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RÓLUNK
ABOUT US

JEGYÉRTÉKESÍTÉS
TICKET SALES

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.

BUDAPEST JAZZ CLUB:
Nyitvatartási napokon | on opening days
19:00 - 22:00 | from 7PM to 10PM
ONLINE:
www.jegymester.hu
BROADWAY JEGYIRODÁK:
www.broadway.hu

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.

ELÉRHETŐSÉGEK
CONTACT
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)

NYITVA TARTÁS // OPENING HOURS mobil | cell phone:
MÁJUS

JÚNIUS

MAY

JUNE

H-CS: 10:00-24:00 K: változó
Mo-Th: 10:00-24:00 Tue: may vary
P-SZ: 10:00-02:00 SZ-CS: 10:00-24:00 Fr-Sa: 10:00-02:00 We-Th: 10:00-24:00
V: változó
P-SZ: 10:00-02:00 Su: may vary
Fr-Sa: 10:00-02:00|

+36 (70) 413 9837

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

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

A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Kiemelt támogatók:

Fő médiatámogató:
Kiemelt médiatámogatók:

IMPRESSZUM
IMPRESSUM
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2016. május – június
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Hartl Kata,
Zselinszky Zsaklin
Grafikai munka: Hartl Kata

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a
kiadó nem vállal felelősséget.
A Budapest Jazz Clubban az alábbi
utalványokkal is fizethet: Ticket Culture &
Sport, Széchenyi Pihenő Kártya, Sodexo
Kultúra, Kultúra Erzsébet-utalvány és
Erzsébet-utalvány Plusz

Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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Tim Ries – szaxofon
Balázs József – zongora
Sárközi Lajos – hegedű, gitár
Oláh Vilmos – cimbalom
Balogh Guszti – ének
Orbán György – bőgő
Balázs Elemér – dob

A 2014-ben az Egyesült Államokban és Kanadában is hatalmas sikerrel turnézó East
Gipsy Band nagyszerű kezdeményezés a roma zenei hagyomány és a jazz ötvözése
terén, élvonalbeli magyar roma zenészekkel. Balázs József, a közép generáció egyik
legtehetségesebb zongoristája, a Krakkói Jazz Juniors Versenyen a legjobb szólista díját
nyerte el. Most már saját együttesét vezeti, de bátyja, Balázs Elemér zenekarának is egyik
húzóembere. Május elsején a zenekar vendége az amerikai szaxofonos, a Rolling Stones
állandó szólistája, Tim Ries.
The East Gipsy Band is made up by some of the established stars of the contemporary Hungarian jazz
scene. Theirs is a brilliantly successful attempt to fuse the Roma Gipsy musical tradition with modern
jazz. This fantastic outfit toured Canada and the US several times. They brought the house down in
New York’s legendary Blue Note and at the Detroit Jazz Festival.

SILENCE FICTION Ezen az estén a modern jazz zenét
FEAT. BORBÉLY MIHÁLY klasszikus és alternatív zenei mo-

tívumokkal ötvöző kvartett újra vendégül
hívja a Liszt- és Kossuth-díjas szaxofonost, akinek inspiratív hatása művészként és tanárként is tetten érhető a
zenekar pályafutásában.
Borbély Mihály – szaxofon, Kanizsa Gina – vokál,
Vikukel Dániel – zongora, Miskolczi Márk – bőgő,
Urbán Marcell – dob

HÉT | MON

02
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The interaction between piano player, composer
Daniel Vikukel and singer, songwriter Gina
Kanizsa came immediately, as they mutually
listened to each others music.

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc ZeneTÁLAS ÁRON TRIO 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 tehetséges LFZE hallgatókból álló formáció szavatolja a felhőtlen szórakozást
és a változatos, improvizatív hétindító
esteket!

HÉT | MON

02
22:00
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Május 3-i koncertjéhez képest szinte napra pontosan hat éve, hogy Kurt Rosenwinkel a Budapest
Jazz Clubban adott máig emlékezetes koncertet.
Legújabb triójával új vizekre evez, ahol a jazz harmóniákat effektek és progresszív dobfutamok
erősítik. Ez utóbbiról a gitáron és a hozzákapcsolt effekteken is virtuóz gitáros, Tim Motzer mellett
a számtalan stílusban brillírozó Gintas Janusonis gondoskodik, akit olyan előadók és formációk
hívták a ritmusszekcióba, mint a jazz ipari standartjának számító trombitás Branford Marsalis, a
neo-reggae őrült keresztapja Lee Perry, a balhés és legalább ennyire legendás hip-hop csapat, a
Wu-Tang Clan vagy épp a főként Soul és RnB stílusokban tevékenykedő Grammy-díjas énekes,
Bilal.
It’s been six years since Kurt Rosenwinkel gave a memorable concert at Budapest Jazz Club. His new
trio completes jazz melodies with the help of effects and the brilliant progressive drum play of Gintas
Janusonis.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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WEDNESDAY OPEN JAM:
RAFAEL MÁRIO TRIO

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: A zenekar több ízben játszott a LaÉLES GÁBOR TRIO mantín Jazz és a paksi Gastroblues
(DUPLA KONCERT / LEMEZBEMUTATÓ)

SZE | WED

04
19 /21
00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

00

Fesztiválon, 2014-ben pedig hazánkat
képviselte egy uniós bluesversenyen
Brüsszelben. A trió a blues, a soul, a
jazzes szabadzene mélyebb rétegeiben
kutat, ebben a zenei környezetben találja meg saját hangját. A zenekar legújabb, progresszív hangvételű lemezének
bemutatója ez a koncert.
Éles Gábor – gitár, ének, Szkladányi András –
basszusgitár, Móré Attila – dob

SZE | WED

This is the album release concert of Éles Gábor
Trio, which digs into the depths of blues, soul, and
jazz music.

22:30

04

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.
A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
EFF3CTED TRIO

A Bágyi Balázs New Quartet új lemeze “Continuity Jazz Siute” címmel jelenik meg a Tom
Tom Records gondozásában. A zenekarvezető által komponált album anyaga több tételes
jazz szvit, ahol az egyes tételek elnevezéseit egy-egy jellemző tempókarakter adja. A cím
takarta fogalom, a “folytonosság-folytatólagosság” utal a ‘60-as évektől nyomon követhető
modern jazz irányvonalába illeszkedő hangzásvilág és kompozíciós gondolkodásmód
átmentésére, újragondolására. Ebben a tétel szerű formálás által és az előadói apparátus hasonlósága miatt is inspirációs kiindulópontnak tekinthető John Coltrane “A Love
Supreme” című műve.
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.

PÉN | FRI

06

20:00

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétBARIS GÁBOR TRIO végéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.

