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PROGRAM GUIDE PROGRAMFÜZET
2016. március – április

Főtámogatónk az

a Magyar Jazz Ünnepe 2016
5 éves a JazzMa.hu

Németh János 70.
Gáspár Károly 40.

Eastern Boundary Quartet |USA-HUN|

Budapest Jazz Orchestra

március 19.
Paul Cohen Quintet |USA|

feat. Tommy Vig április 22.
liane carroll |uk|

DEFRANCESCO
JOEYÁPRILIS 10.

Világsztárok 
a Budapest Jazz Clubban!

Trio

|USA|

19.00 & 21:00
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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. március – április
Szerkesztők: 
Keleti Kristóf, Hartl Kata, 
Zselinszky Zsaklin
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 médiatámogatók:

Partnerek:

Kiemelt partnerek:

Budapest Jazz Club 
Hétfő - Szombat | MON - SAT  
19:00 - 22:00 | 7 PM - 10 PM
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. 
Online
www.jegymester.hu 
Brodway Jegyirodák 
www.broadway.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

Üzemeltető:
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Ünnepelje velünk a JazzMa.hu ötödik születésnapját a BJC-ben, ahol a szerkesztőség 
tagjaival is megismerkedhetnek! Az est első részében az első lemezes Syrius Legacy 
játszik, akik három kategóriában (“Az év együttese”, “Az év lemeze”, “Az év koncertje”) 
kerültek az élre. A második részben a szavazólista első helyezettjeiből alakuló alkalmi 
formációk lépnek fel. 

Celebrate the 5th birthday of Jazzma.hu with us at BJC! The first performer will be Syrius Legacy,  
followed by occasional formations of musicians ranked at first place by the voters.

SYRIUS LEGACY
BENKÓ ÁKOS | EGRI JÁNOS | ELEK ISTVÁN | FONAY TIBOR | JUHÁSZ GÁBOR

KOÓS-HUTÁS ÁRON | LUDÁNYI TAMÁS | MAKOVICS DÉNES | POCSAI KRISZTA | SCHRECK FERENC 
SZŐKE NIKOLETTA | TÁLAS ÁRON | TOMMY VIG (USA) |  TÓTH VIKTOR | TZUMO 

VIDÁKOVICH IZSÁK | WINAND GÁBOR | ZANA ZOLTÁN
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jegyár|ticket price:
1200/800HUF02

20:00

SZE | WED

A Harmónia Jazzműhely jazz égbolt 
csillagait kémlelő sorozata az előző 
években egyes hangszerekre fókuszál-
va mutatta be a jövő tehetségeit. Idén 
két külön napon, egy-egy különleges 
adottságokkal rendelkező zenekar mu-
tatkozik be. A koncertet jazztanszakos 
hallgatók ingyenesen látogathatják. 

Bille Gergely – trombita, Vidákovich Izsák – 
szaxofon, Horváth Albert – zongora, Pál Gábor 
– basszusgitár, Hermán Dominik – dob 

This is a gig for the non-snobs who will be able 
to check out now all those wonderful new artists 
whose shows will draw hordes of snobs in the 
years to come.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
JAZZ CSILLAGVIZSGÁLÓ 

- IFJÚ TITÁNOK

02
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:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

04
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 JÁNOS TRIO

INGYENES
FREE

INGYENES
FREE

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

03
20:00

CSÜ | THU

Ezen a gálaesten a 2015-ben Lakatos 
Ablakos Dezső Jazz Ösztöndíjat el-
nyert fiatal művészek zenekarai adnak 
koncertet. A szakértői kuratórium által 
odaítélt ösztöndíjban, ahogyan a ko-
rábbi években, úgy 2015-ben is rend-
kívüli tehetségek részesültek. A Lakatos 
Ablakos Dezső jazz-előadóművészeti 
ösztöndíj nyertesei:

Lakatos Sándor – szaxofon
Miklós Szilveszter – jazzdob
Mózes Tamara – ének-zongora

The talented young winners of Lakatos Ablakos 
Dezső Jazz Scholarship will be performing this 
gala night with their own bands.

LAKATOS ABLAKOS DEZSŐ 
JAZZ ÖSZTÖNDÍJASOK 

KONCERTJE

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A Harmónia Jazzműhely jazz égbolt 
csillagait kémlelő sorozata az előző 
években egyes hangszerekre fóku-
szálva mutatta be a jövő tehetségeit.  
Idén két külön napon, egy-egy kü-
lönleges adottságokkal rendelkező 
zenekar mutatkozik be. A koncertet 
jazztanszakos hallgatók ingyenesen 
látogathatják. 
Horváth Cintia – ének, Kész Petra – ének, , Palágyi 
Ildikó – ének, Farkas József – zongora, Berki Dávid 
– basszusgitár, Siska Tamás – dob
This is a gig for the non-snobs who will be able 
to check out now all those wonderful new artists 
whose shows will draw hordes of snobs in the years 
to come.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
JAZZ CSILLAGVIZSGÁLÓ 

- FIATAL ÉNEKESNŐK ESTJE

04
20:00

PÉN | FRI

INGYENES
FREE

DEFRANCESCO
JOEY

ÁPRILIS 10.

Világsztárok 
a Budapest Jazz Clubban!

Trio|USA|

19.00 & 21:00

DUPLA 
KONCERT

DOUBLE CONCERT
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF07

20:00

HÉT | MON

Voga Viki zenei pályája kezdetén 
Presser Gábor turnéin szerepelt gospel 
improvizációival, majd 2008-ban saját 
soul-R&B stílusú, energikus hangzású 
szerzői lemezével aratott önálló sikert. 
Ezen az estén harmadik szerzői al-
bumát mutatja be a BJC színpadán. 

Voga Viki – ének, Kasai Jnofinn – zongora, ének, 
Szula Miklós – gitár, Szőke Péter – basszusgitár, 
Jülek Erik – dob

Her third album; ‘Message In The Music’  
contains her own soul-jazz compositions which 
will be performed for the audience at BJC on the 
7th of March.

VOGA VIKI

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

05
20:00

SZO | SAT

BINDER KÁROLY - BORBÉLY MIHÁLY DUO

A Budapest Jazz Clubban legutóbb a tavalyi CAFé Budapest Fesztivál keretében 
emlékezetes koncertet adó duóról Petrovics Emil nyilatkozta: „Két nagyszerű muzsi-
kus, akik magukat “Jazz-állampolgároknak” tartják, kilépett a teljes és határok nélküli 
világba. Magukkal vitték a rögtönzés, a technikai tudás, a ritmikai és dallamformáló 
fantázia gazdagságát, a hangszínek és dinamika minden árnyalatát, a szabadság és 
a kötöttség egyensúlyának biztos ízlésű alkalmazását.”

