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01.07. & 02.04. FINUCCI BROS QUARTET
01.17. & 02.13. BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

01. 23. SZAKCSI JR. TRIO
02.06. GYÁRFÁS ISTVÁN TRIO 

FEAT. FÁBIÁN JULI
02.11. BORBÉLY MŰHELY

02.16. SZULÁK ANDREA QUINTET
02.20. TZUMO EXCLUSIVE
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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 atmosz- 
féra, 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 te-
hetségeket, teret biztosít a hazai jazzélet szakmai eseményeinek, ám 
mindezek mellett létrejöttének elsődleges célja, hogy minden téren igé-
nyes 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 
2016. január – február
Szerkesztők: 
Keleti Kristóf, Kovács Máté Efraim, 
Hartl Kata
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:

Budapest Jazz Club 
Hétfő - Szombat | MON - SAT  
19:00 - 21:00 | 7.00 PM - 9.00 PM
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. 
Brodway Jegyirodák 
www.broadway.hu
Online
www.jegymester.hu

ELÉRHETŐSÉGEK
CONTACT

NYITVA TARTÁS // OPENING HOURS
Hétfő-Csütörtök: 10:00-24:00
Péntek-Szombat: 10:00-02:00

Monday-Thursday: 10:00-24:00
Friday-Saturday: 10:00-02:00
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

04
20:00

HÉT | MON

Kézdy Luca és Szendőfi Péter hang- 
szereik virtuóz mesterei.  A  kísérletezésre 
mindig nyitott páros ebben a külön- 
leges duóban mindössze egy hegedű és 
egy dobfelszerelés segítségével képes 
hallgatóságát a székéhez szögezni. 
Zenéjüket határtalannak mutatkozó 
kreativitásuk mellett a hegedűhöz kap-
csolt looper-effekt teszi még izgalma- 
sabbá. 
Kézdy Luca – hegedű, Szendőfi Péter – dob 

Péter Szendőfi and Luca Kézdy’s duo is a quite 
unique tentative music project. It is an unusual 
formation to found a group with acoustic drum set 
and violin - without calling any other instrument 
players.

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 
SEQUENCE (KÉZDY LUCA 

& SZENDŐFI PÉTER)

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

02
21:00

SZO | SAT

UTÓSZILVESZTERI BJC SPECIAL JAM SESSION: 
BALÁZS JÓZSEF TRIO

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb műfajokban is elismert hangsze-
relőként, zeneszerzőként tartják számon. Rendszeresen turnézik a tengerentúlon 
is. Játékával a legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam Sessionök 
közönsége közt is számos rajongója akad. Ezen a rendhagyó esten triójával utószil-
veszteri hangulatú maratoni Jam Sessionnel várja régi és új közönségét. 
Balázs József – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob 

József Balázs has many fans from American jazz clubs as well as from the jam sessions held at BJC. 
On this exceptional night, he and his trio are holding a special New Years Eve afterparty jam.

01
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

01
20:00

PÉN | FRI

BÁGYI BALÁZS 
“OSZTÁLY JAM” 

A LFZE Jazztanszékén 1998-ban végzett osztály legendás csapat volt, az akkori idők 
egyik legtöbb tehetséges fiatal zenészt felvonultató évfolyama. A jam session hangu-
latú osztálytalálkozón felelevenednek a régi zenekari gyakorlatok emlékei is. Az est 
művészeti vezetője Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. 
KÖZREMŰKÖDNEK: 
Bágyi Balázs – dob, Behumi Dorottya – ének, Csikós Attila – gitár, Frey György – basszusgitár, Horváth 
Balázs – bőgő, Keönch László Farkas – dob, ütőhangszerek, Kiss Attila – bőgő, Kőfalvi Csaba – dob, 
Pocsai Krisztina – ének, Schneider Zoltán – gitár, Szalay Gábor – gitár, Valastyán Tamás – gitár

Tonight, Liszt ferenc music academys legendary class of 1998 reunites in the form of a jam session.
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04
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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF05

20:00

KEDD | TUE

A tizenegyedik éve közösen alkotó páros 
tavaly a Katona József Színházban tar-
totta jubileumi koncertjét, melyre pillana-
tok alatt elkapkodták a jegyeket. Az ének-
gitár felállás bravúros játékot, gazdag és 
improvizatív előadásmódot, így különle- 
ges zenei élményt garantál.

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 launched two studio albums 
and gave many sold out concerts.

FIDELIO JAZZ EST: MICHELLER 
MYRTILL & PINTÉR TIBOR DUO 

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

06
20:00

SZE | WED

PORT.HU JAZZ EST:
MRS. COLUMBO

A Mrs. Columbo megmutatja a jazz zene napos oldalát! Könnyed, vidám, bohókás, 
mégis igényes, játékos és kreatív, hiszen a zenekar a rögtönzött zene világából indul 
ki. Az utóbbi időben saját számaik is készülnek igazi Mrs. Columbo-stílusban, mely 
ötvözi a jazz, az elektronikus zene, a rock és minden, a zenekar számára kedves 
műfaj sajátosságát.
Galambos Dorina – ének, Héjja Katalin – billentyűk, 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.

06
22:00

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE

05
19:30

KEDD | TUE
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jegyár|ticket price: 1900HUF

08
20:00

PÉN| FRI

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: SZAKCSI LAKATOS BÉLA 
FEAT. YURI GOLUBEV  (UK/RU) & HODEK DÁVID

Szakcsi Lakatos Béla az ‘50-es évek óta töretlenül felfelé ívelő pályáján a  
mainstream jazz, a jazzrock, a new age, a szabad improvizáció és a gipsy jazz  
irányzatokban is maradandót alkotott. Szakcsi tavaly májusban, a londoni 606  
Clubban játszott először az Angliában élő orosz bőgőssel. Ezen az emlékezetes  
esten született meg mindkettőjükben az elhatározás, hogy mindenképpen megis- 
métlik közös koncertjüket. 

Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Yuri Golubev – bőgő, Hodek Dávid – dob 

The two amazing musicians played together for the first time last May at the famous 606 Club in  
London. There and then the decision was born that they should get together again.