PÉN | FRI

06
22:30
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

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.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A külön-külön jól ismert nevek így
együtt merőben újra szövetkeznek,
elektronikus kiegészítőkkel hangszereiknek és zenéjüknek egészen új színeket adnak. Olyan friss, mai hangzást
teremtenek, melyben zenei egyéniségük
további rétegekkel gazdagodhat.
Fekete-Kovács Kornél – trombita, Fenyvesi
Márton – gitár, Dés András – ütőhangszerek
Three great musicians from the top echelon of the
Hungarian jazz scene uniting their considerable
talents to create new sounds and musical
textures with a variety of gadgets and soft wear
as well as their main instruments.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

SALMAN GAMBAROV TRIO (AZE)

SZO | SAT

07

SZO | SAT

22:30

07
20:00
Salman Gambarov az azerbajdzsáni jazz élet legismertebb alakja. Az utóbbi
évtizedekben számos külföldi zenei fesztivál fellépője volt, melyekből kiemelkedik
a Montreaux-i Jazz Fesztivál, a Kasseler Musiktage, Telt-Musik Fesztivál, a
Beethovenfest és a Piano-piano Fesztivál. Számtalan jazz klubban játszott kiemelkedő sikerrel Varsóban, Stockholmban, Chicago-ban, Moszkvában, Baselben,
Berlinben és Brüsszelben is. Az utóbbi időben számos nemzetközileg elismert
művésszel lép fel világszerte.
Salman Gambarov – zongora, Orbán György – bőgő, Banai Szilárd – dob
Salman Garbarov performed at many festivals abroad, among them Jazz Fest in Montreux
(Switzerland), Kasseler Musiktage, Zelt-Musik-Festival in Freiburg and Beethovenfest in Bonn
(Germany). He also appeared in different jazz-clubs in Warsaw, Stockholm, Chicago and more.

7

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

A 2005-ben alakult Loop Doctors formáció 2014-ben rögzítette a legutóbb, 2014 végén megjelent lemezét (Entering a
Room, Art Music Records) Brooklyn-ban, a new york-i szaxofonossal, Chris Hunterrel, és számos más világhírű előadóval.
Chris Hunter közel huszonöt éve a világ élvonalába tartozó zenészek között jegyzett szaxofonos, aki a 90-es évek eleje óta
állandó tagja a dominikai zongorista Michel Camilo zenekarainak, Illetve a Manhattan Jazz Orchestra vezető szólistája.
Chris meglehetősen egyéni módon közelít a szaxofonhoz. Játékára a rengeteg hagyományos Bebop zenei elem mellett
nagyon modern sound és játékmód jellemző. Vehemenciája és hangszíne tökéletesen illeszkedik a Loop Doctors elektronikus zenei hangzások által formált Drum’n’Bass - Breakbeat stílusú improvizációs zenéjébe.

Chris Hunter – szaxofon, Romhányi Áron – billentyűk, Szendőfi Péter – dob
Chris Hunter is one of the leading saxophone players of the past 25 years. His music fits perfectly into the improvised
Drum’n’Bass - Breakbeat sound of Loop Doctors.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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LFZE MONDAY OPEN JAM:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

A KITCHEN BOX BEMUTATJA:
WHY NOT
- ACOUSTIC POP QUARTET

HÉT | MON

09

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Why Not egy formabontó kreatív
csapat, akik minden pop klasszikusból a legjobbat hozzák ki. Zenei tabuk
nélkül alakítják át a rádiókból ismert
legnépszerűbb dalokat. Teszik mindezt
különleges, kompakt felállásban.
Idén már nemcsak mások dalait
játsszák, hiszen a régi kedvencek mellett új feldolgozások és két saját szám is
elhangzik ezen az estén.
Molnár Emese – ének, Udvarhelyi Gábor – gitár,
Éder Ferenc “Lá” – basszusgitár, Takács Marci –
ütőhangszerek
A creative group who bring the best out of pop
classics. They rethink songs known from the
radio with no taboos.

HÉT | MON

09

22:00

INGYENES
FREE

VOICE & GUITAR:
MICHELLER MYRTILL
& PINTÉR TIBOR DUO

KEDD | TUE

10

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20:00

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

Micheller Myrtill és Pintér Tibor több
mint tíz éve sikeres formációja havi
rendszerességgel lép fel a Budapest
Jazz Clubban. Műsorukat elsősorban
jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják.
Bravúros és improvizatív előadásuk
különleges koncertélményt nyújt.

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

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.

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

SZE-CS-P | WED-THU-FRI

11-12-13.
13:30

A koncertek programját
elsősorban a Jazz Tanszék
zenekari gyakorlatán működő formációk húsz perces koncertjei adják, de bemutatkozik a Jazz Tanszék
a capella énekegyüttese is
Lakatos Ágnes vezetésével.

INGYENES

FREE

This night the students of
the Liszt Ferenc Academy
of Music will test their
skills in a real jazz
atmosphere.

Felkészítő tanárok:
Bacsó Kristóf,
Borbély Mihály,
László Attila
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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WEDNESDAY OPEN JAM:
ORBÁN GYÖRGY TRIO

FORMATEX JAZZ EST:
BERDISZ MŰVEK

SZE | WED

11

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon
mutatkozott be. Repertoárjukat saját
szerzemények alkotják. A formáció minden tagja játszik a sajátján kívül más
hangszeren vagy épp hangszereken.
Ezen tudásukat meg is csillogtatják
koncertjeiken, ennek köszönhetően a
szokásosnál változatosabb zenei gondolkodás alakítja a hangzást.
Berdisz Tamás – dob, billentyűk, Stencli Tamás –
szaxofon, basszusgitár, Juhász Attila – zongora,
billentyűk, Frey György – basszusgitár
The members play their own songs varoiusly on
their own and other intruments

SZE | WED

11

22:00

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.
A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

13

20:00

PÉN | FRI

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az Oláh Kálmán Sextet zenéjében
nagymértékben dominál a XX. századi
kompozíciós zene, elsősorban a bartóki
hangzásvilág. A zenekar repertoárja
Oláh Kálmán gondosan megformált,
több részből álló szerzeményeire, eredeti
hangszereléseire és népdalfeldogozásaira épül, ugyanakkor az igazi jazzes
lüktetés és az improvizáció sem szorul
háttérbe.
Oláh Kálmán – zongora, Bacsó Kristóf – szaxofon, Borbély Mihály – szaxofon, Schreck Ferenc – harsona, Barcza-Horváth József – bőgő,
Balázs Elemér – dob

Kálmán Oláh has recorded and performed
compositions that fuse jazz and contemporary
classical music with Hungarian folk music.

FINUCCI BROS QUARTET
JAZZ LEGENDÁK: “LEGENDÁS
BASSZUSGITÁROSOK”

CSÜ | THU

12

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar vezetője Balogh Roland
Junior Príma-díjas jazz-gitárművész.
2009-ben megnyerte a Montreux-i jazzgitárversenyt, 2015 októberében pedig
New Yorkban Wes Montgomery emlékére megrendezett versenyen második
helyezést ért el. Ezen az estén a zenekar a
legendás jazz-basszusgitárosok munkásságát eleveníti fel.
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.