Binder Károly – zongora, Borbély Mihály – szaxofon

Two great musicians, who call themselves “Citizens of Jazzland”, have stepped out into a unified world 
without borders.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjai már hosszú idő óta 
játszanak együtt különböző formációk-
ban, ám ez lesz az első közös koncertjük 
ebben a felállásban. Fő irányvonalukat a 
straight ahead és a modern mainstream 
jazz jellemzi. Repertoárjuk saját szer- 
zeményeikből valamint az American 
Songbook jazz sztenderdjeiből áll. 
Gayer Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás – 
bőgő, Oleg Markov – dob, vendég: Hofecker 
Dániel – trombita, Komjáti Áron – gitár

This straight ahead and modern mainstream band 
plays own compositions and the jazz standards 
of the ‘American Songbook’.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: GAYER 
MÁTYÁS TRIO FEAT. HOFECKER 

DÁNIEL & KOMJÁTI ÁRON

09
20:00

SZE | WED

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:
BAZSINKA MIHÁLY QUARTET

07
22:00

HÉT | MON
INGYENES

FREE

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

08
20:00

KEDD | TUE

A fekete-fehér filmekből jól ismert slá-
gerek újraélednek, a nagyszülőktől hal-
lott dallamok emlékei felelevenednek, 
és újra feltárul előttünk a kávéházaktól 
hangos, cigarettafüstös, bohém Buda-
pest. A “Különös éjszakát” átutazhatjuk a 
“Meseautó”-val, és láthatjuk, hogy milyen 
“Gyönyörű így este Budapest“.
Iván Szandra – ének, Jász Andris – szaxofon

These two musicians will present the bohemian 
side of Budapest with some evergreen melodies.

I ♥ BUDAPEST SHOW 
IVÁN SZANDRÁVAL 

ÉS JÁSZ ANDRISSAL
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF10

20:00

CSÜ | THU

A műfaj kiemelkedő előadóit bemutató 
tematikus esteken egy-egy hangszeré 
és annak jeles képviselőié a főszerep. 
Ez alkalommal a fuvola kerül fókuszba, 
melyet a mikrofonnal és szaxofonnal is 
mesterien bánó Winand Gábor szólaltat 
meg. 

Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongo-
ra, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás 
József – dob, Winand Gábor - fuvola, szaxofon, 
ének 

Each occasion, the band chooses an istrument 
that will be in the spotlight. This night, the flute is 
the chosen one.

FINUCCI BROS QUARTET: 
JAZZ LEGENDÁK - FLUTE & VOICE 

FEAT. WINAND GÁBOR

09
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

INGYENES
FREE

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

AGOSTINO DI GIORGIO - GYÁRFÁS ISTVÁN - 
JUHÁSZ GÁBOR  FEAT. FÁBIÁN JULI

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

11
20:00

PÉN | FRI

Az Amerikából Európába áttelepült, világszerte mesterkurzusokat adó gitáros, Agostino Di Giorgio – noha gyökerei a bebop korszakba nyúl-
nak vissza – teljesen egyedi módon szólaltatja meg hangszerét. Játékára nagy hatást gyakorolt Charlie Parker kortársa, Chuck Wayne, 
valamint a klasszis bebop zongorista, Barry Harris. Di Giorgio első díjat nyert három rangos olaszországi jazz versenyen is: az Eddie Lang 
Országos Jazzgitár Versenyen 1992-ben, a Premio Urbani Jazz Competition-on 1997-ben és a Stefano Cerri Nemzetközi Jazzversenyen 
2001-ben. A különleges, három gitárból álló felálláshoz a magát számtalan stílusban kipróbáló és mindegyikben sikert sikerre halmozó 
énekesnő, Fábián Juli csatlakozik. 

Agostino Di Giorgio – gitár, Gyárfás István – gitár, Juhász Gábor – gitár, Fábián Juli – ének, Sárkány Sándor – bőgő, Jeszenszky György – dob 

Having emigrated from his native USA to Europe, guitarist Agostino Di Giorgio became an international disseminator of jazz, presently teaching at the Landes 
Konservatorium in Klagenfurt, Austria but giving master classes the world over. His musical roots stretch back to the bebop era, his collaboration with Chuck Wayne 
and the great bop pianist, Barry Harris have certainly left their mark.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
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11
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: 2400/1600HUF

12
20:00

SZO | SAT

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FEAT. NAGY JÁNOS

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelen-
tett a hazai jazz-élet számára, hiszen létrejött Magyarország első, professzioná-
lis 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 nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi elõadó 
színesítette a zenekar eddigi történetét.
Ezen az estén az izgalmas hangzásoktól, kísérletezéstől sem visszariadó kiváló bil-
lentyűs, Nagy János csatlakozik a bigbandhez. 

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.

12
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

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 
címû 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

13
20:00

VAS | SUN

jegyár|ticket price:
500HUF

A tanzániai-magyar szaxofonos által 
megálmodott művészeti kezdeménye-
zés különlegessége, hogy nem hagyo-
mányos értelemben vett zenekar, 
hanem egy zenei kollektíva, egy össze-
tartó, fejlődő művészeti közösségért. 
Songoro Fatime – szaxofon, vokál, Zahár Fanni – 
fuvola, szaxofon, Fekete Zoltán – trombita, vokál, 
Balla Gergely – gitár, Őrsi András – samplerek, 
Sárdi Ádám – basszusgitár, Egri Márton – dob

The speciality of the formation lies in the fact 
that it is not a band in the traditional sense, but 
a musical collective for a cohesive and evolving 
artistic community.

d1 TV JAZZ EST: SONG-ÓRA 
CSOPORT: “ELFELEJTETT 

JELSZÓ”

14
20:00

HÉT | MON
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF16

20:00

SZE | WED

A Junior Prima-díjas billentyűs pálya- 
futását számtalan szakmai díj és a 
lehető legváltozatosabb zenei együtt-
működések szegélyezik. A komolyzenei 
kezdeteket a zongora bűvölete határozta 
meg, majd tizennyolc éves korában be- 
robbant a hazai jazz életbe. Repertoár-
juk újraértelmezett jazz standerdekből, 
klasszikus zenei feldolgozásokból és a 
zenekarvezető kompozícióiból áll. 

Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, 
Pecek Lakatos András – dob 

Dezső Oláh is the Junior Prima award-winning 
young pianist-composer, already a well respected 
member of the jazz fraternity.

KITCHEN BOX BEMUTATJA: 
OLÁH DEZSŐ TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF15

20:00

KEDD | TUE

Hazánk egyik legnépszerűbb és legtöb-
bet koncertező jazzrock formációja  
szinte berobbant a magyar zenei életbe. 
Több évtizedes, önmagukat különböző 
stílusokban kipróbáló alkotómunka után 
született a zenekar jelenlegi felállása. 
A hangzást alapvetően meghatározza 
az énekesnő sokszínű énekhangja és a 
rézfúvós hangszerek erőteljes jelenléte.

Kuna Valéria –  ének, trombita, Kuna Gyula 
– trombita, Kuna Bence – kürt, Kuna Márton – 
harsona, Geier Attila – gitár, Somos András – bil-
lentyűk, Éder Ferenc Lá – basszusgitár, Kottler 
Ákos – dob

The band’s frontmen, the four Kuna siblings play 
their brass instruments with impacable timing. 

PORT.HU JAZZ EST: 
FOURTISSIMO

14
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:
UDVARDI MÁRTON 4TET

INGYENES
FREE

16
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:
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

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

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

17
20:00

CSÜ | THU

LÁSZLÓ ATTILA - OLÁH KÁLMÁN QUARTET

A koncert a két szólista-zeneszerző, László Attila és Oláh Kálmán húszéves zenei 
együttműködésének legújabb állomása. A kvartett finom hangvételű zenéjének nagy 
részét a két zeneszerző írja, de programjukban jazz standerdek is szerepelnek. A 
zenekar tagjai összeszokott muzsikusok, ezzel együtt állandóan keresik az új fordu-
latokat, ami közös játékukat igazán egyedivé varázsolja. 

László Attila – gitár, Oláh Kálmán – zongora, Lattmann Béla - basszusgitár, Balázs Elemér – dob

The band is the latest stage in the twenty year-long cooperation between the two soloist-composers. 
Most of their refined repertoire consists of originals but they play jazz standards as well.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Rozsnyói Péter stílusa azonnal felis-
merhető. Jóformán egyedülálló abból a  
szempontból, hogy Jacques Loussier-val 
ellentétben ő nem Bachot jazzesíti, ha-
nem a jazzt „bachosítja”. Teszi ezt job-
ban, ízlésesebben minden kortársánál.
Rozsnyói Péter – zonbora, Orbán György – bőgő, 
Csörsz Zoltán – dob 

Peter’s style is instantly recognisable. He is  
practically unique inasmuch, unlike Jacques Loussier, 
he doesn’t jazz up Bach but bachs up jazz  
instead. 

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
ROZSNYÓI PÉTER TRIO

18
20:00

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:
GYÁRFÁS ISTVÁN TRIO

18
22:30

PÉN | FRI INGYENES
FREE
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PAUL COHEN 
QUINTET |USA| 

FEAT. TOMMY VIG

ALERANT JAZZ EST:

19.
SZO | SAT

20:00

JEGYÁR: 2400/2000HUF

A kifejezetten erre a koncertre Los Angelesből érkező Paul Cohen a tengerentúli jazz élet elismert alakja. Az elmúlt 
évtizedekben nem kisebb formátumú zenészek hívták ritmusszekciójukba, mint Bill Evans, Paul Bley vagy Steve Swallow. 
A zeneszerzőként, sőt énekesként is jegyzett dobos által vezetett formációhoz régi barátja és zenésztársa, a hazánkban 
a ‘40-es években csodagyerekként debütált, majd később az Egyesült Államokba disszidált, ám az elmúlt években egyre 
gyakrabban itthon is látható-hallható Tommy Víg csatlakozik vibrafonon. 

American drummer Paul Cohen has appeared on stage with musicians such as Bill Evans, Paul Bley or Steve Swallow. He is arriving all 
the way from Los Angeles just to play here with his fellow musician, Tommy Víg.

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:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

19
22:30

SZO | SAT INGYENES
FREE

20
19:00

VAS | SUN

A Bartók Béla Konzervatórium jazzének 
szakának növendékei méltán nevez- 
hetők a magyar vokális jazz fő után-
pótlás-bázisának, a legfiatalabb jazz 
generációnak. Többen közülük már saját 
zenekarral járják a hazai klubokat és fesz- 
tiválokat. Most a tanév első felében szer-
zett tudásukat mutatják be tanáraiknak, 
diáktársaiknak, hozzátartozóiknak, és 
azoknak az érdeklődőknek, akik kiván- 
csiak a jövő jazz énekeseire. 
Felkészítő tanárok: Lakatos Ágnes, Urbán Orsolya, 
Szűcs Katalin. 

Students of the Jazz Faculty of Bartók Béla 
Conservatory are the most talented and and the 
youngest jazz singers of their generation.

A BARTÓK KONZI 
JAZZ ÉNEKESEI

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

Az Etűd Zeneművészeti Szakközép-
iskola tanulóinak koncertjén a feltörekvő 
generáció tagjai saját formációikkal 
mutatkoznak be. 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 
intézményben nem csak énekoktatás 
folyik. Évről évre kiváló szaxofonosok, 
zongoristák, gitárosok, trombitások, 
baszszusgitárosok és dobosok is 
végeznek az ETŰD-ben.
The Etűd Conservatoire and Music School’s 
most talented students will be on stage with jazz 
standards.

ETŰD VIZSGAKONCERTEK 
ÉS GÁLA

21
20:00

HÉT | MON

INGYENES
FREE
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21
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:
LUDÁNYI TAMÁS QUARTET

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF22

20:00

KEDD | TUE

Az énekesnő zenekara az elmúlt évek- 
ben számos hazai klubba és fesz-
tiválra is meghívást kapott. A 2012 
elején megújult formáció 2013 nyarán 
készítette el első lemezét, melyen saját 
szerzeményeik mellett kortárs jazz kom-
pozíciók is helyet kaptak.
 
Hajdu Klára – ének, Neumann Balázs – zongora, 
Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob
vendég: Fekete-Kovács Kornél – trombita 

Klára Hajdu Quartet’s repertoire includes  
Hungarian evergreens, own competitions, folk & 
pop songs in jazz adaptions. This event will be 
the second birthday party of the formation.