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

07
20:00

CSÜ | TUE

ALERANT JAZZ EST: FINUCCI BROS QUARTET JAZZ LEGENDÁK: 
“HÍRES ZSIDÓ ÉS CIGÁNY DALLAMOK” VENDÉG: GERENDÁS PÉTER

A zenekar vezetője Balogh Roland Junior Príma-díjas jazz gitárművész. 
2009-ben megnyerte a Montreux-i jazz-gitárversenyt, majd 2015 októbe- 
rében, New Yorkban, a Wes Montgomery emlékére megrendezett verse-
nyen második helyezést ért el. Ezen az estén az összeszokott formáció  
Gerendás Péter közreműködésével közkedvelt cigány és zsidó dallamokat elevenít 
fel.
Gerendás Péter – gitár, ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – 
basszusgitár, Bordás József – dob

Finucci Bros Quartet presents the outstanding instrumentalists  and  epoch-making  composers of jazz.

08
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JR. TRIO

INGYENES
FREE
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Fennállásunk évfordulóját, mint minden évben, úgy idén is egy fesztivál hangulatú jazz partival ünnepeljük. 
A Budapest Jazz Club nyolcadik születésnapján három teljesen különböző karakterű zenekar váltja egymást a színpadon. 
A Silence Fiction koncertjén a formáció nemrég megjelent debütáló albumáról hallhatunk kompozíciókat, melyekben a 
jazz invenciózusan elegyedik a poppal. Őket követi hazánk egyik nemzetközileg is elismert jazz-zongoristája, Szakcsi 
Lakatos Róbert és triója. A koncertprogramot a kubai születésű Elsa Valle és zenekara zárja, akik a latin jazz segítségével 
hevítik tetőfokára a hangulatot. A születésnapnak, mint minden alkalommal, úgy idén is elengedhetetlen kelléke lesz az 
emeletes születésnapi BJC-torta és a koncerteket követő, hajnalig tartó Jam Session. 

Like every year, we are celebrating our birthday with an amazing jazz party. To make sure everyone enjoys the night 
based on their musical preferences, three bands with diverse style will be performing on stage. Of course, our giant 
birthday cake will definetely suit everyone’s taste! 

A születésnapi tortát a Belvedere Delta Kft. ajánlotta fel.
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jegyár|ticket price:
1200/800HUF11

16:00

HÉT | MON

A Bartók Béla Konzervatórium jazz-
tanszakának növendékei méltán nevez- 
hetők a magyar improvizatív zene fő 
utánpótlásának, így a legfiatalabb jazz 
generációnak.Többen közülük már saját 
zenekarral járják a hazai klubbokat és 
fesztiválokat. Ezen az estén a tanév első 
felében szerzett tudásukat mutatják be.
Students of the Jazz Faculty of Bartók Béla 
Conservatory are the most talented and and the 
youngest jazz musicians of their generation.

BARTÓK BÉLA KONZERVATÓRIUM 
- FÉLÉVI BEMUTATÓ KONCERT

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF12

20:00

KEDD | TUE

A fantasztikus életpályát befutott Len-
gyel Ildikó, aki a Lipcsei Operaház egy- 
kori vezető opera énekesnője volt, nö- 
vendékének fogadta a két fiatal tehet-
séget, akik időközben egymás zenei 
világát is megszerették. Az esten saját 
zenekaraik jazz-világzenei műsorát mu-
tatják be. 
Szlávics Anna – ének, fuvola, melodika, Rock 
Tamás – gitár, Szalay Tamás Géza – bőgő, 
Clemente Gábor – ütőhangszerek
// Enyedi Sugárka – ének, Csicsák György 
Balázs – gitár, szájharmonika, Oláh Péter – 
bőgő, Laskay Péter – dob

Anna Szlávics and Sugárka Enyedi are two good 
friends who will be introducing their own jazz/
world music bands this night. 

CIRKUSZ-KA / 
ENYEDI SUGÁRKA JAZZ TETT

13. SZE | WED   13:00

14. CSÜ | THU   13:00

15. PÉN | FRI    13:00

LFZE FÉLÉVI BEMUTATÓ KONCERT

Gonda János a tanszak alapítója írta: “Az iskola munkájának eredményességét 
elsősorban a végzett növendékek teljesítménye bizonyítja. Lassan alig akad olyan 
együttes, amelyben ne játszana egy vagy több valamikori növendék, nem is szólva 
azokról a zenekarokról, melyekben csupán ilyen muzsikus szerepel. Közöttük szép 
számmal akad kiváló zenész.” 
A félévi bemutatók alkalmával három napon keresztül az LFZE hallgatói tanúbizony-
ságát adják tudásuknak, a koncertek programját elsősorban a Jazz Tanszék kis- 
zenekari gyakorlatán működő formációk húsz-húsz perces koncertjei adják.

The program primarily consists twenty minutes concerts given by the young members of Liszt Ferenc 
Music Academy Budapest. 

09
23:00

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

INGYENES
FREE 11

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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
BARIS GÁBOR QUARTET

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

13
20:00

SZE | WED

FIDELIO JAZZ EST: KOVÁCS LINDA RECYCLE 
(KOVÁCS LINDA - FENYVESI MÁRTON - DÉS ANDRÁS)

Kovács Linda a fiatal magyar énekesnő-generáció tehetséges és sokoldalú 
képviselője. A formáció zenéjét a minden kötöttség nélküli stílusok közötti át-
járhatóság jellemzi. A zenei határok feszegetése és az abban való feloldódás a jazz 
standardek és saját darabok újraértelmezésén keresztül. Asszociációk, reflexiók, 
szabad improvizáció némi elektronikával és rengeteg kreativitással fűszerezve. 

Kovács Linda – ének
Fenyvesi Márton – gitár
Dés András – ütőhangszerek 

Chamber jazz played by three equal parts. Associations and reflections spiced up with a taste of  
electronics. Passion. Interaction. Invention.

13
22:00

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
LAKATOS PECEK ANDRÁS TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A dalok a populáris jazz színes palettá- 
járól szemezgetnek, a smooth jazz, 
a funk és a soul műfajok egyedülálló 
ötvözetei, amelyekben a szenvedélyes 
és pozitív hangulatok modern hangsze-
relésekben szólalnak meg.
Zolbert – szaxofon, Riskó Tibor – gitár, Tóth Marcell  
– zongora, Kovács Gergő – basszusgitár, Nagy 
Zsolt – dob 
Playing a seductive, youthful blend of contemporary 
jazz and funk, saxophonist Zolbert is one of the 
most promising young talents on the Hungarian 
music scene.