FREE BJC JAM SESSION:
JUHÁSZ GÁBOR TRIO

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
OLÁH KÁLMÁN SEXTET

PÉN | FRI

INGYENES
FREE

9

13

22:30

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

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

www.bjc.hu

budapest jazz club

10 // május

FREE BJC JAM SESSION:
KALMÁR ZOLTÁN TRIO

FIDELIO JAZZ EST:
TZUMO EXCLUSIVE

SZO | SAT

14

SZO | SAT

22:30

14
20:00
Tzumo Árpád a korábbi években olyan nagy amerikai sztárokkal koncertezett,
mint 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. Tzumo, aki az elmúlt időszakban nagy sikerrel turnézott Jure
Pukl, Toftgard Rambsbol és Howard Curtis társaságában, vadonatúj szerzeményeit
ezúttal hazai jazz zenészekkel karöltve mutatja be.
Tzumo Árpád – zongora, Winand Gábor – ének, Molnár Sándor – szaxofon, Soso Lakatos Sándor –
szaxofon, Barcza Horváth József – bõgõ, 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.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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LFZE MONDAY OPEN JAM:
VARGA TIVADAR TRIO

A NATURAL SYSTEMS BEMUTATJA:
SINGER STREET

HÉT | MON

16

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait jól ismerhetjük különböző formációkból. Ebben a felállásban
2011 óta alkotnak közösen. Repertoárjuk négy énekhangra komponált közismert jazz és swing feldolgozásokból áll,
melyekhez egy-egy szám erejéig kiváló
hangszeres kíséret is csatlakozik.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus, Neumann Balázs – zongora, Frey György – basszusgitár, Berdisz Tamás – dob
Singer Street is an a cappella group from
Hungary, consisting of four brilliant singers.

HÉT | MON

INGYENES
FREE

16

22:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

LENGYEL JAZZ EST:
MOON HOAX (PL)

KEDD | TUE

17

20:00

A zenekar 2012-ben alakult. Az együttes
neve arra utal, hogy a Holdra szállás
valójában nem történt meg és minden
hozzá fűződő dokumentáció, hang- és
képanyag egy erre a célra felállított
stúdióban készült. A Moon Hoax zenéje
lírikus narráció, lendületes ritmus szekcióval, az elektronikus szintetizátor
hangzás és a szabad improvizáció
összekapcsolása.
Michal „ The King ” Karbowski – gitár, Klaudiusz
Klosek – trombita, Michal Bak – szaxofon,
Marcin Ciupidro – vibrafon, szintetizátor,
Ju Ghan – bőgő, Przemyslaw Borowiecki – dob
Their music is the connection between the
synthesizer and free improvisation.

WEDNESDAY OPEN JAM:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

d1 TV JAZZ EST:
BARTÓK ELECTRIFIED

SZE | WED

18

SZE | WED

22:00

18
20:00
Bartók az emberiség zenéjének kiemelkedő alakja volt. Nyitottsága nem csak a
népzene, de a jazz, az improvizatív zene irányában is megmutatkozott. Maga is
érdeklődött a rögtönzés iránt, Kontrasztok címmel pedig kamara művet komponált a
korszak legmeghatározóbb jazz klarinétosa, Benny Goodman számára. Ezen műfajok közös eredőjén elindulva Párniczky András egy repertoárt hozott létre Bartók
olyan rövidebb műveinek feldolgozásával, mint a Mikrokozmosz, a 10 könnyű zongora darab és az említett Kontrasztok.
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, Ajtai Péter – bőgő, Baló István -– dob
András Párniczky and his group remake works of significant Hungarian composer, Béla Bartók.
jegyár|ticket price: 1400/1000HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.
A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

www.bjc.hu

budapest jazz club
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SYRIUS LEGACY

CSÜ | THU

19

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20:00

A fiatal, Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen jazztanszaki végzettséget
szerzett Syrius Legacy együttes tagjai
zseniálisan csomagolják a zenei anya
got olyan finoman jazzes produkcióba,
hogy ezt a muzsikát azok számára is
közel hozza, akik annak idején nem ismerték a legendás Syriust.
Vidákovich Izsák – szaxofon, fuvola, Ludányi
Tamás – szaxofon, Tempfli Erik – billentyűk,
ének, Fonay Tibor – basszusgitár, Benkó Ákos
– dob, ének
This memorial band tributes to one of the
legendary milestone of the Hungarian jazz.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: HORVÁTH KORNÉL LANTOS ZOLTÁN - BORBÉLY MIHÁLY TRIO

PÉN | FRI

20
20:00
Horváth Kornél a magyar ütősök ördögi technikájú doyenje. Valamikor a híres Trio
Stendhal meghajtója volt, manapság pedig a nemzetközi fesztiválok egyik ovációval
fogadott sztárja. A hegedűs Lantos Zoltán, országunk egyik legeredetibb zenésze
hangszerének éveket töltött Indiában, elsajátítva a klasszikus indiai hangszerkezelési módokat. A jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó szaxofonos Borbély Mihály nagyszerű zenekarvezető, kinek improvizatív muzsikáját a
jazz különböző irányzatainak, valamint a Kárpát medence és a Balkán népzenei
örökségének ötvözése jellemzi.
Borbély Mihály – szaxofon, Lantos Zoltán – hegedű, Horváth Kornél – ütőhangszerek
The doyen of Hungarian percussionists, Kornél Horváth is an absolute wizard on his instrument. He is
also one of the great favourites at international festivals where he used to appear as one-third of the
acclaimed Black Sea Trio. His London gig with violinist Zoltán Lantos was a runaway success.
jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

FREE BJC JAM SESSION:
ELEK ISTVÁN TRIO

SZO | SAT

20

22:30

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.
www.bjc.hu
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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 csodálatos hangú énekesnő, Kovács Linda 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.
jegyár|ticket price: 2400/1600HUF

JOYCE CÂNDIDO (BRA) Joyce Cândido az egyik legizgalmasabb

FREE BJC JAM SESSION:
BARIS GÁBOR TRIO

SZO | SAT

21

INGYENES
FREE

22:30

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

hanggal megáldott Brazil énekesnő,
akit nem csak a kritikusok dicsérnek, de
nemzetközileg elismert brazil művészek
is tisztelettel nyilatkoznak kiemelkedő
énektudásáról. Az énekes-dalszerző és
zongorista egyedülálló hangján és színpadi előadásában a gazdag brazil populáris zene (MPB) repertoárját mutatja
be Budapesten.

HÉT | MON

23
20:00

jegyár|ticket price:
2200/1800HUF

Joyce Cândido is one of the most exciting voices
in Brazil with acclaims from the critics and
respect from internationally renowned artists.
Her singing has been described as remarkable.

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc ZeneUDVARDI MÁRTON QUARTET 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 tehetséges LFZE hallgatókból álló formáció szavatolja a felhőtlen szórakozást
és a változatos, improvizatív hétindító
esteket!

HÉT | MON

23
22:00

INGYENES
FREE

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

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

budapest jazz club

14 // május
AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
GYÁRFÁS ISTVÁN SÁRIK PÉTER DUO

KEDD | TUE

24

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

20:00

Gyárfás István, népszerű becenevén
Gyafi, a magyar jazzélet egyik legszimpatikusabb egyénisége, nem mellesleg
fantasztikus gitáros. Sárik Péter
jazz-zongoraművészt virtuozitásáról és
műfaji sokoldalúságáról ismerhetjük.
Egyedi ötletei örömteli és közérthető
produkciók alakjában mutatják be és
teszik egyre népszerűbbé a jazz zenét.
Gyárfás István – gitár, Sárik Péter – billentyűk
István Gyárfás is one of the most loved and
talented guitar players in the Hungarian jazz
scene. His performance with the brilliant pianist,
Péter Sárik, will be unforgettable.