EVISION JAZZ EST: 
HAJDU KLÁRA QUARTET FEAT. 

FEKETE - KOVÁCS KORNÉL

jegyár|ticket price: 1800/1400HUF

23
20:00

SZE | WED

SZAXOFONPARÁDÉ: SÁRIK PÉTER TRIO 
FEAT. ÁVÉD JÁNOS & BACSÓ KRISTÓF

A formáció, melyet Sárik Péter jazz zongoraművész-zenszerző neve fémjelez, 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 “szaxofonparádé” kedvéért két kiváló szaxofonos csatlakozik 
a zenekarhoz Ávéd János és Bacsó Kristóf személyében.

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob, Ávéd János – szaxofon, 
Bacsó Kristóf – szaxofon

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

23
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:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

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

INGYENES
FREE
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF25

20:00

PÉN | FRI

A legendás New York-i Blue Noteban 
és a Detroit Jazz Fesztiválon is elsöprő 
sikert aratott East Gipsy Band zongorista 
vezetője Balázs József, a közép-gene-
ráció egyik legtehetségesebb billentyűse. 
A jazz mellett az RnB és az igényes pop 
zene sem idegen számára, számos 
formációja mellett a BJC Jam Session 
estjeinek is kulcsfigurája. 
Balázs József – zongora, Pecek Lakatos Krisz-
tián – bőgő, Balázs Elemér – dob

Pianist József Balázs isone of the most remarkable 
keyboard men of his generation in Hungary.  
Having made his name in his elder brother’s band, 
he now leads the fantastically successful East 
Gipsy Band that received standing ovation both 
in New York’s famed Blue Note and at the Detroit 
Jazz Festival.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
BALÁZS JÓZSEF TRIO

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

26
20:00

SZO | SAT

FIDELIO JAZZ EST: 
GYÉMÁNT BÁLINT TRIO

Gyémánt Bálint gitárjátékát Harcsa Veronikával közös duójából, a Transform Quin-
tetbõl, valamint Sárik Péterrel való együttműködéseiből ismerheti a Budapest Jazz 
Club közönsége. Bálint hosszú évek után végre újra saját triót vezet, melyhez 
sikerült a legjobb társakat megtalálnia.  A három zenész kirobbanó energiája és 
sokszínű játéka az első perctől kezdve összetéveszthetetlenné teszi a trió zenéjét.

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

Bálint Gyémánt guitarist is well-known for performing with several popular Hungarian musicians.  This 
night, his new trio will appear on stage the very first (but not last) time.

26
15:00

SZO | SAT

A zeneműhely egy alternatív zenepeda- 
gógiai kezdeményezés, mely nyolc 
évvel ezelőtt indult és mára közel száz 
Pest környéki fiatal zenei fejlődését 
egyengeti. Dalokat írnak a gyerekekkel, 
rögzítik azokat, valamint rendszeresen 
koncerteznek is. 

At this workshop, the musicians compose, record, 
and perform songs with children who are eager to 
learn about music.

KOLLEKTÍV ALTERNATÍV 
ZENEMŰHELY 

- UNPLUGGED KONCERT

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF24

20:00

CSÜ | THU

A ’90-es évek elején eredetileg Fusio 
Quartet néven alakult zenekar elsősor-
ban fúziós jazz zenét játszik. A kizárólag 
saját szerzeményeket megszólaltató 
formáció első lemeze 1995-ben jelent 
meg Life Rhythm címmel. 

Elek István – szaxofon, Kormos János – gitár, 
Romhányi Áron – billentyûs hangszerek, 
Barabás Tamás – basszusgitár, 
Szendõfi Péter – dob

This fusion jazz band’s repertoire consists only 
of own compositions. Their first album was  
released in 1995.

FORMATEX JAZZ EST: 
FUSIO GROUP

25
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 JÁNOS TRIO

INGYENES
FREE
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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 part-
nerei kiváló muzsikusok, a közönség leg-
nagyobb örömére évek óta látható és hall-
ható a legkülönbözőbb színpadokon. 

Varga Tamás – próza, Dely Róbert – gitár,  
Jelasity Péter – szaxofon, Klimász Tamás – 
bőgő, Görgényi Gábor – dob

Quotations from Julio Cortázar’s and Esterházy 
Péter’s writing, with Charlie Parker’s music by 
the Hungarian actor Tamás Varga, generation of 
Hungarian jazz musicians.

NATURAL SYSTEMS BEMUTATJA: 
JAZZ + PRÓZA

29
20:00

KEDD | TUE

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 sze-
rdánként 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.

WEDNESDAY OPEN JAM: 
GÁSPÁR KÁROLY TRIO

30
22:30

SZE | WED

jegyár|ticket price:
2500HUF30

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

INGYENES
FREE

26
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 KRISZTIÁN 

TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF28

20:00

HÉT | MON

Laurent Maur francia kromatikus szájhar-
monika művész ritka hangszerének igazi 
mestere. Toots Thielemans  pártfogoltja 
szinte hazajár Magyarországra, hiszen 
a Rieger Attila vezette Trio Minorral idén 
már negyedszer turnéznak együtt.
Laurent Maur – szájharmonika, 
Rieger Attila – gitár, Horváth Balázs – nagybőgő
Varga Bendegúz – dob

It is the fourth time that Trio Minor, led by Attila 
Rieger, is touring together with the French  
master of the harmonica, Laurent Maur.

PORT.HU JAZZ EST: 
TRIO MINOR & LAURENT MAUR

28
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:
GYÁRFÁS ATTILA TRIO

INGYENES
FREE

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 
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jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

31
20:00

CSÜ | THU

ALERANT JAZZ EST: 
GEREBEN ZITA QUINTET

A fiatal generáció tehetséges énekesnőjét a nagyközönség az Emil.RuleZ vokalistá-
jaként, és a Geszti Péter féle Gringosztár együttesben ismerhette meg. Zita néhány 
éve szólistaként lépett a rivaldafénybe: első önálló albuma 2010 nyarán jelent meg 
Ready For The Sun címmel. Ezt követte 2012-ben megjelent második albuma Our 
Places címmel, melyen a pop, a funk és az R’n’B stílusjegyek dominálnak.
Gereben Zita – ének
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.