EVISION JAZZ EST:
ZOLBERT

14
20:00

CSÜ | THU

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop to 
entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

15
22:30

PÉN | FRI

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

15
20:00

PÉN | FRI

A szaxofonos Ávéd János az egyik 
legeredetibb fiatal magyar zenész, szüle-
tett újító. Roppant sokoldalú muzsikus, 
aki bármilyen anyagból lenyűgöző ze-
nét alkot. A zongorista Rozsnyói Pétert 
pályatársai és az elkötelezett jazzra-
jongók egyaránt nagyra tartják. A bőgős 
Barcza-Horváth József könnyeden és 
melodikusan kezeli hangszerét, kíséret-
ben és szólistaként egyaránt lenyűgöző. 
Dobon az új nemezdék egyik legnagyobb 
reménységét, Gyárfás Attilát halljuk. 
These four outstanding musicians play jazz  
music as ingeniously as just possible. 

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: ÁVÉD – 
ROZSNYÓI – BARCZA-HORVÁTH  

– GYÁRFÁS QUARTET

INGYENES
FREE
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Minden hétfőn este a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Egyetem fiataljai várják a  
spontán örömzenélés izgalmait kereső 
közönséget és a játékba bekapcsolódni 
vágyó zenészeket a Budapest Jazz 
Clubban. Hétről-hétre más és más te- 
hetséges LFZE hallgatókból álló formá-
ció szavatolja a felhőtlen szórakozást 
és a változatos, improvizatív hétindító 
esteket!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
KISS TAMÁS QUARTET

18
22:00

HÉT | MON

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

18
20:00

HÉT | MON

Edit a zenekar többi tagjával már számos 
különböző projektben részt vett, ezzel 
a formációval azonban most lépnek 
fel először. Repertoárjuk jól ismert pop 
dalok jazzesített változataiból és közis-
mert jazz standardekből áll. Zenéjüket 
a játékosság és az érzelemgazdag 
előadásmód jellemzi.

Martini Edit – ének, Tempfli Erik – zongora,  
Miskolczi Márk– bőgő, Bille Gergő – trombita, 
Almássy Márton – szaxofon, Centgraf Benjámin 
– dob

The repertoire of this new formation consists of 
jazz standards and jazz versions of well-known 
pop songs. 

FORMATEX JAZZ EST: 
MARTINI EDIT QUINTET

jegyár|ticket price: 2400/1600HUF

17
18:00

VAS | SUN

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FEAT. ELEK ISTVÁN

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 több mint 15 év, mely idő alatt számos 
koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó 
színesítette a zenekar eddigi történetét. Ezen az estén a 60. születésnapját nem-
régiben a Budapest Jazz Clubban ünneplő kiváló szaxofonos, Elek István csat-
lakozik a nagyzenekarhoz.
BJO believes 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.

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF16

20:00

SZO | SAT

Révész Richárd hazánk egyik első 
számú latin jazz zongoristája, eddig 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 – ütőhangszerek

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 A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop to 
entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

16
22:30

SZO | SAT INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

22
20:00

PÉN | FRI

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
GAYER MÁTYÁS - MOLNÁR SÁNDOR QUARTET

Gayer Mátyás nemzedékének egyik legszédületesebb tehetsége. A közönséget és 
zenésztársait egyaránt lenyűgözi nem is annyira az egyébként fantasztikus tech-
nika, hanem az eredetiség, amellyel a legismertebbb standerdeket is a magáévá 
varázsolja. A szaxofonos Molnár Sándor gyönyörű fekete tónusú tenorján sodró 
hard bop-ot játszik és nagyon tehetséges, amit tavaly átütő sikerrel demonstrált a 
legendás londoni 606 Clubban. 

Gayer Mátyás – zongora, Molnár Sándor – szaxofon, Hofecker Mátyás – bőgő, Oleg Markov – dob 

Gayer Mátyás is a sensational jazz pianist. Audiences and musicians alike were dazzled not just by 
his technique but also by his startling originality. Sándor Molnár 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 absolutely love him.

20
22:00

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz master szak diploma hangversenyének gerincét elsősorban a hallgatók saját 
kompozíciói alkotják, de a jazz-irodalom meghatározó zeneszerzőinek legismertebb darabjai is hallhatóak lesznek, újragondolt 
formában.

The graduation concert of the masters of art of Liszt Ferenc Academy of Music, mainly consist of the compositions of the students.

01.19. KEDD

Várvölgyi Szabolcs – gitár (TMA végzős)
Bazsinka Mihály – szaxofon (TMA végzős)

Dénes Ábel – bőgő
Kárpáti Benedek – dob

Ördög Krisztián – szaxofonok és egyéb 
fúvós hangszerek (TMA végzős)

Paczári Viktor – basszusgitár  
(TMA végzős)

Serei Dániel  – dob (TMA végzős)

01.20. SZERDA

Kazai Ági – ének (TMA végzős)
Szabó Dániel – dob (TMA végzős)

Benedek Áron – trombita 
Ifj. Tóth István  – gitár (TMA végzős)
Bögöthy Ádám – bőgő (TMA végzős)

Mayer József – bőgő (TMA végzős)
Kész Petra – ének

Garay Anna – szaxofon 
Kárpáti Benedek – dob

01.21. CSÜTÖRTÖK

Kertész Csaba – gitár (TMA végzős)
Balogh Tamás – billentyűs hangszerek

Szabó Dániel Ferenc – dob
Vidákovich Izsák – szaxofon

Biró Szabolcs – vers

Szeder Balázs – basszusgitár  
(TMA végzős)

Barbinek Gábor – harsona (TMA végzős)
Hidász Tamás – dob

Jermann Gábor – gitár
Balogh Tamás – billentyűs hangszerek



// január budapest jazz club

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

12

22
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
KALMÁR TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

23
20:00

SZO | SAT

ALERANT JAZZ EST: 
SZAKCSI JR. TRIO 

Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A trió előadása egy 
kifinomultan elegáns színpadi remekmű. Játékuk technikailag hibátlan, magabiztos 
és teljesen egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük 
kivételes improvizációs tehetséget tükröz. Kiemelkedően különleges zenészek, 
így nem csoda, hogy felléptek már több világklasszis Európai és Amerikai Jazz ze-
nésszel is.
Szakcsi Jr. – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, 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.

23
22:30

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
LAKATOS PECEK ANDRÁS TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Jazzmánia Big Band 2000 február-
jában alakult. A zenekar művészeti 
vezetője Kollmann Gábor szaxofon-
művész, zeneszerző, a Budapest Jazz 
Orchestra alapító tagja. Repertoárjukban 
az ´30-as, ‘40-es évek hangzásvilága 
mellett a modern hangszerelések, 
jazzrock és funky darabok is hallhatóak. 

