZ LATIN SYNDICATE

Magyarországon élő tüzes, tomboló energiájú kubai énekesnő, Elsa Valle a 
közönség egyik nagy kedvence. Elsa férje, a francia kritikusok által Európa leg-
egyedibb jazz-énekesének tartott Winand Gábor nem csak énekel, de a kíséret-
ben is jeleskedik, szaxofonon és fuvolán. 
Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola, Szakcsi  Lakatos Béla – zon-
gora, Babos Gyula – gitár, Orbán György – bőgő, Kőszegi Imre – dob 

Elsa Valle, the fiery Cuban songstress  has been living in Budapest for some years now. 
She sings and teaches her art over here. She is an astonishingly accomplished and  
passionate singer who has lost none of the passion of her homeland.

22:30
FREE JAM
SESSION

22:30
FREE JAM
SESSION

SUMMER

JAM
22:00
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18
20:00

CSÜ | THU

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A három Liszt-díjas gitáros: Babos Gyula, László Attila és Tátrai Tibor közös repertoárján világhírű 
szerzők dalainak feldolgozása mellett saját kompozíciók is szerepelnek. A “Gitárhősök” trió 2011 
õszén, az V. Jazzy Dalverseny díjátadó gáláján lépett fel először, és a nagy sikerre való tekintettel 
azóta is - bár ritkán, mégis - rendszeresen koncertezik. 
Babos Gyula – gitár, László Attila – gitár, Tátrai Tibor – gitár, Lattmann Béla - basszusgitár, Solti János – dob
This evening the trio performs from their common repertoire of transcripts of world-famous pieces, as well as playing their 
own compositions.

A 2005-ben alakult Micheller 
Myrtill és Pintér Tibor alkot-
ta páros a BJC havi rendsze- 
rességgel fellépő formációinak 
egyike. Eddig két stúdióalbumot 
készítettek, teltházas koncert-
jük felvétele CD-n és DVD-n is 
megjelent. Duójukat 2006-ban 
és 2010-ben is a legjobb nyolc 
között díjazták a németországi 
Völklingenben megrendezett 
“Voice & Guitar” nemzetközi ver-
senyen. 2009-es turnéjuk során 
neves londoni jazz clubokban, 
míg 2010-ben az Új Színházban 
arattak hangos sikert.     

Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in 
duo since 2005, they are regular guests 
of Budapest Jazz Club. They launched 
two studio albums and gave many sold 
out concerts. They were among the 
best eight twice in Völklingen on the 
‘Voice&Guitar’ international contest. 
They toured in London in 2009.

Hungarikonok - Generációk:

SUMMER

JAM
22:00
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19
20:00

PÉN | FRI

22:30
FREE JAM
SESSION

Fábián Juli országunk egyik legimprovizatívabb énekesnője, aki nem fél a kockázatoktól, hanem egyenesen ke- 
resi azokat. A magyar jazz-színen talán övé a „legdögösebb” hang. Leleményesen, közhelymentesen rögtönöz, 
tud érzéki, érzelmes és humoros is lenni. Nem véletlenül lett nagy kedvence a londoni 606 Club közönségének 
is. Az első szettben a Gyárfás István vezette trióval egy új énekesnő, Molnár Enikő is bemutatkozik. 

Fábián Juli – ének, Molnár Enikő – ének, Gyárfás István – gitár, Oláh Zoltán – bőgő, Jeszenszky György – dob 

Songstress Juli Fábián is one of the boldest improvisative vocalists in this country who, rather than shun them, is actually 
looking for risks. She possesses probably the most sensuous voice on the Hungarian scene.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A steal gitár, ez az Amerikában igen 
népszerű hangszer, nálunk még 
kevesek számára ismert. Magya-
rországon, mint megjelenő új jazz-
hangszer, lágy hangja segítségével, a 
közönség számára ismeretlen hang-
zás világba kalauzol, a ‘30-as ‘40-es 
évek Jazz zenéit szólaltatva meg újra.