Hétfő | Monday
Rumok | Rums:

► Captain Morgan Spiced
► Havann Club Anjeo

650HUF/4cl

Kedd | Tuesday
Vodka narancs
Vodka Orange

500HUF

Szerda | Wednesday
Whiskeyk | Whiskeys:

► Famous Grouse
► Ballantines

► Jim Beam Red Stag
750HUF/4cl

Csütörtök | Thursday
Ballantines + Cola
Ballantines + Coke 

850HUF

Péntek | Friday
Koktélok | Cocktails:

► caipirinha, cuba libre, margarita, 
mojito, tequila sunrise

790HUF

Szombat | Saturday
Southern Comfort + gyömbér
Southern Comfort + ginger

2+1
2390HUF

Minden nap | Every day
Becherovka 1+1

900HUF/2x4cl

Áraink forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák. Aján-
latunk 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. 

HAPPY HOURS
ITALAKCIÓK

2016/03/01 - 2016/04/31.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF02

20:00

SZO | SAT

A Pankastic! létrejöttekor a zenekar 
szeme előtt egy igényes és új popzenei 
stílus megalkotása lebegett: régi szten-
derdek és örökzöldek átültetése akusz-
tikus hangszerekkel a francia manouche 
swing világába, megfűszerezve mindezt 
a cimbalom egyedi hangszínével. Elkép-
zelésükből 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 cimballom.

PANKASTIC!

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF01

20:00

PÉN | FRI

A Balkán Jazz Project Borbély Mihály 
formációja, amely a Quartet B és a  
Vujicsics együttes közös koncertjei során 
alakult ki a nép- és világzene, a jazz és 
a kortárs zene területén egyaránt ottho-
nosan mozgó szaxofonos vezetésével.
Borbély Mihály – szaxofon, klarinét, tárogató, 
furulyák, György Mihály – gitár, buzuki, Agatics 
Krunoszláv – harmonika, Lukács Miklós –  
cimbalom, Horváth Balázs - bőgő, G. Szabó 
Hunor – dob

The Balkans Jazz Projekt is the latest formation 
assembled by Mihaly Borbely for which he has 
picked the most like-minded musicians. 

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
BORBÉLY MIHÁLY 

BALKÁN JAZZ PROJECT

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar hangzását alapvetően az 
egyedi, két gitáros felállás határozza 
meg. Ez a formáció ugyanakkor le-
hetőséget teremt arra is, hogy a ze-
nészek “intimebb”, a szaxofon-bőgő-dob 
hangzás keretei között tárhassák fel a 
zene mélységeit. 
Varga Bendegúz – dob, Ávéd János – szaxo-
fon, Czirják Csaba – gitár, Komjáti Áron – gitár, 
Bögöthy Ádám – bőgő

The music of this band can be defined by their 
special two guitar lineup.

PORT.HU JAZZ EST: 
VARGA BENDEGÚZ QUINTET

04
20:00

HÉT | MON

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF03

20:00

VAS | SUN

Abbe Lewis, a 25 éves énekes-zeneszer-
ző Nashvilleből, Tennessee államból 
érkezett Magyarországra. Ő maga éne- 
kel, zongorázik, gitározik, zenekarában 
a zenei élet fiatal tehetségei működnek 
közre.

Abbe Lewis – gitár, zongora, ének, Verba Barna 
– ének, Vidákovich Izsák – szaxofon, Tarr Dávid 
– gitár, Baracskay Rita – szaxofon, Hebenstreit 
Máté – Zongora, Matus Péter – basszusgitár, 
Molnár Mátyás – dob 

Meet Abbe Lewis a 25-year-old world-traveling 
singer/songwriter from Nashville, TN. Quirky and 
passionate, this red-headed pianist/guitarist’s life 
is devoted to faith and adventure.

ABBE LEWIS BAND

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

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:
FUSION JAM

02
22:30

SZO | SAT INGYENES
FREE
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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

INGYENES
FREE
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▲ ÁPRILIS 06.  ▲
A Magyar Jazz Ünnepe 2016. -1. nap

19.00 Az “Év fiatal jazz-zenésze 2016” 
mentorprogram győzteseinek koncertje

Oláh Krisztián – zongora és Varga Balázs – gitár 
közreműködésével

Kísérő zenekar: Elek István – szaxofon, Pintér 
Zoltán – zongora, Oláh Péter – bőgő, Bágyi 

Balázs – dob
20.00 Organism Zenekar

NKA Cseh Tamás Programja által támogatott 
előadó

21.00 “R-Day” Projekt zárókoncertje – Tasi 
Nóra & Azara feat. Fekete-Kovács Kornél – 

trombita, Oláh Dezső – zongora, Balogh Roland 
– gitár, Bordás József – dob

▲ ÁPRILIS 08. ▲
A Magyar Jazz Ünnepe 2016. 1. Nap

19.00 Megnyitó és díjátadók
19.30 Gyárfás István Trió 

A Magyar Jazz Szövetség Szabó Gábor életmű 
díjával kintűntetett  művész  koncertje 

(Gyárfás István – gitár, Orbán György – bőgő, 
Gyárfás Attila – dob)

20.30 Lakatos Ágnes – Csuhaj Barna Tibor 
Voice & Bass Duó

21.30 Tóth Viktor Tercett
22.30 Jam Session: 
Balázs József Trio

▲ ÁPRILIS 07.  ▲
A Magyar Jazz Ünnepe 2016.  0. Nap

Zeneművészeti intézmények hallgatóinak 
koncertjei:

19.00 Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola
19.45 Bartók Zeneművészeti Szakközépiskola
20.30 Kodolányi Főiskola Művészeti Tanszék
21.15 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 

Jazztanszék

 
▲ ÁPRILIS 09. ▲

A Magyar Jazz Ünnepe 2016.  2. nap

19.00 Pataj Jazz Quintet
20.00 Lukács Miklós Trió

21.00 Voice&Guitar: 
Micheller Myrtill és Pintér Tibor

22.30 Jam Session:
Egri János Trio 

JEGYÁRAK | TICKET PRICES:
04.06./04.07: INGYENES | FREE

04.08./04.09:
1200HUF diák | student / 1800HUF normál | normal
2000HUF diák kétnapos bérlet | student 2 days pass

3000HUF normál kétnapos bérlet | normal 2 days pass

Főtámogatónk azÁprilis 8-9. 
A Budapesti Tavaszi Fesztivállal 
közös program. 
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Miles Davis és Joey meglepő módon ismerkedtek meg. Miles egy philadelphiai tévéműsor vendégeként sze- 
repelt, ahol Joey a zenekar tagja volt. Ahelyett, hogy a trombitások játékát kritizálta volna, Miles az orgonista 
után érdeklődött, és hamar megszerezte Joey elérhetőségét. Joey kisvártatva a Miles által valaha meghívott 
egyik legfiatalabb zenekari tag lett.