GRUND SZÍNHÁZ: CAGEMATCH

SZE | WED

25
21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

KÜZDELEM, JÁTÉK, HUMOR
- IMPROVIZÁCIÓ A GYŐZELEMIG!
A küzdő felek 25 percet kapnak, hogy a
semmiből Történetet, Világot, Jelentést
teremtsenek a színpadra. Az idő szorít.
A tét a játék joga. A néző dönt, a győztes
marad, a ringbe új kihívó érkezik.
A szorítóban:
Biszak Áron és a nővérek
Dirty Planet
Fodor Dávid és a nemek társasága
Zene: Badics Márk, Benkő Dávid
Kapunyitás: 20:50

WEDNESDAY OPEN JAM:
EGRI JÁNOS TRIO

SZE | WED

25

22:30

INGYENES
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.

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

Theatrical performance in Hungarian language.

A KÜKÜLLŐSPED BEMUTATJA: A ﬁatal generáció egyik tehetséges
a nagyközönség az Emil.
GEREBEN ZITA QUINTET énekesnőjét
RuleZ vokalistájaként, és a Geszti Péter

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
VÖRÖS NIKOLETT QUARTET

féle Gringosztár együttesben ismerhette
meg. Zita néhány éve szólistaként lépett
a rivaldafénybe. 2012-ben megjelent
második korongja 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,
jegyár|ticket price: her velvety voice and personal onstage presence
1600/1200HUF ensure an unforgettable evening.

CSÜ| THU

26
20:00

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétJUHÁSZ GÁBOR TRIO végéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.

PÉN | FRI

27
22:30
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

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.

PÉN | FRI

27

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Vörös Niki nem egyike a számos jazz
tanszakon végzett, jazz klubokban fellépő,
de érthető okokból könnyedebb műfajokban
utazó énekeseknek. Ő virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó anyagból képes
minőségi jazzt zenét alkotni. Enyhén füstös
hangja beleillik a hagyományba, ötletesen,
de mértéktartóan rögtönöz, érzéssel énekel
és nagyszerű összhangban működik együtt
zenészeivel. Eredetiségéhez kétség nem
fér.
Vörös Nikolett – ének, Vörös László – zongora,
Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Badics Márk – dob
Nikolett Vörös is a true jazz singer, the real thing,
who is capable of turning almost any material
into high quality jazz.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
PINTÉR PÉTER TRIO

BALÁZS ELEMÉR GROUP

SZO | SAT

28

SZO | SAT

22:30

28
20:00
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.

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

JAZZ + PRÓZA

VAS | SUN

29

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Varga Tamás számtalan magyar és
külföldi filmben játszott. Rendszeresen
szinkronizál és alkalmi produkciókban is közreműködik. Önálló estje a
Jazz+próza, melyben partnerei kiváló
muzsikusok, a közönség legnagyobb
örömére évek óta látható és hallható a
legkülönbözőbb színpadokon.
Varga Tamás – próza, Vázsonyi János – szaxofon, Dely Róbert – gitár, Klimász Tamás – bőgő,
Molnár Mátyás – dob
Kálmán Oláh has recorded and performed
compositions that fuse jazz and contemporary
classical music with Hungarian folk music.

A diplomakoncert a hároméves BA
program záróvizsgája is egyben. A hallgatók 30-40 perces műsorban mutatják
be tudásukat, művészi elképzeléseiket.
A koncert egyben a jövőbe is mutat,
hallhatjuk, hogy a jövő jazz-muzsikus
generációja milyen irányba halad.
The graduation concert of the masters of art of
Liszt Ferenc Academy of Music, mainly consist
of the compositions of the students.
MÁJUS 30., HÉTFŐ:
1. DIPLOMÁZIK: Palágyi Ildikó
Palágyi Ildikó – ének, Molnár Bencze – rhodes
Bartók Vince – basszusgitár, Szabó Dániel
Ferenc – dob
2. DIPLOMÁZIK: Rafael Márió, Bartók Vince
Rafael Márió – zongora, Bartók Vince –
basszusgitár, Varga Gergely – szaxofon,
Hidász Tamás – dob

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

3. DIPLOMÁZIK: Udvardi Márton, Hermán
Dominik
Udvardi Márton – trombita, Hermán Dominik
– dob, Garay Anna Elza – szaxofon, Bazsinka
Mihály - szaxofon, Balogh Tamás – zongora
MÁJUS 31., KEDD:
1. DIPLOMÁZIK: Borbényi Dániel
Borbényi Dániel – gitár, Benkő Dávid – Hammond orgona, Mihalovich Dávid – basszusgitár,
Hermán Dominik – dob
2. DIPLOMÁZIK: Garay Anna, Tóth Dávid,
Reviczky Balázs, Molnár Mátyás
Garay Anna Elza – szaxofon, Tóth Dávid – gitár,
Reviczky Balázs – zongora, Molnár Mátyás –
dob, Belegrai Gábor – basszusgitár
3. DIPLOMÁZIK: Balogh Gyula,
Uher-Győrfi Bálint, Mihalovich Dávid
Balogh Gyula – zongora, Uher-Győrfi Bálint –
szaxofon, Mihalovich Dávid – basszusgitár, Kiss
Tamás – dob

www.bjc.hu

FREE BJC

16 // programtáblázat

2016. MÁJUS | MAY

JAM SESSIONS
		
		

after the concerts. on Mondays, Wednesdays, Fridays &
Saturdays in May and on Wednesdays, Fridays
& Saturdays in June.

INGYENES BJC
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www.bjc.hu

májusban minden hétfőn, szerdán, pénteken
és szombaton, júniusban szerdán, pénteken
és szombaton a koncert után.
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budapest jazz club

HÉTFŐ | MONDAY
Vodka szóda
Vodka Soda
490HUF
KEDD | TUESDAY
Bár menü | Bar Menu
2x4cl Cornus pálinka
+ sós mogyoró
2x4cl Cornus palinka
+ salty peanut
2400HUF
SZERDA | WEDNESDAY
Nagyfröccs
Tall Spritzer
400HUF

June // 17

PÉNTEK | FRIDAY
Koktélok | Cocktails
(mojito, tequila sunrise, caipirinha,
cuba libre, margarita)
790HUF
SZOMBAT | SATURDAY
Long Drinks
(vodka narancs, vodka szóda, rum+cola,
gin tonic, gin szóda)
(vodka orange, vodka fizz,
rum+coke, gin tonic, gin fizz)
790HUF