Nikodém Norbert – pedal-steel gitár, Bánszki 
Viktória – ének, Varha Zoltán – zongora, Gayer 
Ferenc – bőgő, Weszely János – dob, 

Nikodém Norbert the only one who plays jazz 
music on Pedal-Steel guitar in Hungary

NIKODÉM NORBERT 
ÉS BARÁTAI

24
20:00

SZE | WED

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A leginkább smooth jazz és jazz funk 
műfajba sorolható Groovus zenekar 
jelmondata: „energia, dinamizmus, 
változatosság”, ami egyben az 5 tagú 
csapat zenei törekvését is kifejezi.

Borkó Attila – szaxofon
Vinnay Csaba – billentyűk
Tóth Mátyás – gitár
Mike László – basszusgitár
Csendes Péter – dob
 

The intention of Groovus band mostly come under 
genre smooth-jazz and jazz-funk. 

GROOVUS

20
20:00

SZO | SAT
jegyár|ticket price:

1400/1000HUF25
20:00

CSÜ | THU

A WindSingers vokálegyüttes 2011-
ben alakult. Ez idõ alatt több tucat 
hazai klub koncert és fesztivál mellett, 
két hat állomásos erdélyi turnén, a 
Fool Moon Acappella Fesztiválon és 
a grazi Vokal Total, nevű nemzetközi 
versenyen is megmutatták magukat, 
ahol ezüst diplomát szereztek pop és 
jazz kategóriában is, továbbá nyertek 
a Cseh Tamás Program pályázatán is. 
Soprano: Gazda Fanni, Soprano: Vers Dóra, 
Alto: Horváth Cintia, Tenor: Nagy-György Már-
ton, Bass: Magyaróvári Viktor “Kayamar”

They form this unique Hungarian quintet. No matter 
if arrangements of Imogen Heap or classics 
from the Real Group – the five singers are a  
convincing act with precise harmonics and  
profound basslines. 

JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 
WINDSINGERS LEMEZBEMUTATÓ

Harmónia Jazzműhely:

22:30
FREE JAM
SESSION

SUMMER

JAM
22:00



          June // budapest jazz club

www.bjc.hu1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF26

20:00

PÉN | FRI

A BG 5 2014-ben alakult a LFZE falai 
között. A zenekar tagjai már második 
éve zenélnek együtt, de csak most 
határozták el, hogy iskolán kívül, 
nagyobb közönség előtt is bemutat-
koznak.
Bille Gergő – trombita, Almássy Márton – szaxo-
fon, Bécsy Bence – gitár, Miskolczi Márk – bőgő, 
Szabó Sipos Ágoston – dob

Our job is to present real talent when we hear it. 
Share the experience with us and listen to these 
rising stars

PORT.HU JAZZ EST: 
BG 5 (BILLE GERGŐ QUINTET)

21

ITALAKCIÓK
HAPPY HOURS

május,May
HÉ | MON: 
Vodkás-bodzás limonádé (3dl) - 550HUF
Elderflower lemonade with vodka
KE | TUE: 
BJC special koktél (0,5l) - 990HUF
BJC Special cocktail
SZE | WED: 
BJC fröccs (0,5l bor + 0,5l szóda) - 900HUF
BJC Spritzer (0,5l wine + 0,5l soda)
CS | THU: 
BJC limonádé (bodzás, zöldalmás) (0,5l) - 550HUF 
BJC lemonade (elderflower or green apple) (0,5l)  
PÉ | FRI: 
KOKTÉLOK | COCKTAILS
cuba libre, tequila sunrise, caipirinha, mojito, 
BJC special - 790HUF
SZO | SAT: 
Staropramen (0,5l) + steak burgonya kosár
Staropramen (0,5l) + spicy potato wedges
1300HUF

SZE | WED: 
BJC fröccs (0,5l bor + 0,5l szóda) - 900HUF
BJC Spritzer (0,5l wine + 0,5l soda)
CS | THU: 
BJC limonádé (bodzás, zöldalmás) (0,5l) - 550HUF 
BJC lemonade (elderflower or green apple) (0,5l) 
 PÉ | FRI: 
KOKTÉLOK | COCKTAILS
cuba libre, tequila sunrise, caipirinha, mojito, BJC 
special - 790HUF
SZO | SAT: 
Staropramen (0,5l) + steak burgonya kosár
Staropramen (0,5l) + spicy potato wedges
1300HUF

június, June

Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák.Ajánlatunk mújusban és júniusban a készlet erejéig érvényes.
Our prices include the VAT. Our offer available in May and June or while stock lasts.