Founded by Gábor Kollmann, Jazzmania Big 
Band is based on the music of the ‘30s and ‘40s, 
spiced with jazzrock and funky elements.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: 
JAZZMÁNIA BIG BAND

24
18:00

VAS | SUN

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A duó repertoárját francia, spanyol, 
portugál, olasz gyöngyszemek és saját 
kompozíciók alkotják, melyeket Lilienn 
gyönyörű és izgalmas énekhangja, Ti- 
bor briliáns zongorajátékával párosulva, 
egészen új köntösbe öltöztet. Rend- 
hagyó koncertjükön Juhász Gábor jazz 
gitáros és Varga Tamás színművész is 
közreműködik. 
Lilienn – ének, Kónyai Tibor – zongora, Juhász 
Gábor – gitár, Varga Tamás színművész – versek
The repertoire of the Duo consists of French, 
Spanish, Portuguese and Italian masterpieces, 
own compositions, elegant jazz evergreens as 
well as fiery Latin tunes.

d1 tv JAZZ EST: LILIEN & KÓNYAI 
TIBOR DUO FEAT. JUHÁSZ  
GÁBOR ÉS VARGA TAMÁS

25
20:00

HÉT | MON
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25
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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
BALOGH GYUSZI QUARTET

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF26

20:00

KEDD | TUE

Gereben Zita néhány éve szólistaként 
lépett a rivaldafénybe: első önálló albu-
ma 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, Bécsy Bence – 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.

GEREBEN ZITA QUINTET

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

jegyár|ticket price:
2500HUF27

21:00

SZE | WED

Hosszú formátumú improvizációs 
ketrecharc kétszer huszonöt percben.
Két csapat küzdelme.
Két kapitány párbaja.
Az idő szorít.
Tét a játék joga.
A küzdő felek huszonöt percet kapnak, 
hogy a semmiből történetet, világot, 
jelentést teremtsenek a színpadra. A 
néző dönt, a győztes marad, a ringbe új 
kihívó száll. 

www.grundszinhaz.hu

Theatrical performance in Hungarian  
language.

GRUND SZÍNHÁZ:
CAGEMATCH

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

28
20:00

CSÜ | THU

BALÁZS ELEMÉR GROUP

Pat Metheny, a világhírű jazz gitáros így nyilatkozott: „Elemér, véleményem szerint, 
az egyik legjobb dobos ma a szakmában. Összehasonlíthatatlan muzikalitással és 
finomsággal játszik.” Formációja 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.

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.

27
22:30

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
KOLLMANN GÁBOR TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Szőke Nikoletta egyike azon ritka művész-
nőknek, akit nem csak a közönség, de a 
szakma is ajnároz. Kétségkívül ő az egyik 
legnépszerűbb énekesnő itthon. New York-
ban és Londonban is koncertezett hatalmas 
sikerrel, de még nagyobb diadalt aratott 
Japánban, ahol már a hatodik albuma kel el 
több ezres példányszámban.

Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert 
– zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, 
Balázs elemér – 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. 

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
SZŐKE NIKOLETTA QUARTET

29
20:00

PÉ | FRI

A Magyar Jazz Szövetség tehetségku-
tató versenyt indított Magyarországon 
működő, jazz zenét oktató közép-, vagy 
felsőfokú zeneoktatási intézményben ta-
nuló fiatal, harminc év alatti jazz zenészek 
részére. A verseny első helyezettjét a 
zsűri az „Év fiatal jazz zenésze 2016” cím 
mellett számos nyereménnyel is díjazza. 

The Hungarian Jazz Federation is holding a  
talent show for students of jazz under the age of 
30. The winner of the contest will be rewarded 
with the title “Young jazz musician of the year 
2016” and several other rewards.

A MAGYAR JAZZ SZÖVETSÉG 
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÉNEK 

DÖNTŐJE

30
20:00

SZO | SAT

Egyedi atmoszféra, különleges belső terek, 200 fős koncert- és 
60 fős étterem, nemzetközi és magyaros fogások, snackek, széles 
italkínálat, valamint hamisítatlan jazz kávézó hangulat.

Legyen szó zártkörű céges- vagy  magán-összejövetelről, borkóstolóról, saj- 
tótájékoztatóról, ügyféltalálkozóról, konferenciáról, céges partner vacso- 
ráról , karácsonyi vagy évzáró partiról, a BJC tökéletes helyszínválasztás 
lehet bárki számára.

Személyre szabott ajánlatért és bővebb információért forduljon 
hozzánk bizalommal!
info@bjc.hu
+36 (30) 342 9303

Are you looking for a special event venue?Do not hesitate to get in touch with  us and become host for an evening at one of the most spectacular club & restaurants at town.
+36 30 342 9303

info@bjc.hu

29
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JR. TRIO

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE
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30
22:30

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF02

20:00

KEDD | TUE

A zenekar neve sokat sejtető, hiszen a 
Trio á la Kodály elsődleges célja a hagyo-
mányok ápolása mellett új reflexiókat 
bemutatni Kodály műveire, melyek XXI. 
századi nézőpontból újra felhívják a fi-
gyelmet a magyar zenére, azon belül is a 
népzenére. A kodályi témákra íródó szer-
zemények egyben tisztelgést kifejeznek 
Kodály munkássága és zenei szelleme 
előtt.

Oláh Dezső – zongora, Erdõ Zoltán – klarinét, 
tárogató, Tar Gergely – ütőhangszerek

Dezső Oláh jazz pianist, Zoltán Erdő clarinetist 
and shawm player, Gergely Tar percussionist  
established the Trio á la Kodály group. The  
primary goal of the formation is to present Zoltán  
Kodály’s works with new reflections, spiced with 
folk music.

FIDELIO JAZZ EST: 
TRIO Á LA KODÁLY

01
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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF01

20:00

HÉT | MON

Palágyi Ildikó 2015 tavaszán hívta élet-
re saját formációját, az Indigo Projectet. 
Műsorukban Ildikó angol és magyar nyelvű 
szerzeményei mellett kedvenc dalaik hall-
hatóak. Zenéjük a modern jazz műfajokból 
táplálkozik, melyet Ildikó egyedi, érzékeny 
énekstílusa tesz teljessé

Palágyi Ildikó – ének, Molnár Bencze – rhodes, 
zongora, Bartók Vince – basszusgitár, Szabó 
Dániel Ferenc – dob

Singer Ildikó Palágyi’s unique and sensual voice 
makes this modern jazz band one of a kind. 

d1 tv JAZZ EST:
INDIGO PROJECT

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar vezetője Balogh Roland 
Junior Príma-díjas jazz gitárművész. 
2009-ben megnyerte a Montreux-i jazz-
gitárversenyt, majd 2015 októberében, 
New Yorkban, a Wes Montgomery 
emlékére megrendezett versenyen 
második helyezést ért el.
Az est sztárvendége: Falusi Mariann 

Falusi Mariann – ének, Balogh Roland – gitár, 
Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József 
– basszusgitár, Bordás József – dob 
Finucci Bros Quartet presents the outstanding 
instrumentalists  and  epoch-making  composers 
of jazz.