CSÜTÖRTÖK | THURSDAY
Souther Comfort gyömbér
Souther Comfort ginger
790HUF

MINDEN NAP
16:00-19:00 között

STAROPRAMEN
KORSÓ

650HUF helyett

Áraink forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák.
Ajánlatunk 2016.05.01-06.30. között és
a készlet erejéig érvényes.
Our prices are in HUF and incule the VAT.
Our offer is available from 01/05/2016
to 30/06/2016 or while stock lasts.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

490HUF/0,5l

EVERY DAY
from 4PM to 7PM

STAROPRAMEN

490HUF/0,5l

www.bjc.hu

budapest jazz club
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WEDNESDAY OPEN JAM: A NATURAL SYSTEM BEMUTATJA:
ETŰD VIZSGAKONCERT
RAFAEL MARIO TRIO
ÉS GÁLA

A diplomakoncert a hároméves BA program záróvizsgája is egyben. A hallgatók
30-40 perces műsorban mutatják be
tudásukat, művészi elképzeléseiket. A
koncert egyben a jövőbe is mutat, hallhatjuk, hogy a jövő jazz-muzsikus generációja milyen irányba halad.
The graduation concert of the masters of art of
Liszt Ferenc Academy of Music, mainly consist
of the compositions of the students.
1. BIG BAND
2. DIPLOMÁZIK:
Schildkraut Vilmos, Centgráf Benjámin
Oláh Krisztián – zongora, Bille Gergő – trombita,
Uher-Győrfi Bálint – szaxofon, Schildkraut Vilmos –
bőgő, Centgráf Benjámin – dob
3. DIPLOMÁZIK:
Farkas József, Uher-Győrfi Bálint,
Mihalovich Dávid
Farkas József – zongora, Uher-Győrfi Bálint – szaxofon, Mihalovich Dávid – basszusgitár,
Siska Tamás– dob

SZE | WED

01

22:30

INGYENES
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.

CSÜ | THU

02

20:30

Az ETŰD zeneiskola a zenei ismeretek
átadását zenei élményszerzéssel, közösségi élményekkel, közösen megvalósított produkciókkal és projektekkel
kívánja segíteni. Az iskola falai közül
olyan kiválóságok léptek ki, mint Fábián
Juli, Vörös Niki, Csézy, Palya Bea, Pflum
Orsi és Szőke Nikoletta, csak néhányat
említve a legismertebb nevek közül. Az
Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola
tanulóinak koncertjén a feltörekvő generáció tagjai saját formációikkal mutatkoznak be.

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

The Etűd Conservatoire and Music School’s
most talented students will be on stage with jazz
standards.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
ELSA VALLE LATIN JAZZ SYNDICATE

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

PÉN | FRI

03

PÉN | FRI

03
20:30

22:30

A Magyarországon élő tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő, a londoni 606
Clubban márciusban tomboló sikert aratott Elsa Valle, a közönség egyik nagy kedvence, mindig is magához illő kísérettel lép fel. Elsa férje, a francia kritikusok által
Európa egyik legegyedibb jazz énekesének tartott Winand Gábor szaxofonon és fuvolán is jeleskedik. A kíséret további tagjai is mind a hazai jazz legfoglalkoztatottabb
művészei, akik a hazai jazz élvonalát képviselik.
Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, fuvola, szaxofon, Szakcsi Lakatos Béla – zongora, 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.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

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

SZO | SAT

INGYENES
FREE

04
14:00

SZO | SAT

04

20:30

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A Magyar Jazz Szövetség az idei évben
hetedik alkalommal hirdette meg Jazz
Zeneszerző és Hangszerelő Versenyét.
A verseny célja, hogy új, eredeti jazz kompozíciók szülessenek hazai szerzőktől,
valamint olyan új hangszerelések, melyek magyar szerzők munkáit dolgozzák
fel. A délután 14:00 órakor kezdődő
programon a versenybe nevezett művek
hallhatóak.

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb műfajokban is elismert
hangszerelőként, zeneszerzőként tartják
számon. Rendszeresen turnézik a tengerentúlon is. Játékával a legrangosabb
amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam
Sessionök közönsége közt is számos
rajongója akad.

The aim of the Jazz Composing
and Instrumentation Competition
is to give birth to unique works by
Hungarian musicians.

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.

Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor –
trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob

BARTÓK KONZI
ÉVVÉGI VIZSGAKONCERTEK

KEDD | TUE

07

17:00
&
19:30

INGYENES
FREE

A Bartók Béla Konzervatórium Jazztanszakának végzősei méltán nevezhetők a legtehetségesebb és egyben
legfiatalabb jazz generáció tagjainak.
Többen közülük már saját zenekarukkal
járják a hazai klubbokat és fesztiválokat,
külföldi jazz-versenyekről térnek haza díjakkal. Azok, akik a zenei pályát választják
hivatásuknak, jellemzően ebből az intézményből nyernek felvételt a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanszékére.
Students of the Jazz Faculty of Bartók Béla
Conservatory are the most talented and and the
youngest jazz musicians of their generation.

FREE BJC JAM SESSION:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

PORT.HU JAZZ EST:
BALÁZS JÓZSEF QUINTET

PÉN | FRI

04

22:30

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

ALERANT JAZZ EST:
ELEK ISTVÁN QUARTET FEAT. HAJDU KLÁRA

SZE | WED

08
20:30
A zenekar vezető-szólistája, Elek István, a hazai jazz szaxofonozás meghatározó
alakja nemrégiben egykori és aktuális formációinak tagjait verbuválta össze,
hogy közösen ünnepelhessék egy fesztivál hangulatú estén 60. Születésnapját.
A leginkább a „fősodor”, a mainstream stílusirányzatból merítő formáció ezen
az estén könnyedebb irányba evez. A zenekarhoz a Balázs Elemér Grouppal
is évekig közösen alkotó, elbűvölő énekesnő, Hajdu Klára csatlakozik.
Hajdu Klára – ének, Elek István – szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő,
Pusztai Csaba – dob
The Quartet is part of the so-called “mainstream” with a program tribute to the great predecessors and
successors of Jazz, with the “spirit of our times”.
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
www.bjc.hu
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WEDNESDAY OPEN JAM:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

SZE | WED

08

22:30

INGYENES
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.
A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
TÓTH VIKTOR & BIRD FOOD MARKET

CSÜ | THU

09
20:30
Tóth Viktor olyan nagyságokkal játszott együtt, mint Hamid Drake, Henry Franklyn,
William Parker. Koncertjeit a tanulás-önfejlesztés nagyszerû alkalmainak tekinti. A
Bird Food Market Tóth Viktor szaxofonos vezetésével 2012-ben alakult. Zenéjük a
modern jazz és hip hop ötvözése, a Charlie Parkeri be bop hagyaték újraértelmezése.
Koncertjeiket a minden pillanatban újjászülető zene, az avantgard lelkület, a tört
ritmusok sodró pulzálása és magas szintű improvizáció jellemzi.
Tóth Viktor -– szaxofon, Kolta Gergő – basszusgitár, Szarvas Dávid – beatbox
Tóth Viktor is one of the most versatile figures in Hungarian jazz. His musical expression is dynamic yet
sensitive, and he strives to capture the energy of the moment with every performance. He composes
his own material, he produces music for contemporary dance performances and he collects folk music.
He is always looking to forge ahead in new directions.
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