május-június
May-June

BACARDI&COKE
750HUF

MINDEN NAP

EVERY DAY

22:30
FREE JAM
SESSION

22:30
FREE JAM
SESSION
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Budapesti Tavaszi Fesztivál

Lemezbemutató koncert a Budapest Jazz Clubban
KEVIN MAHOGANY
A híres kansasi énekes, minden blues, swing és mainstream dolgok 
tudója, Kevin Mahogany Bécsben felvett vadonatúj lemezét 
mutatta be a Budapest Jazz Clubban a Tavaszi Fesztivál 
alkalmából.

A zenekar tagjai egy remekbe szabott instru-
mentális bevezető számmal (On Green Dolphin 
Street) tették le a névjegyüket a BJC-ben, 
amikor – New Yorki jazzklubok módjára – az 
aznap esti második koncertet elkezdték.  
A mainstream jazz egyik exkluzív ága az, amikor 
a standardek világát az előadó saját szezeménye- 
ivel próbálja meg újrateremteni. Már az sem 
szokott akárkinek sikerülni, hogy ebből színpad-
képes stílusgyakorlat váljon, és egészen ritka, 
hogy az örökzöld illúzióját is képes legyen valaki 
megteremteni – különösen saját szövegek- 
kel. De amikor a koncert elindult, a Beautiful 
Fight című számmal, amely a lemezt is nyitja, 
éppen ez történt. Egy kapcsolatba és egy világba 

csöppentünk, és már itt, a koncertpódium 
közelségében feltűnt Mahogany és zenekara 
elképesztő time-ja: vagyis hogy az ütemen belül 
és a kottához képest milyen késleltetéssel, mi-
lyen ütemérzékkel szólaltatják meg azt, aminek 
elkerülhetetlenül meg kell szólalnia. Az énekes 
rögtön elengedett egy scattelést, könnyedén és 
izgalmasan. Az iróniából az öniróniára váltó  
Old Men Sing The Blues szintén saját száma, 
ezzel máris kenyérre kente a közönséget.  
Nyilvánvalóvá tette, hogy a „time”-érzék az a 
közös tő, amiről a blues és a jazz fakad. Ezután 
két standard következett Mahogany repertoár-
jából: a Hartman-főhajtásként énekelt  I Want  
to Talk About You és a Route 66. 

Világsztárok
a Budapest Jazz Clubban!
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Az előbbi felfogása és tálalása az érdekesebb, a 
felsőbb regiszterben vonzó erejéből semmit nem 
vesztő meleg hang és a behízelgő erő minden 

erőltetettség nélkül – ezek Mahogany és Johnny 
Hartman közös vonásai – bár úgy sejtem, 
Mahogany regisztere mélyebbre ér, vagy talán 
mélyült az utóbbi években Hartmanéhoz képest. 
A Route 66 ugyan kellően egyénített, főleg a rit-
mizálása nem hasonlít semmilyen ismert énekes 
verzióra, de talán épp ezért, a fonákra fordított 
swing ritmusok miatt nem annyira magával raga-
dó, mint lehetne. A bécsi kaland gyöngyszeme 
következett, a Tilly’s Waltz.  
Naná, hogy a bécsi muzsikusok elemükben 
voltak, főleg a kompozíció a tízpontos telitalálat. 
Bár vártam a cím alapján, de nem hajaz közvetle-
nül a Debbie’s Waltz-ra (Bill Evans), a három-
negyed örvényét és az eleganciát is át tudja vinni 
a jazz báltermébe. Az énekes viszont kicsit bi- 
zonytalankodott az elején, a témában van né-
hány lépés, amit elvétett, de azután a visszaté- 
résben már nem volt vele gond. Egy újabb 
szvinges eredeti szám (Steamin’ Greens), ami 
ismét nagy énekes improvizációt és mívesen 
csiszolt hangszeres szólókat hozott. Az új lemez-
re rákerült a visszafogott latin ritmussal érde-
kessé tett Kenny Barron klasszikusa, a Joanne  
Julia, amelyhez végre (mint Mahogany elme-
sélte, a zongoristának tett ígéretét vagy húsz év 