Több mint harminc saját lemezének és a modern jazz mestereivel közös együttműködéseinek köszönhetően 
Joey DeFrancesco méltán foglalja el helyét a jazzorgona olyan kiválóságai sorában, mint Fats Waller, Wild Bill 
Davis és Jimmy Smith.

With over thirty recordings as a leader and numerous collaborations with the masters of modern jazz in his legacy, Joey 
DeFrancesco deservingly takes his place with Fats Waller, Wild Bill Davis and Jimmy Smith in the lineage of Jazz Organ.

jegyár|ticket price: 4500HUF

DUPLA 
KONCERT

DOUBLE CONCERT
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF12

20:00

KEDD | TUE

A kísérletezésre nyitott duó mindkét 
tagja használ effekteket és loopereket. 
Produkciójuk egyik meghatározó jel-
legzetessége a vokális és hangszeres 
többszólamúság. A koncerteken rend-
hagyó zenei megoldások is előkerül-
nek, recsegő cukorfóliától egy pohár víz 
szívószállal való bugyborékoltatásig.

Kertész Erika – ének, Reschofsky Dávid – gitár

This is not an ordinary guitar-vocal duo. Their 
style is experimental, incorporating effects and 
loopers.

d1 TV JAZZ EST: KERTÉSZ ERIKA 
& RESCHOFSKY DÁVID

LFZE MONDAY OPEN JAM:
FARKAS JÓZSEF TRIO

11
22:00

HÉT | MON

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az ez alkalommal újra ötfős felállásban 
színpadra lépő Patché a költészet 
napja alkalmából saját dalain kívül 
híres magyar versek megzenésített 
feldogozásaival is meglepi közönségét. 
Cséry Zoltán ugyanezen apropóból saját 
költeményeiből is szemezget.

Pákai Petra – ének, Cséry Zoltán – billentyűs 
hangszerek, Nagy Zoltán – gitár, Éder Ferenc – 
basszusgitár, Gerendás Dániel – dob

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

PATCHÉ

11
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.

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF13

20:00

SZE | WED

A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon 
mutatkozott be. Repertoárjukat saját 
szerzemények alkotják. A formáció min-
den tagja játszik sajátján kívül másik 
hangszeren vagy épp hangszereken. 
Ezen tudásukat meg is csillogtatják 
koncertjeiken, ennek köszönhetően a 
szokásosnál is változatosabb zenei gon-
dolkodás 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.

BERDISZ MŰVEK

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat 
stratégiai partnere az

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:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

INGYENES
FREE

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF15

20:00

PÉN | FRI

A klasszikus zene és a jazz világában 
egyaránt otthonosan mozgó, hihetetle-
nül tehetséges művész 1995-től zenei 
versenyek során nyerte el a kategóri-
adíjakat. A legjobb zongorista és a leg-
jobb szólista díját Krakkóban, valamint 
a szóló-zongora vetélkedőben az első 
helyet a 2000-es Montreux-i Jazz Fes-
ztiválon.
Szakcsi Lakator Róbert – zongora, Molnár Sán-
dor – szaxofon, Orbán György – bőgő, Hodek 
Dávid – dob

An exceptionally gifted pianist, at home in both 
jazz and classical music. He walked away with 
the first prize from the solo piano competition at 
the 2000 Montreux Jazz Festival. In 2005 he was 
voted best soloist at the Avignon International 
Jazz Festival.  

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
SZAKCSI LAKATOS RÓBERT 

QUARTET 

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

14
20:00

CSÜ | THU

ALERANT JAZZ EST: 
FINUCCI BROS QUARTET JAZZ LEGENDÁK: KLASSZIKUS ÉS JAZZ 

A Finucci Bros tematikus sorozatának áprilisi állomásán egy vonósnégyes csat-
lakozik az összeszokott kvartetthez. Az unikális találkozásnak köszönhetően a 
közönség megismerheti a klasszikus és jazz zene interakciójának mérföldköveit és 
a két legmagasabb zenei jártasságot követelő műfaj kölcsönhatásában rejlő izgal-
mas lehetőségeket.

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. 
On this special occassion they present the interaction of jazz and classical music.

15
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:
JUHÁSZ GÁBOR TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

16
20:00

SZO | SAT

NÉMETH JÁNOS 70. 
FEAT. SZAKCSI LAKATOS BÉLA & KŐSZEGI IMRE 

Németh János az 1960-as évek végén játszott a legelső “Bögöly-féle” Rákfogóval, 
a legendás Pege Aladár Quartetben pedig Ráduly Mihály társaságában adtak mai 
napig felejthetetlen koncerteket. Az évtizedek óta Németországban élő szaxofonos 
a jazz “nagy generációjának” egyik legkiválóbb képviselője születésnapja alkalmából 
barátai, zenésztársai és nem kevésbé a közönség örömére ismét hazalátogat. 
Születésnapi koncertjén a hazai jazz nagyágyúi is közreműködnek. Az est sztár-
vendégei: Szakcsi Lakatos Béla és Kőszegi Imre.      

Németh János – szaxofon, Gáspár Károly – zongora, Orbán György – bőgő, Csízi László – dob, 
vendég: Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Kőszegi Imre – dob 

The legendary saxophone player lives in Germany, but on his birthday he is coming home to celebrate 
with his fellow musicians and the audience. The guest stars of the night are Béla Szakcsi Lakatos and 
Imre Kőszegi.
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16
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:
GYÁRFÁS ISTVÁN TRIO

INGYENES
FREE 18

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:
CHRIS DEVIL TRIO

INGYENES
FREEjegyár|ticket price:

1400/1000HUF18
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 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.

KITCHEN BOX BEMUTATJA: 
SINGER STREET

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF19

20:00

KEDD | TUE

Sárik Péter jazz-zongoraművész és zene- 
szerző ez alkalommal Várallyay Petrát, 
Orbán György bőgőst és Gálfi Attila 
dobost látja vendégül. Petra énekelni, 
hegedülni és zongorázni is fog, ami iga-
zán különlegessé teszi az estet.