FINUCCI BROS QUARTET JAZZ 
LEGENDÁK: “ AZ ÉN XX. SZÁZA-

DOM” VENDÉG:  FALUSI MARIANN

04
20:00

CSÜ | THU

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Izgalmas, egyedi zenei hangzás jellemzi 
Soma Mamagésa legújabb zenei for-
mációját, mellyel a 2015-ös Everness 
fesztiválon debütáltak. A gitáros 
Schlosser András szerzeményeiben fő- 
ként a jazz és az etno stílusjegyei 
érvényesülnek pszichedelikus, avant-
garde hatásokkal keveredve.
Soma – ének, Schlosser András – gitár, Lőrincz 
György – szaxofon, Újváry Flóra – bőgő, Banai 
Szilárd – dob

Exciting. Energetic. Unique. This is how we can 
describe the newest band of Soma Mamagésa, 
debuted on Everness Festival in 2015.

VANAVAN

03
20:00

SZE | WED 03
22:00

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
LAKATOS PECEK ANDRÁS TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

05
20:00

PÉN | FRI

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: ARURA TRIO
(TÓTH VIKTOR - LUKÁCS MIKLÓS - ORBÁN GYÖRGY)

Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellem- 
ző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni. A nevével 
fémjelzett dob nélküli trióban a harmónia hangszer a cimbalom, ami Lukács Miklós 
csodálatos keze alatt immár elfoglalta jogos helyét a jazz birodalmában. A bőgős 
Orbán György, mint megannyi más hazai formációban, ebben a trióban is nagy 
átéléssel szólaltatja meg hangszerét. 
Tóth Viktor – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György – bőgő 
Tóth Viktor, one of the great sensations of the 2007 Budapest Jazz Festival, is the most open minded 
of the young jazzmen in Hungary.  

05
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

06
20:00

SZO | SAT

GYÁRFÁS ISTVÁN TRIO 
FEAT. FÁBIÁN JULI

A gitáros és zenekarvezető Gyárfás István a legdallamosabb és szívhez szóló, 
ugyanakkor magas művészi szinten előadott, modern swing mestere. Fábián Juli 
országunk egyik legsikeresebb énekesnője, aki nem fél a kockázatoktól, hanem 
egyenesen keresi azokat. A magyar jazz-színen övé az egyik legdögösebb hang. 
Leleményesen, közhelymentesen rögtönöz, tud érzéki, humoros és érzelmes is 
lenni.
 
Fábián Juli – ének, Gyárfás István – gitár, Soós Márton – bőgő, Cseh Balázs – 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.  

06
22:30

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

INGYENES
FREE
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08
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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
PILLER BALÁZS QUARTET

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF08

20:00

HÉT | MON

A  zenekar  tagjait  jól  ismerhetjük  külön-
böző formációkból. Ebben a felállásban 
2011 óta alkotnak közösen. Repertoárjuk 
négy  énekhangra  komponált  közismert 
jazz és swing feldolgozásokból áll, me-
lyekhez  egy-egy  szám  erejéig  kiváló 
hangszeres zenészek is csatlakoznak.

Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt, 
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus, 
Neumann Balázs – zongora, Frey György – 
basszusgitár, Beralisz Tamás – dob

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

EVISION JAZZ EST:
SINGER STREET

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF07

20:00

VAS | SUN

Révész Richárd hazánk egyik első 
számú latin jazz zongoristája, eddig is 
nagy sikert aratott latin stílusú Escucha 
Mi Ritmo, Menu 890 és Nuestro Ritmo 
című lemezeivel. Műsorukban igazi 
vérpezsdítő, virtuóz latin jazz dalok sze-
repelnek. 

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, 
Czibere József – ütőhangszerek

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

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF10

20:00

SZE | WED

Sapszon Orsi zenész családba született, 
egészen fiatal korától kezdve klasszikus 
zenei tanulmányokat folytatott, kórusok-
ban énekelt. Később a jazz és a könnyű- 
zene ejtette rabul, de a klasszikus gyö-
kerek mindmáig jelentősen hatnak zenei 
világára, éneklési stílusára.

Sapszon Orsi – ének, Cseke Gábor – zongora, 
Fenyvesi Márton – gitár, Kiss Benedek – bőgő, 
basszusgitár, Juhász Márton – dob

Sapszon Orsi is well known as one of the singers 
of the famous Hungarian pop group “Gringo 
Sztar”, but also she has a strong background in 
classical music

PORT.HU JAZZ EST:
SAPSZON ORSI QUINTET

A tizenegyedik éve közösen alkotó páros tavaly a Katona József Színházban tar-
totta jubileumi koncertjét, melyre pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Az ének-
gitár felállás bravúros játékot, gazdag és improvizatív előadásmódot, így különle- 
ges zenei élményt garantál.

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 launched two studio albums and gave many sold out concerts.

09
20:00

KEDD | TUE

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A legendás londoni 606 Clubban kétszer 
is frenetikus sikert arató, ízig-vérig jazz 
énekesnő, aki egyben első osztályú 
komponista is, izgalmas repertoárban 
vegyíti saját világszintű kompozícióit 
az ismert standerdek eredeti feldol-
gozásával.
Pocsai Kriszta – ének, Szakcsi Lakatos Béla – 
zongora, Orbán György – bőgő, Pecek Lakatos 
András – dob 
Pocsai Kriszta possesses one of the most beautiful  
voices in jazz. She has rapidly gained an impres-
sive reputation on the Hungarian music scene 
as one of the most impressive singers of her 
generation.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
POCSAI KRISZTA QUARTET

12
20:00

PÉN | FRI

10
22:00

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

11
20:00

CSÜ | THU

ALERANT JAZZ EST: 
BORBÉLY MŰHELY 

A sokoldalú fúvós a nép-, a világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt 
tevékenykedik együttesvezetőként, különböző formációk oszlopos tagjaként és 
szólistaként is. A zenekar az ezredforduló táján alakult Borbély Mihály vezetésével, 
hasonló szellemû és gondolkodású muzsikusok csatlakozásával. Improvizatív zené-
jüket a jazz különbözõ irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a Balkán nép-
zenei örökségének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatokkal, olykor finoman 
áttetsző, máskor erõteljes ritmusokkal, illetve kortárs zenei elemekkel.
Borbély Mihály – szaxofon, Tálas Áron – zongora, Bögöthy Ádám – bőgő, Baló István – dob

The formation is led by Borbély Mihály, who is a true expert of numerous genres of music. The  
combination of jazz and folk elements makes their music unique and interesting. 