FREE BJC JAM SESSION:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

ALERANT JAZZ EST:
SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO

PÉN | FRI

10

PÉN | FRI

10
20:30

22:30

Szakcsi Lakatos Béla az ötvenes 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. A Liszt- és Kossuth-díjas művész zenéjében különösen
nagy hangsúlyt fektet a klasszikus és kortárs zene, a világzene és a jazz ötvözésére.
Mindazok számára, akik figyelemmel kísérték Szakcsi Lakatos Béla munkásságát,
kitűnhetett, hogy - példaképe, Leonard Bernstein “útmutatása” szerint - egyaránt otthonosan mozog valamennyi zenei műfajban. Az utóbbi tíz évben egyre mélyebbre merült
Kurtág György kompozícióinak tanulmányozásában; Ligeti György, Eötvös Péter és
Pierre Boulez szerzeményeinek behatóbb megismerése pedig jelenleg is foglalkoztatja.
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Obán György – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
Béla Szakcsi Lakatos has been performing since the ‘50s in genres such as mainstream jazz, jazzrock,
free improvisation, new age, and gipsy jazz. The musician, who has been honored with the most
high-ranking Hungarian awards, focuses on combining modern and classical, world and jazz music.
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

www.bjc.hu

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

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

KONCERT

Ha JOEY DEFRANCESCO ORGONÁS TRIÓJÁNAK koncertjét a Budapest Jazz Clubban úgy jellemezném, hogy a Sentimental Journey-től a Szomorú
vasárnapig tartott, igazat mondanék, mégsem volnék
igazságos. Ugyanis ennél viháncolósabb, a zenekaron
belül állandó ugratásba és önfeledten nyargaló futamokba torkolló zenét mifelénk nagyon ritkán hallani. Az, hogy a második aznapi koncert pont egy-egy
többnyire szomorúnak és sötétnek tartott standarddel
indult és zárult, félrevezető; a kedélybetegség és az
önpusztításra való hajlam messze szaladnak, ha Joey
leül a hammondhoz. Hiszen a gargantüai étvágyú,
olasz temperamentumát büszkén viselő DeFrancesco
és két társa számára egy ilyen koncert alkalom a folyamatos poénkodásra, ritmikai- vagy hangnem modulációra. A sor végén meg lehet csavarintani a zárást,
megfricskázni a koronát, azután a kitartott break után
elengedni a dögösebbnél is dögösebb szvinget. Aktuális lemezük címadó számát (Trip Mode), ami egy
szupergyors bebop téma, parodisztikusan indították,
előbb csak zümmögték, és később kezdtek bele, ellenállhatatlanul.

ahogy Pesten is csinálta, és eljátszik néhány szépséges
variációt rajta. A trombitára köztudottan Davis mellett startolt rá. A vibrátó, amikor viszont énekelni kezd
az Around the World-ben, szándékoltan Sinatrát idézi,
csakhogy az ízig-vérig eredeti, öniróniára is képes
zenében ez senkit nem zavar, éppen ellenkezőleg.
DeFrancesco orgonája úgy szól, mint a vízesés, hatalmas flash, ha alááll az ember, csak ne maradjon ott túl
sokáig, mert erős sugárban éri. Két állandó partnere
közül Jason Brown dobos lelki ikertestvére, ő is lehengerlő virtuóz, mindig a következő fricskán jár az esze,
a gitáros Dan Wilson sokkal érdesebb, szálkásabb,
amikor melódiát játszik de szerényen akkordozik, ha
azt kell.

A philadephiai DeFrancesco, aki a koncert végén
46-ik születésnapjára tortát is kapott, a hammond egyik legelismertebb előadója a mainstream jazzben, Ray Charlestól Miles Davisig és
George Bensonig rengeteg sztárral szerepelt már.
Orgonálás közben, ami már eleve többfunkciós
működés, felemeli az odakészített sordinós trombitát,
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

Zipernovszky Kornél
Magyar Narancs - Visszhang rovat - 2016. április 14.
www.bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
LAKATOS PECEK KRISZTIÁN TRIO

SZO | SAT

11

20:30
Micheller Myrtill és Pintér Tibor több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép fel a Budapest Jazz Clubban. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.

SZO | SAT

11

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. They were among the best
eight twice in Völklingen on the ‘Voice&Guitar’ international contest. They toured in London in 2009.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

22:30

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

BUDAPEST JAZZ ORCHERSTRA
FEAT. SZULÁK ANDREA

KEDD | TUE

14
20:30
Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a
hazai jazz-élet számára, hiszen létrejött Magyarország első professzionális big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló munkásságának
ékes bizonyítéka az elmúlt 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 csodálatos hangú díva, Szulák Andrea 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.
jegyár|ticket price:
2400/1600HUF
www.bjc.hu
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WEDNESDAY OPEN JAM:
KOLLMANN GÁBOR TRIO

SZE | WED

SZE | WED

15
20:30

15

22:30
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

INGYENES
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.

D1 TV JAZZ EST:
BACSÓ KRISTÓF TRIÁD

CSÜ | THU

16

20:30

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A trió 2012 végén alakult a fiatal
magyar jazzmuzsikus-generáció három meghatározó tagjának együttműködéseként. A zenekar repertoárján
saját kompozíciók szerepelnek, de a
megkomponált részek mellett fontos
szerepet kapnak a közös improvizációk,
illetve a nem megszokott hangszínek
és együtthangzások keresése. Zenéjük
szabadon szárnyalóan friss, energikus
és a jelenből merítő.
Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo Árpád – zongora, billentyűs hangszerek, Juhász Márton – dob

A fiatalAtehetségeket
felkaroló
szerdaisorozat
Jam Session
LFZE tehetségeit
bemutató
sorozat stratégiai
Formatex.
stratégiaipartnere
partnerea az

The trio was founded in the end of 2012 as the
cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
SZABÓ DÁNIEL QUINTET

FREE BJC JAM SESSION:
BARIS GÁBOR TRIO

PÉN | FRI

17

PÉN | FRI

17
20:30

22:30

A nagyszerű zongorista, Szabó Dániel Magyarországon a kísérletező szellemű,
kirobbanóan tehetséges fiatal zenészek egyik vezéralakja lett. Amióta áttelepült az
Egyesült Államokba, sikert sikerre halmozott, olyan legendás klubokban lépett fel,
mint a New York-i Jazz Gallery, Los Angelesben a Blue Whale és a Catalina de
tarolt Európában is. Az elmúlt években olyan világhírű zenészekkel játszott együtt,
mint Chris Potter, Kurt Rosenwinkel, Németh Ferenc, Lionel Loueke, John Zorn vagy
Rosario Giuliani, csak néhányat kiragadva a tekintélyes névsorból.
Szabó Dániel – zongora, Bacsó Kristóf – szaxofon, Zana Zoltán – szaxofon, Szandai Matyás – bőgő,
Juhász Márton – dob
Szabó actively composes for large/chamber ensembles as well as for jazz combos and solo piano.
Besides leading his own bands, he also performs as a session musician with several groups either
from the more traditional or radically modern side of jazz and in other fields, such as world or classical
music.