Várallyay Petra – ének, hegedű, zongora,  
Sárik Péter – zongora, Orbán György – bőgő, 
Gáfi Attila – dob

Tonight, Péter Sárik pianist and composer  
collaborates with György Orbán, Attila Gálfi and 
Petra Varallyai, who will play the piano and violin 
and sing as well. 

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: 
VÁRALLYAI PETRA - SÁRIK PÉTER - 

GÁLFI ATTILA - ORBÁN GYÖRGY

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

20
20:00

SZE | WED

FIDELIO JAZZ EST:
EASTERN BOUNDARY QUARTET (USA-HUN)

A zenekarban a new york-i avantgarde zene meghatározó és összeszokott páro-
sa találkozik a közép-kelet-európai lüktetésű etno-jazz műfajt képviselő hazai 
egyéniségeivel. A zenekar legutóbb egy éve, a 2015-ös UNESCO Nemzetközi Jazz 
Napon adott lélegzetelállító koncertet.

Borbély Mihály – szaxofon, Michael Jefry Stevens – zongora, Joe Fonda – bőgő, Bágyi Balázs – dob

His unique collaboration is a mixture of avant garde jazz and ethno music from Hungary, like a cultural 
bridge Between the US and Eastern Europe. This bridge is made of talent, Respect, brotherhood and 
friendship, built by the common language of jazz music and Improvise.
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20
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

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF21

20:00

CSÜ | THU

A fiatal generáció egyik tehetséges 
énekesnőjét a nagyközönség az  
Emil.RuleZ vokalistájaként, és a Geszti 
Péter féle Gringosztár együttesben is-
merhette meg. Zita néhány éve szólis-
taként lépett a rivaldafénybe: elsõ önálló 
albuma 2010 nyarán jelent meg Ready 
For The Sun címmel. 
Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár, 
Horváth „Tojás“ Gábor – zongora, Bata István – 
basszusgitár, Gálfi Attila – dob

Singer Zita Gereben with her quintet has paid 
her dues touring all over the country. Her songs, 
her velvety voice and personal onstage pres-
ence ensure an unforgettable evening

FORMATEX JAZZ EST:
GEREBEN ZITA QUINTET

LIANE CARROLL
HARMÓNIA JAZZMŰHELY:

|UK|

Liane Carroll – ének, zongora,  Roger Carey – basszusgitár, Jeszenszky György – dob

British critics wrote about her albums: „Slowdown is this world-class singer’s world-class record, and the expression doing more with less 
might have been written for it.“ - John Fordham, The Guardian
Carroll is a great performer, guaranteeing a good time when uptempo, as well as being beautifully affecting on slower 
numbers…The real thing. -  Sholto Byrne, The Independent.

JEGYÁR | TICKET PRICE: 3400HUF

A zongorista-énekesnő Liane Carroll hatalmas alkat, hatalmas 
egyéniség, de mindenek felett hatalmas hang! Ma már nem csak 
a kritikusok, de a brit jazz közönség többsége is őt tartja a sziget- 
ország legjobb jazz-énekesnőjének. Számos nemzetközi elis-
merés és turné után Liane Carroll Slow down c. albuma, a Ron-
nie Scotts mellett London legtekintélyesebb jazz klubjában, a  
606 Club-ban debütált. Billy No Mates című lemeze a kritikusok 
elismerése mellett a BBC Jazz Awards díját is elnyerte. 2009-ben 
tomboló sikert aratott nálunk, a Budapest Jazz Clubban, majd 
két hónapra rá a Sziget Fesztiválon is. Egy évre rá, majd tavaly 
is visszatért hozzánk, ő lett a BJC kedvenc brit előadóművésze.

22
20:00

SZO | SAT

Világsztárok
a Budapest Jazz Clubban!

22
19:00

SZO | SAT
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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:
EGRI JÁNOS TRIO

INGYENES
FREE

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:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

23
20:00

SZO | SAT

GÁSPÁR KÁROLY 40. SZÜLETÉSNAPI KONCERT

Gáspár Károly zongorista a hazai jazzélet egyik legaktívabb szereplője. Triójával és 
hozzájuk csatlakozó vendégművészekkel rendszeresen koncertezik fesztiválokon, 
klubokban.  A BJC közönsége jól ismerheti nevét a hétvégi jam sessionönök házi-
gazdájaként is.  A negyvenedik születésnapját ünneplő pianista igazi sztárparádéval 
várja a közönséget a közös ünneplésre.
Közreműködnek:
Dresch Mihály – szaxofon, Winand Gábor – ének,  Dennert Árpád – szaxofon, Ludányi Tamás – szax-
ofon, Baris Gábor – szaxofon, Oláh Kálmán – zongora, Babos Gyula – gitár, László Attila – gitár, Varga 
Balázs – gitár, Berkes Balázs – bőgő, Jónás Géza – bőgő, Csízi László – dob, Máté Simon – dob

Károly Gáspár pianist is one of the most significant characters of the Hungarian jazz scene. He  
appears regularly at BJC as the host of jam sessions. He will be celebrating his 40th birthday with a 
huge group of stars.
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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:
KOMJÁTI ÁRON TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF26

20:00

KEDD | TUE

A zenekar repertoárja saját kompozíciók-
ból és ismert de újragondolt, főként 
fusion és swing szerzeményekből áll. 
Az est vendége Borbély Mihály szaxo-
fonművész.

Rafael Mário – zongora, Varga Gergely – szaxo-
fon, Bartók Vince – basszusgitár, Hidász Tamás 
– dob, vendég: Borbély Mihály – szaxofon 

Rafael Mario won the second place at the Balogh 
Csibe Jazz Piano talent show in 2011. The gifted 
artist returns from Canada to Hungary after more 
than a year to bring us his soft, dynamic music 
with pop and funk style elements.

NATURAL SYSTEMS BEMUTATJA: 
RAFAEL MARIO JAZZ PROJECT FEAT. 

BORBÉLY MIHÁLY

INGYENES
FREE 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:
1400/1000HUF

Az új generáció legizgalmasabb és 
legeredetibb kísérletező kedvű tagjaiból 
összeállt trió  évek óta dolgozik együtt, 
fél szavakból, fél frázisból is megis-
merik egymás zenei rezdüléseit. Zenei 
“becsontosodás” helyett még mindig 
képesek egymást és a közönséget is 
meglepni, hiszen az állandó megújulást 
keresik a zenében.