12
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JR. TRIO

INGYENES
FREE

VASÁRNAPI 
EBÉDMENÜ
SUNDAY LUNCH MENU

1200-1500

Hetente változó, házias ízvilágú 
többfogásos menüajánlatok.

Weekly updated delicious
Hungarian homemade-style

lunch menu offers.

VASÁRNAPONKÉNT | ON SUNDAYS
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jegyár|ticket price:
2400/1600HUF

13
20:00

SZO | SAT

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FEAT. ZSOLDOS BÉLA

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán 
nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen 
létrejött Magyarország elsõ, professzionális big bandje, mely 
hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló munkásságának ékes 
bizonyítéka az elmúlt több mint 15 év, mely idõ alatt számos koncert, hazai és nemzet- 
közi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi elõadó színesítette a zenekar 
eddigi történetét.
Ezen az estén az egyik legtapasztaltabb hazai ütőhangszeres, a vibrafonon is kiváló Zsol-
dos Béla csatlakozik a nagyzenekarhoz.

BJO believes 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.

13
22:30

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

INGYENES
FREE

LFZE MONDAY OPEN JAM:
BALOGH TAMÁS QUARTET

15
22:00

HÉT | MON

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Pákai Petra és Cséry Zoltán alkotta 
Patché februárban ismét duó formá-
cióban koncertezik a Budapest Jazz 
Clubban. A repertoárban a zenekar sa- 
ját szerzeményei mellett (Elhagyott Év, 
Let It Go, Nem tudtam, Szívhang, Mozi) 
különleges feldolgozások is elhang-
zanak. 
Pákai Petra – ének, Cséry Zoltán – zongora

Pianist-composer, lyricist, Zoltán Cséry, plays his 
own songs with his singer partner, Petra Pákai

PATCHÉ

15
20:00

HÉT | MON

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc Zene- 
művészeti Egyetem fiataljai várják a  
spontán örömzenélés izgalmait kereső 
közönséget és a játékba bekapcsolódni 
vágyó zenészeket a Budapest Jazz 
Clubban. Hétről-hétre más és más te- 
hetséges LFZE hallgatókból álló formá-
ció szavatolja a felhőtlen szórakozást 
és a változatos, improvizatív hétindító 
esteket!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.
A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

INGYENES
FREE

BJC Jegyek 
kaphatók 
a Broadway Jegyirodákban is!

www.broadway.hu

XIII. Hollán E. u. 10.
II. Gábor Áron u. 74-78.

VII. Károly Krt. 21.
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

16
20:00

KEDD | TUE

FORMATEX JAZZ EST: 
SZULÁK ANDREA QUINTET - “SZERETNI BOLONDULÁSIG”

Szulák Andrea 1993-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon képviselte Magyarországot 
Árva reggel című számával. 1994-ben az év énekesnője lett. 1998-ban kezdte meg 
tévés karrierjét a TV2-nél “Ki vagyok én?” című műsorával. A kétezres évek elején 
több országos televízióban is saját műsort kapott. 2012 tavaszán megjelent “Sze-
retni bolondulásig” című aranylemezén az ‘50-es, ‘60-as évek nagy magyar slágerei 
hangzanak el jazz köntösbe bújtatva. A legkiválóbb muzsikusokkal felvértezett 
formáció elsősorban erről a korongról szemezget.

Szulák Andrea – ének, Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár, Zana Zoltán – szaxo- 
fon, Egri János – bőgő, 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:
1600/1200HUF

17
20:00

SZE | SWED

PORT.HU JAZZ EST: GITÁRPARÁDÉ - SÁRIK PÉTER TRIÓ 
FEAT. GYÁRFÁS ISTVÁN & GYÉMÁNT BÁLINT

A Sárik Péter jazz zongoraművész-zeneszerző nevével fémjelzett zenekar közel egy 
évtizede meghatározó szereplője a magyar jazz életnek. 2013 elején a trió megújult, 
Gálfi Attila és Fonay Tibor csatlakozott a zenekarhoz. A három muzsikus találkozása 
a zenekar megszólalását még jazzesebbé, frissebbé és dinamikusabbá tette. Ezen 
az estén a “gitárparádé” kedvéért két jazz gitárművész csatlakozik a formációhoz 
Gyárfás István és Gyémánt Bálint személyében.
 
Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob, Gyárfás István – gitár, 
Gyémánt Bálint – gitár

Péter Sárik jazz pianist invites the lovers of genre for special musical adventures. On this occasion two 
famous Hungarian guitarists will join the band. 

17
22:00

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
KOLLMANN GÁBOR TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Bágyi Balázs a magyar jazz élet egyik 
meghatározó, külföldön is rendszeresen 
koncertező művésze, aki húszas évei 
óta vezeti saját zenekarait. Számos for-
máció tagjaként szinte minden műfajban 
alkot, különleges, melodikus dobolási 
stílusa komplex zenei élményt nyújt.
Bágyi Balázs – dob, Ávéd János – szaxofon, 
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő
Being a member of different bands Balázs Bágyi 
creates music almost in all genres, his unique 
melodic style of playing drums gives a complex 
music experience.

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET

18
20:00

CSÜ | THU jegyár|ticket price:
1400/1000HUF19

20:00

PÉN | FRI

A jazz-éneklést a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetemen is tanító kiváló 
kortárs jazz-énekesnő, Lakatos Ágnes 
mindig új dolgokkal kísérletezik. Ebben 
a formációjában zenésztársaival az is-
mert jazz standardeket hagyományos 
és kevésbé hagyományos módon értel- 
mezik újra.

Lakatos Ágnes – ének, ifj Rátonyi Róbert –  
zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky 
György – dob 

Songstress Lakatos Ágnes is one of the most 
individual voices in the world of Hungarian jazz. 
She teaches her art at the world famous Ferenc 
Liszt Academy of Music.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
LAKATOS ÁGNES STANDARD ZONE

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop to 
entertain the audience. .