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF
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INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.
www.bjc.hu

budapest jazz club
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FREE BJC JAM SESSION:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

SZO | SAT

18

22:30

A román énekesnő Európa egyik legeredetibb jazz énekesnője, aki öt éve hatalmas
sikerrel lépett fel a BJC londoni testvér klubjában, a legendás 606-ban. Luiza Zan a
jazz, a funk, a rythmn&blues, a hip-hop, valamint a bossa nova vonzó és egyéni ötvözetét interpretálja. 2004-ben különdíjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekes
versenyén. Szólista-partnerei, Sárik Péter és Gyárfás István nem először társulnak
a csodálatos hangú énekesnőhöz.
Luiza Zan – ének, Gyárfás István – gitár, Sárik Péter – zongora
Romanian songstress Luiza Zan is one of the most interesting and original jazz singers not just in
this Central-East European region but in the whole of Europe. She sings an intriguing and highly
individual mixture of jazz, rhythm’n’blues, funk and bossa nova.

A KITCHEN BOX BEMUTATJA:
GEREBEN ZITA QUINTET

20:30

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A ﬁatal generáció egyik tehetséges
énekesnőjét a nagyközönség az Emil.
RuleZ vokalistájaként, és a Geszti Péter
féle Gringosztár együttesben ismerhette
meg. Zita néhány éve szólistaként lépett
a rivaldafénybe. 2012-ben megjelent
második korongja Our Places címmel,
melyen a pop, a funk és az R’n’B stílusjegyek dominálnak.

www.bjc.hu

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.

lakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat szerdánként is a legtehetségesebb zenészek
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.

SZE | WED

22
22:30

INGYENES
FREE

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

FORMATEX JAZZ EST: Szőke Nikoletta egyike azon ritSZŐKE NIKOLETTA QUARTET ka 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 több ezres példányszámban.

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.
.

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.

WEDNESDAY OPEN JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
LAKATOS PECKEK ANDRÁS triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat-

SZE | WED

22

INGYENES
FREE

Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert
– zongora, Barcza-Horváth József – bőgő,
Balázs Elemér – dob
CSÜ | THU

23
20:30

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

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

budapest jazz club

June // 25

A Djabe zenekar a hazai jazz-world-fusion műfaj első számú képviselője. Több mint
negyven kiadványuk jelent meg eddigi húszéves működésünk alatt. Birtokosai a
MAHASZ Arany Zsiráf (Fonogram) díjának, eMeRTon díjasok, megkapták a nemzetközi Prince Award elismerést, valamint jelölték őket Los Angelesben Surround Music
Awardra is. Eddig negyvenkét országban léptek fel. A Djabe olyan egyedi zenét játszik,
melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel.

Égerházi Attila – gitár, Kovács Ferenc – hegedű, trombita, ének,
Kovács Zoltán – billentyűk, Barabás Tamás – basszusgitár, Banai Szilárd – dob
Djabe is the no.1 jazz-world-fusion group from Hungary. They have been around for 20
years, played in 42 countries, and won multiple awards at home and abroad as well. In
their music, jazz mingles with elements of Hungarian folk and world music.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
LAKATOS PECEK KRISZTIÁN TRIO

PÉN | FRI

24

22:30

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

Áraink forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák. Ajánlatunk a készlet erejéig, valamint visszavonásig érvényes.
Our prices are in HUF and incule the VAT. Our offer is available while stock lasts or untill cancellation.

A Pankastic! létrejöttekor a zenekar szeme elõtt egy igényes és új popzenei stílus megalkotása lebegett: régi sztenderdek és
örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia manouche swing világába, megfűszerezve mindezt a cimbalom
egyedi hangszínével. Elképzelésükből megszületett egy sajátos, új műfaj: a django-pop.
Pálmai Panna – ének, Kardos Dániel – gitár, Csurkulya József – cimbalom, Gazda Bence – hegedű, Lombos Pál – bőgő, Nagy Zsolt – dob
The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called cimbalom.
www.bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

SZO | SAT

25

22:30

INGYENES
FREE

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból 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.

SINGER STREET

SZE | WED

29

20:30

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait jól ismerhetjük különböző formációkból. Ebben a felállásban
2011 óta alkotnak közösen. Repertoárjuk négy énekhangra komponált közismert jazz és swing feldolgozásokból áll,
melyekhez egy-egy szám erejéig kiváló
hangszeres kíséret is csatlakozik.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus, Neumann Balázs – zongora, Frey György – basszusgitár, Berdisz Tamás – dob
Singer Street is an a cappella group from
Hungary, consisting of four brilliant singers.

WEDNESDAY OPEN JAM:
PINTÉR PÉTER TRIO

SZE | WED

29

22:30

INGYENES
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét.
A közönség pedig, ahogy azt már megszokhatta, mindebből csak profitál, az
aktuális estre felkért alapformációkat
szerdánként is a legtehetségesebb zenészek 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.

LFZE tehetségeit
bemutató
A fiatalAtehetségeket
felkaroló
szerdaisorozat
Jam Session
stratégiaipartnere
partnerea az
sorozat stratégiai
Formatex.

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 át saját ízlésük szerint.

Galambos Dorina – ének, Héjja Katalin– 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.

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

Megújult belső térrel és étlappal várjuk szeretettel régi és új vendégeinket!
A BJC BISTRO több mint egy éve
nyitotta meg kapuit a nagyközönség
előtt. Azóta számos finomsággal örvendeztettük meg a hozzánk látogatókat.
Rendszeresen megújuló étlapunk
kínálatában hónapról hónapra újabb
csemegék kerülnek terítékre.
Hetente négy alkalommal késő este
jam session estek fokozzák a hangulatot és garantálják a különleges vacsora
élményt. Konyhánk minden hétköznap
éjfélig, pénteken és szombaton egészen
hajnal kettőig várja a zenei élmények
mellett a tradicionális és különleges ízeket is kereső vendégeit.
www.bjc.hu

Spice your meal with some quality jazz!
On four nights of the week, BJC BISTRO
invites all guests to enjoy our jam session
and dinner at the same time. It’s an
experience that’s hard to forget.
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Csurgódombi sajtgolyók
ropogós bundában,
választható mártogatós
Fried cheese balls, optional dip
1190,Szezámos kevert saláta vajon pirított lazac kockákkal,
ropogós baguette
Seasam mixed salad with roasted
salmon cubes, crispy baguette
2790,Rib eye steak, barnamártás,
spirál burgonya
Rib eye steak with brown sauce
& spiral potato
4290,-

June // 29

Grillezett lazac steak roppanós párolt zöldségekkel,
tepsis kapros burgonyával
Grilled salmon steak with
steamed vegetables, oven fried
dill potato
3290,Seafood Alfredo

(tintahal tintával színezett
fekete spagetti, fekete kagyló,
királyrákfarok, tejszínes szósz)

Seafood Alfredo

(squid ink coloured black spaghetti,
black mussel, king prawn,
creamy sauce)