után teljesítve) elkészült a szövege.  
Mahogany szövegei prozódiailag tökéletesek, 
olyan természetesek és derűsek, mint egész 

színpadi lénye. 
Az este második 
Hartman-számában 
(The Very Thought 
of You) ismét a nagy 
hangközökkel és 
széles dallamívekkel 
gyönyörködtetett 
bennünket az énekes. 
A zárószámban (It’s 
too late) szintén 
a legotthonosabb 
terepen mozog, 
saját szerzeményé-
ben a szakítás utáni 
pillanatról még egy 
szöveges, majdnem 
rapes betét is szól 
– de megint csak a 

blues-os lüktetés, ami mindent visz. Mahogany 
már a második szám után bejósolta, hogy 
lesz még a koncertje alatt táncverseny, mert 
pontosan tudja, mennyire ellenállhatatlan ez 
a ritmus. A ráadás – ahogy a lemezen is – a 
Nearness of You című standard volt, de már 
csak gitárkísérettel, pazar akkordficamokkal, 
lenyűgöző feldolgozásban.

Túl az ötvenhatodikon Mahogany hangja egy 
kicsit fakult fénykorához képest, de mozgékony-
ságából és melegségéből talán semmit sem vesz-
tett. Nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy-
ha ezt az irányt választja, hogy saját számait ilyen 
precízen kidolgozza, olyan odaadó társakkal, 
mint ez a míves bécsi kvartett, akiket a lemezen 
is hallunk, és szellemes, követhető, emberközeli 
történetekről ír szövegeket hozzájuk, akkor talán 
jobban fenn tudta volna tartani jelenlétét a jazz 
legfelső szintjein.

Szerző: Zipernovszky Kornél
Fotók: Hrotkó Bálint

Forrás: revizoronline.com

B
E

S
Z

Á
M

O
L

Ó



// június budapest jazz club

www.bjc.hu 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.huA kép csak illusztráció. The photo is just illustration.

Fo
tó

k:
 H

ar
tl 

Ka
ta



// BJC Bistrobudapest jazz club

www.bjc.hu1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

29MEGÚJULT KÍNÁLAT, ÚJ, NYÁRI FOGÁSOK!

A nyár közeledtével séfünk, Kertesi Balázs vadonat új fogásokat komponált, 
hogy a következő hónapokban újabb friss és izgalmas ízeket kóstolhassa- 
nak meg vendégeink. 

Our chef Balázs Kertesi has made some fresh and delicious meals 
expressly for summertime.

BJC Fish & Chips 
1690,-

Cézársaláta / Ceasar salad
- klasszikus / classic 1390,- 
- csirkés / chicken 1790,-
- lazacos / salmon 2090,-

Csurgódombi kézműves kéksajtos 
rukkolasaláta diákcsemegével
Ruccola salad with handmade Blue 
cheese from Csurgódomb and 
mixed nuts
2190,-

BJC marhahúsleves gazdagon 
zöldségekkel és cérnametélttel
BJC beef soup with vegetalbes 
and noodles
1290,-

Quesadilla tejföllel és friss salátával
Quesadilla with sour-cream & fresh 
salad
- vega / veggie  1690,-
- csirkés / chicken 1890,.

Óriás túrógombóc BJC módra  
amaréna meggyel és édes tejföllel
BJC-style giant cottage-cheese dump-
ling with amarena sour-cherry and 
sweet ceam
1090,-

ízelítő friss fogásainkból:
our new dishes:

Kertesi Balázs
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05.01. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Molnár Sándor Quartet
05.02. szo 20:00 Evision Jazz Est: Pluto - The Tribute Band
05.03. v 20:00 I ♥ Budapest show Iván Szandrával és Jász Andrissal feat. HIEN 
05.04. h 20:00 Mrs. Columbo
05.04. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Molnár Sándor Trio
05.05. k 20:00 Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
05.06. sze 20:00 Trio Special (Charlie - Tzumo - Egri János)
05.06. sze 22:00 BJC Summer Jam
05.07. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Gyémánt Bálint Trio
05.08. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: New Vibes Project Unique
05.09. szo 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Balázs József Quintet
05.11. h 20:00 Váczi Eszter és a Quartet
05.11. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Pintér Péter Trio
05.12. k 20:00 Trio Musicz
05.13-15. sz-p 14:00 Zeneakadémia Jazz Tanszék - szemeszter végi bemutató koncertek
05.13. sze 20:00 d1 tv Jazz Est: Enyedi Sugárka Jazztett
05.13. sze 22:00 BJC Summer Jam
05.14. cs 20:00 Az InfoRádió bemutatja: Elek István Quartet
05.15. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Rozsnyói Péter Trio
05.16. szo 20:00 Ernie Watts (USA) & Trio Midnight
05.17. v 20:00 Révész Richárd Latin Trio
05.18. h 20:00 Port.hu Jazz Est: Budapest Bossanova Quartet
05.18. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Gotthárd-Fonay-Tálas Trio
05.19. k 20:00  Jazz AllStars Project - házigazda: Sárik Péter 
05.20. sze 20:00 Librarius Jazz Est: Gereben Zita Quintet
05.20. sze 22:00 BJC Summer Jam
05.21. cs 20:00 Bágyi Balázs New Quartet
05.22. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Mornington Lockett (UK) 
05.23. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Euro-African Playground
05.25. h 20:00 Evision Jazz Est: Singer Street
05.25. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
05.26. k 20:00 Port.hu Jazz Est: Szulák Andrea Quintet - Szeretni Bolondulásig
05.27. sze 19:00 Atom Panni Társulat 21:00 Grund Színház - Cagematch
05.27. sze 22:00 BJC Summer Jam
05.28. cs 20:00 Szőke Nikoletta “30+2” születésnapi koncert
05.29. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Vörös Nikoletta Quartet
05.30. szo 20:00 Fidelio Jazz Est: Balázs Elemér Group
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06.01-03. 20:00 LFZE BA Diploma koncertek 
06.03. sze 22:00 BJC Summer Jam
06.04. cs 20:00 Fidelio Jazz Est: Hungarikonok - Generációk:  Szakcsi - Pluto - Emilio Trio
06.05. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Luiza Zan feat. Alex Harding
06.06. szo 20:00 Szakcsi Jr. Trio
06.08. h 20:00 II. Országos Jazz-Zenei Verseny Regős István emlékére - GÁLAEST
06.09. k 20:00 Szőke Szandra Quintet
06.10. sze 20:00 Evision Jazz Est: ETÜD vizsgakoncert
06.10. sze 22:00 BJC Summer Jam
06.11. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Balázs Elemér Group
06.12. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Elsa Valle Jazz Latin Syndicate
06.13. szo 20:00 Budapest Hammond Klub
06.17. sze 20:00 Az InfoRádió bemutatja: Voice & Guitar - Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
06.17. sze 22:00 BJC Summer Jam
06.18. cs 20:00 Hungarikonok-Gerenáriók: GITÁR TRIO Babos Gyula- László Attila - Tátrai Tibor feat. Lattmann Béla & Solti János 

06.19. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Fábián Juli és a Gyárfás István Trio
06.20. szo 20:00 Groovus
06.24. sze 20:00 Nikodém Norbert és barátai
06.24. sze 22:00 BJC Summer Jam
06.25. cs 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Windsingers - lemezbemutató koncert
06.26. p 19:00 Port.hu Jazz Est: BG 5
06.27. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Révész Richárd Latin Trio
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MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON ESTE A KONCERT UTÁN  INGYENES JAM SESSION! RÉSZLETEK a 14. oldalon!
EVERY FRIDAY AND SATURDAY NIGHT FREE JAM SESSIONS AFTER THE CONCERT! Schedule on page 14.FR
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Minden szerdán ingyenes BJC Summer JAM
Free BJC Summer Jam on Wednesdays.
KEZDÉS | START: 22:00
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