FREE BJC JAM SESSION:
LAKATOS PECEK KRISZTIÁN

19
22:30

PÉN | FRI INGYENES
FREE

Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Érvényes: 2015.01.02-02.29-ig, valamint a készlet erejéig.
Our prices are in HUF and includes the VAT. Available: 02/01/2015-29/02/2015 or while stock lasts.
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20
20:00

SZO | SAT

ALERANT JAZZ EST: 
TZUMO EXCLUSIVE

Tzumo Árpád a korábbi években olyan nagy amerikai sztárokkal koncertezett, mint 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence Blanchard vagy Kenny Garret. A külföldön 
is sikeres művész nem kisebb formátumú billentyűstől leshette el a jazz zongorázás 
fortélyait, mint Herbie Hancock. Az ebben a felállásban második ízben színpadra 
lépő formációban Tzumo vadonatúj szerzeményeit ízig-vérig jazz zenészekkel 
karöltve mutatja be. 
Tzumo Árpád – zongora, Winand Gábor – ének, Molnár Sándor – szaxofon, Soso Lakatos Sándor – 
szaxofon, Barcza Horváth József – bőgő, Tálas Áron – dob

Árpád Tzumo, who has appeared on stage with stars such as Herbie Hancock, Terence Blanchard or 
Kenny Garrertt, will be performing his new songs with the help of extremely talented jazz musicians. 

20
22:30

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF21

20:00

VAS | SUN

A budapesti, vidéki és külföldi klubokban 
is rendszeresen koncertező Red Baron 
Kvartett ezen az estén régi barátait, is-
mert szólistákat hívott meg. A nem min-
dennapi hangszer-összeállítással válto- 
zatos hangszínben szólalnak meg közis-
mert kompozíciók és valódi ritkaságok. 
Könnyen befogadható, szórakoztató, de 
kidolgozott, igényes hangszerelésekben 
mutatják be fél évszázad jazz remek-
műveit.

On this night, the audience can expect to hear 
popular hits and rare treasures of the past half 
century, played by the Red Baron Quartet and 
well-known soloists.

THE FIFTY-FIFTY BAND

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

A rendkívüli népszerűségnek örvendő ének-gitár duó különleges színfoltja a hazai, 
sőt büszkén állíthatjuk az európai zenei életnek. Veronika sokszínű, helyenként 
hangszerszerű énekhangja, a gitáros, Gyémánt Bálint basszusokban gazdag 
gitárhangzása, kettejük nyughatatlan kísérletező kedvével, intuitív egymásra 
hangoltságával, valamint looper (ismétlő) effektekkel fűszerezett ritmusokkal teremt 
komplex és izgalmas zenei élményt. A teltházas koncertekre való tekintettel a duo 
idén februárban is dupláz, hogy minél többen részesei lehessenek csodálatos zenei 
utazásuknak.

Harcsa Veronika – ének
Gyémánt Bálint – gitár

The internationally known and popular  
Veronika Harcsa and the highly recognized 
Bálint Gyémánt singer-guitarist duo are 
a special bright spot of the domestic, and 
proud to say, even the European music 
scene. In this February they are going to 
amaze people with a double concert at 
Budapest Jazz Club.

22
20:00

HÉT | MON
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22
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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
FENYVESI-FONAY-TÁLAS TRIO

jegyár|ticket price:
2500HUF

Hosszú formátumú improvizációs 
ketrecharc kétszer huszonöt percben.
Két csapat küzdelme.
Két kapitány párbaja.
Az idő szorít.
Tét a játék joga.
A küzdő felek huszonöt percet kapnak, 
hogy a semmiből történetet, világot, 
jelentést teremtsenek a színpadra. A 
néző dönt, a győztes marad, a ringbe új 
kihívó száll.
www.grundszinhaz.hu
Theatrical performance in Hungarian  
language.

GRUND SZÍNHÁZ: 
CAGEMATCH

24
21:00

SZE | WED

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Gereben Zita néhány éve szólistaként 
lépett a rivaldafénybe: első önálló albu-
ma 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, Bécsy Bence – 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.

GEREBEN ZITA QUINTET

25
20:00

CSÜ | THU

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

24
22:30

SZE | WED

A legtöbbször fiatal zenészekből álló 
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat- 
lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a 
szabad, közös örömzenélés élményét. 
A közönség pedig, ahogy azt már meg- 
szokhatta, mindebből csak profitál, az 
aktuális estre felkért alapformációkat 
szerdánként is a legtehetségesebb ze-
nészek alkotják.

Each Wednesday, a different trio of talented 
young musicians is in charge of good vibes, and 
they welcome the audience to take part in their 
game.

WEDNESDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE

23
20:00

KEDD | TUE

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF26

20:00

PÉN | FRI

A zongorista Oláh Krisztián lenyűgöző 
technikával, hatalmas szenvedéllyel és 
életérzéssel játszik. Alig több mint egy 
éve tört be a hazai jazz élvonalába, de 
azóta már díjakat nyert és sikert sikerre 
halmoz teljesen egyedi stílusával és ere-
deti szerzeményeivel. 

Oláh Krisztián – zongora, Schildkraut Vilmos – 
bőgő, Serei Dániel – dob 

Oláh Krisztián is passionate and inventive player 
who is now more than ready to step out into the 
limelight and out of the shadow of the formidable 
Szakcsi-Oláh pianist dynasty of which he is the 
latest issue.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
OLÁH KRISZTIÁN TRIO 

26
22:30

PÉN | FRI

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JR. TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

27
20:00

SZO | SAT

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: 
BALÁZS ELEMÉR GROUP

Pat Metheny, a világhírű jazz gitáros így nyilatkozott: „Elemér, véleményem szerint, 
az egyik legjobb dobos ma a szakmában. Összehasonlíthatatlan muzikalitással és 
finomsággal játszik.” Formációja 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.

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.

27
22:30

SZO | SAT

A Free BJC Jam Session esteken hét-
végéről hétvégére a legismertebb és 
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak 
spontán formációkat. A késő éjszaká-
ba nyúló örömzenélések alkalmával 
bármi megtörténhet. Az elmúlt években 
meglepetésszerűen felbukkanó világ- 
sztárok és a legkülönbözőbb országok-
ból érkező hobbizenészek egyaránt 
csatlakoztak az elsősorban vérbeli  
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights 
when the most popular Hungarian musicians 
create random formations and play true bebop 
to entertain the audience. 

FREE BJC JAM SESSION:
ELEK ISTVÁN TRIO

INGYENES
FREE

,
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29
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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc 
Music Academy welcome the audience to  
participate in the exciting and spontaneous  
experience of jamming together.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
BALOGH GYUSZI TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF29

20:00

HÉT | MON

A Budapest Bossanova Quartet a bra-
zil zene autentikus hazai képviselője. 
A repertoáron szereplő bossanovák és 
szambák eredeti hangvétellel, portugálul 
szólalnak meg. Az együttes összeállítá-
sa és az improvizált hangszeres szólók 
révén azonban jelentősen kötődik az 
észak-amerikai jazz-ben meghonosodott 
előadásmódhoz is.