4290,-

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

Vega falafel burger steak
burgonyával, választható
mártogatóssal
Veggie burger with falafel patty,
potato wedges, optional dip
1690,Banános-konyakos
csokoládé tart
Banana-cognac chocolate tart
990,MÁJUSBAN
H-Cs: 1800-2400| P-Szo: 1800-0200
JÚNIUSBAN
K: változó
00
00
Sze-Cs: 18 -24 | P-Szo: 1800-0200
IN MAY
MON-TUE: 6PM-12AM
FRI-SAT: 6PM-02AM
IN JUNE
TUE: may vary
WED-THU: 6PM-12AM
FRI-SAT: 6PM-02AM
www.bjc.hu
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05.31.
www.bjc.hu

k

East Gipsy Band feat. Tim Ries |USA|
Silence Fiction feat. Borbély Mihály
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
A Pesti Est Bemutatja: Alerant Jazz Est - Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Kurt
Rosenwinkel Trio - The Bandit ‘56 |USA|
A Jegymester.hu bemutatja: Éles Gábor Trio (dupla koncert és lemezbemutató)

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

BJC

FREE

Wednesday Open Jam: Rafael Mario
Bágyi Balázs New Quartet - lemezbemutató koncert
Harmónia Jazzműhely: eFF3cteD Trio
Salman Gambarov Trio |AZE|
táblázat
Loop Doctors
feat. Chris Hunter |USA|
A Kitchen Box bemutatja: Why Not - Acoustic Pop Quartet
LFZE Monday Open Jam: Gáspár Károly Trio
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
LFZE év végi vizsga bemutató koncert
Formatex Jazz Est: Berdisz Művek
Wednesday Open Jam: Orbán György Trio
LFZE év végi vizsga bemutató koncert
Finucci Bros Quartet Jazz Legendák: “Legendás basszusgitárosok”
LFZE év végi vizsga bemutató koncert
Harmónia Jazzműhely: Oláh Kálmán Sextet
Fidelio Jazz Est: Tzumo Exclusive
A Natural Systems bemutatja: Singer Street
LFZE Monday Open Jam: Varga Tivadar Trio
Lengyel Jazz Est: Moon Hoax (PL)
d1 tv Jazz Est: Bartók Electrified
Wednesday Open Jam: Balázs József Trio
Syrius Legacy
Harmónia Jazzműhely: Horváth Kornél - Lantos Zoltán - Borbély Mihály Trio
Alerant Jazz Est: Budapest Jazz Orchestra feat. Kovács Linda
Joyce Cândido |BRA|
LFZE Monday Open Jam: Udvardi Márton Quartet
Az InfoRádió bemutatja: Gyárfás István - Sárik Péter Duo
Grund Színház: CageMatch
Wednesday Open Jam: Egri János Trio
A Küküllősped bemutatja: Gereben Zita Quintet
Harmónia Jazzműhely: Vörös Nikolett Quartet
Balázs Elemér Group
Jazz + Próza
LFZE BA diplomakoncert
LFZE Monday Open Jam: Egri János Trio

SESSION

BJC

FREE

20:00
20:00
22:00
19:00
05.03. k 21:00
05.04. sz 19:00
21:00
05.04. sz 22:30
05.05. cs 20:00
05.06. p 20:00
05.07. sz 20:00
05.08. v 20:00
05.09. h 20:00
05.09. h 22:00
05.10. k 20:00
05.11. sz 13:30
05.11. sz 20:00
05.11. sz 22:00
05.12. cs 13:30
05.12. cs 20:00
05.13. p 13:30
05.13. p 20:00
05.14. szo 20:00
05.16. h 20:00
05.16. h 22:00
05.17. k 20:00
05.18. sz 20:00
05.18. sz 22:00
05.19. cs 20:00
05.20. p 20:00
05.21. sz 20:00
05.23. h 20:00
05.23. h 22:00
05.24. k 20:00
05.25. sz 21:00
05.25. sz 22:30
05.26. cs 20:00
05.27. p 20:00
05.28. sz 20:00
05.29. v 20:00
05.30. h 20:00
05.30. h 22:00
v
h
h

SESSION

BJC

FREE

05.01.
05.02.
05.02.

2016. MÁJUS | MAY

SESSION

20:00 LFZE BA diplomakoncert
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2016. JÚNIUS | JUNE
LFZE BA diplomakoncert
Wednesday Open Jam: Rafael Mario Trio
A Natural System bemutatja: ETŰD vizsgakoncert és gála
Harmónia Jazzműhely: Elsa Valle Latin Jazz Syndicate
Magyar Jazz Szövetség - zeneszerzőverseny
Port.hu Jazz Est: Balázs József Quintet

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

Bartók konzi év végi vizsgakoncertek

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

BJC

FREE

Alerant Jazz Est: Elek István Quartet feat. Hajdu Klára
Wednesday Open Jam: Gáspár Károly Trio
Az InfoRádió bemutatja: Tóth Viktor & Bird Food Market
Alerant Jazz Est: Szakcsi Lakatos Béla Trio
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Budapest Jazz Orchestra feat. Szulák Andrea
Révész Richárd Latin Trio
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
d1 tv Jazz Est: Bacsó Kristóf Triád
Harmónia Jazzműhely: Szabó Dániel Quintet
Harmónia Jazzműhely: Luiza Zan - Gyárfás - Sárik Trio: Heritage lemezbemutató
A Kitchen Box bemutatja: Gereben Zita Quintet
Wednesday Open Jam: Lakatos Pecek András
Formatex Jazz Est: Szőke Nikoletta Quartet
Fidelio Jazz Est: Djabe
Port.hu Jazz Est: Pankastic!
Singer Street
Wednesday Open Jam: Pintér Péter Trio
Mrs. Columbo

SESSION

BJC

FREE

06.01. sz 20:00
06.01. sz 22:00
06.02. cs 20:30
06.03. p 20:30
06.04. szo 14:00
06.04. szo 20:30
06.07. k 17:00
19:30
06.08. sz 20:30
06.08. sz 22:30
06.09. cs 20:30
06.10. p 20:30
06.11. sz 20:30
06.14. k 20:30
06.15. sz 20:30
06.15. sz 22:30
06.16. cs 20:30
06.17. p 20:30
06.18. szo 20:00
06.22. sze 20:30
06.22. sze 22:30
06.23. cs 20:30
06.24. p 20:30
06.25. szo 20:30
06.29. sze 20:30
06.29. sze 22:30
06.30. cs 20:30
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JEGYINFORMÁCIÓK:
Jegyek kaphatók a BJC jegypénztárában nyitvatartási napokon 19:00 - 22:00 között.
A Broadway Jegyirodákban (www.broadway.hu) 300Ft-os kezelési költség ellenében.
Továbbá online a www.jegymester.hu weboldalon, illetve a Jegymester partner irodáiban
országszerte.
TICKET INFO:
Tickets can be bought at Budapest Jazz Club box office from 7PM to 10PM on opening days.
Broadway Ticket Offices (www.broadway.hu). Please note that 300HUF handling charge will be
automatically added to the bill at Broadway Ticket Offices.
Online ticket selling: www.jegymester.hu
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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