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

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 
BUDAPEST BOSSANOVA QUARTET

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

INGYENES
FREE



February //budapest jazz club

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

29

A Budapest Jazz Clubban nem csak a zenei ínyencek 
találhatják meg számításaikat, hanem azok is, akik egyedi környezetben, 

élőzene kíséretében szeretnének elfogyasztani egy emlékezetes vacsorát.
Hétfőtől szombatig várjuk éttermünkbe sok szeretettel a különleges ízek kedvelőit!
Budapest Jazz Club is not just a concert venue, but a great restaurant as well. 
We are waiting our guests from Monday to Saturday with delicious Hungarian 
and international food specialities in an unique interior and particular athmosphere.

Asztalfoglalás | Table reservation: +36 1 798 7289

VASÁRNAPI 
EBÉDMENÜ
SUNDAY LUNCH MENU

1200-1500

VASÁRNAPONKÉNT | ON SUNDAYS

Hetente változó, házias ízvilágú 
többfogásos menüajánlatok.

Weekly updated delicious
Hungarian homemade-style

lunch menu offers.HÉT-CSÜT:
1800-2400 

PÉN-SZO:
1800-0200 

VAS:
1200-1500

MON-THU:
1800-2400 

FRI-SAT:
1800-0200

SUN:
1200-1500
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táblázat

01.01. p 20:00 Bágyi Balázs - “Osztály Jam” 
01.02. szo 21:00 Utószilveszteri BJC Special Jam Session: Balázs József Trio
01.04. h 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Sequence (Kézdy Luca & Szendőfi Péter)
01.04. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
01.05. k 20:00 Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
01.06. sz 20:00 Port.hu Jazz Est: Mrs. Columbo
01.06. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio

01.07. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Finucci Bros Quartet Jazz legendák: “híres zsidó és cigány dallamok”  
Vendég:  Gerendás Péter

01.08. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Béla feat. Yuri Golubev (UK/RU) 
& Hodek Dávid

01.09. szo 19:30 8 éves a Budapest Jazz Club! 
Silence Fiction / Szakcsi Lakatos Róbert Trio / Elsa Valle y sus Hermanos

01.11. h 16:00 Bartók Béla Konzervatórium - félévi bemutató koncert
01.11. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Baris Gábor Quartet
01.12. k 20:00 Cirkusz-ka / Enyedi Sugárka Jazz Tett 
01.13-15. 13:00 LFZE félévi bemutató koncert
01.13. sz 20:00 Fidelio Jazz Est: Kovács Linda Recycle (Kovács Linda - Fenyvesi Márton - Dés András)
01.13. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Lakatos Pecek András Trio
01.14. cs 20:00 Evision Jazz Est: Zolbert

01.15. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: 
Ávéd – Rozsnyói – Barcza-Horváth – Gyárfás Quartet

01.16. szo 20:00 Révész Richárd Latin Trio
01.17. v 18:00 Budapest Jazz Orchestra feat. Elek István
01.18. h 20:00 Formatex Jazz Est: Martini Edit Quintet
01.18. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Kiss Tamás Quartet
01.19. k 20:00 LFZE Master diplomakoncertek
01.20. sz 20:00 LFZE Master diplomakoncertek
01.20. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio
01.21. cs 20:00 LFZE Master diplomakoncertekt
01.22. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Gayer Mátyás - Molnár Sándor Quartet
01.23. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Szakcsi Jr. Trio 
01.24. v 18:00 Az Inforádió bemutatja: Jazzmánia Big Band 
01.25. h 20:00 d1 tv Jazz Est: Lilien & Kónyai Tibor Duo feat. Juhász Gábor és Varga Tamás
01.25. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Balogh Gyuszi Quartet
01.26. k 20:00 Gereben Zita Quintet
01.27. sz 21:00 Grund Színház: Cagematch
01.27. sz 22:30 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio 
01.28. cs 20:00 Balázs Elemér Group
01.29. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Szőke Nikoletta Quartet
01.30. szo 20:00 A Magyar Jazz Szövetség tehetségkutató versenyének döntője

2016. JANUÁR // JANUARY
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FR
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SESSION

FR
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02.01. h 20:00 d1 tv Jazz Est: Indigo Project
02.01. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
02.02. k 20:00 Fidelio Jazz Est: Trio á la Kodály
02.03. sz 20:00 Vanavan
02.03. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Lakatos Pecek András Trio

02.04 cs 20:00 Finucci Bros Quartet Jazz Legendák: “ Az én XX. századom” 
Vendég:  Falusi Mariann

02.05. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Arura Trio 
(Tóth Viktor – Lukács Miklós – Orbán György)

02.06. szo 20:00 Gyárfás István Trio feat. Fábián Juli
02.07. v 20:00 Révész Richárd Latin Trio
02.08. h 20:00 Evision Jazz Est: Singer Street
02.08. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Piller Balázs Quartet
02.09. k 20:00 Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
02.10. sz 20:00 Port.hu Jazz Est: Sapszon Orsi Quintet
02.10. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio
02.11. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Borbély Műhely

02.12. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Pocsai Kriszta Quartet 
(Szakcsi - Orbán György - Pecek Lakatos András)

02.13. szo 20:00 Budapest Jazz Orchestra feat. Zsoldos Béla
02.15. h 20:00 Patché
02.15. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Balogh Tamás Quartet
02.16. k 20:00 Formatex Jazz Est: Szulák Andrea Quintet - “Szeretni bolondulásig”
02.17. sz 20:00 Port.hu Jazz Est: Gitárparádé - Sárik Péter Trió feat. Gyárfás István & Gyémánt Bálint
02.17. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
02.18. cs 20:00 Bágyi Balázs New Quartet
02.19. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Lakatos Ágnes Standard Zone
02.20. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Tzumo Exclusive
02.21. v 20:00 The Fifty-Fifty Band
02.22. h 20:00 Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
02.22. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Fenyvesi-Fonay-Tálas Trio
02.23. k 20:00 Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
02.24. sz 21:00 Grund Színház: Cagematch
02.24. sz 22:30 Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio
02.25. cs 20:00 Gereben Zita Quintet
02.26. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Oláh Krisztián Trio
02.27. szo 20:00 Az InfoRádió bemutatja: Balázs Elemér Group
02.29. h 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Budapest Bossanova Quartet
02.29. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Balogh Gyuszi Trio
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