Ávéd János – szaxofon, Fenyvesi Márton – gitár, 
Benkó Ákos – dob

These three brilliant musicians are from the 
cream of the boldest and most experimentally 
minded new generation of Hungarian jazzmen.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
ÁVÉD JÁNOS BALANCE

29
20:00

PÉN | FRI

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF28

20:00

CSÜ | THU

A Polygon című lemez bemutatóján 
megismerhetjük a formáció kamarazenei 
igényességű, egyszer melankolikus és 
elgondolkodtató, máskor vibráló és sodró 
lendületű improvizatív zenéjét, melyet a 
jazz különböző irányzatainak, valamint 
a Kárpát-medence és a Balkán népzenei 
örökségének ötvözése jellemez.

Borbély Mihály – szaxofon, Lukács Miklós – cim-
balom, Dés András – ütőhangszerek

The music of this formation is both melancholic 
and vibrant. It is the gripping mixture of Balkan 
and jazz music. 

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: 
BORBÉLY-LUKÁCS-DÉS TRIO

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 sze-
rdánként 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.

WEDNESDAY OPEN JAM:
GYÁRFÁS ISTVÁN TRIO

27
22:30

SZE | WED INGYENES
FREE

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

22:30
FREE JAM
SESSION
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22:30
Free | ingyenes 
BJC Jam Session:

Balázs József 
Trio

2011-ben Herbie Hancock javaslatára az UNESCO 
április 30-át Nemzetközi Jazz Nappá nyilvánította, és 
Párizsban a közgyűlésen, az azóta elhunyt világhírű 
magyar zongorista, Vukán György adott koncertet. 
2014-ben a UNESCO magyar szervezetének égisze 
alatt, a Harmónia Jazzműhely szervezésében ünnepel-
jük a jazz világnapját.

A Nemzetközi Jazz Napon a BJC-ben az egyik  
legnépszerűbb hazai formáció, a Balázs Elemér Group 
ad koncertet. A formáció kiemelkedően egyéni hangzás-
világot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamköz-

pontúság 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

On International Jazz Day, the legendary Balázs Elemér Group 
will perform at our venue. Their unique sounding is emphasized 
with the contrast of female and male vocal. 
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táblázat

03.01. k 20:00 JazzMa.hu 5. Születésnap 
03.02. sze 20:00 Harmónia Jazzműhely: Jazz Csillagvizsgáló - Ifjú titánok
03.02. sze 22:00 Wednesday Open Jam: Molnár Sándor Trio
03.03. cs 20:00 Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok koncertje
03.04. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Jazz Csillagvizsgáló - fiatal énekesnők estje
03.05. szo 20:00 Binder Károly - Borbély Mihály Duo
03.07. h 20:00 Voga Viki
03.07. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Bazsinka Mihály Quartet
03.08. k 20:00 I ♥ Budapest Show Iván Szandrával és Jász Andrissal
03.09. sz 20:00 Az Infórádió bemutatja: Gáyer Mátyás Trio feat. Hofecker Dániel & Komjáti Áron
03.09. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
03.10. cs 20:00 Finucci Bros Quartet: Jazz Legendák - Flute & Voice feat. Winand Gábor

03.11. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Agostino di Giorgio - Gyárfás István - Juhász Gábor 
feat. Fábián Juli

03.12. szo 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Budapest Jazz Orchestra feat. Nagy János
03.13. v 20:00 Révész Richárd Latin Trio
03.14. h 20:00 d1 TV Jazz Est: Song-Óra Csoport: “Elfelejtett Jelszó”
03.14. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Udvardi Márton 4tet
03.15. k 20:00 Port.hu Jazz Est: Fourtissimo
03.16. sz 20:00 Oláh Dezső Trio
03.16. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Gáspár Károly Trio
03.17. cs 20:00 László Attila - Oláh Kálmán Quartet
03.18. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: A Rozsnyói Péter Trio
03.19. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Paul Cohen Quintet (USA) feat. Tommy Vig
03.20. v 19:00 A Bartók Konzi jazz énekesei
03.21. h 20:00 ETŰD vizsgakoncertek és gála
03.21. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Ludányi Tamás Quartet
03.22. k 20:00 Evision Jazz Est: Hajdu Klára Quartet feat. Fekete-Kovács Kornél
03.23. sz 20:00 Szaxofonparádé: Sárik Péter Trio feat. Ávéd János & Bacsó Kristóf
03.23. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Oláh Krisztián Trio
03.24. cs 20:00 Formatex Jazz Est: Fusio Group
03.25. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Balázs József Trio
03.26. szo 15:00 Kollektív Alternatív Zeneműhely - unplugged koncert
03.26. szo 20:00 Fidelio Jazz Est: Gyémánt Bálint Trio
03.28. h 20:00 Port.hu Jazz Est: Trio Minor & Laurent Maur
03.28. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Gyárfás Attila Trio
03.29. k 20:00 Jazz + Próza
03.30. sz 21:00 Grund Színház: Cagematch
03.30. sz 22:30 Wednesday Open Jam: Gáspár Károly Trio
03.31. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Gereben Zita Quintet

2016. MÁRCIUS // MARCH
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04.01. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Borbély Mihály Balkán Jazz Project
04.02. szo 20:00 Pankastic!
04.03. v 20:00 Abbe Lewis Band
04.04. h 20:00 Port.hu Jazz Est: Varga Bendegúz Quintet
04.04. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
04.05. k 20:00 Myrtill és a Swinguistique
04.06. sz 19:00 A Magyar Jazz Ünnepe 2016 ( -1. nap )
04.07. cs 19:00 A Magyar Jazz Ünnepe 2016 ( 0. nap )
04.08. p 19:00 A Magyar Jazz Ünnepe 2016 ( 1. nap )
04.09. szo 19:00 A Magyar Jazz Ünnepe 2016 ( 2. nap )
04.10. v 19:00 & 21:00  Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Joey DeFrancesco Trio (USA)
04.11. h 20:00 Patché
04.11. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Farkas József Trio
04.12. k 20:00 d1 TV Jazz Est: Kertész Erika & Reschofsky Dávid
04.13. sz 20:00 Evision Jazz Est: Berdisz Művek
04.13. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Oláh Krisztián Trio
04.14. cs 20:00 Alerant Jazz Est: Finucci Bros Quartet Jazz Legendák: Klasszikus és Jazz
04.15. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Róbert Quartet
04.16. szo 20:00 Németh János 70. feat. Szakcsi Lakatos Béla & Kőszegi Imre
04.18. h 20:00 Singer Street
04.18. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Chris Devil Trio 
04.19. k 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Várallyai Petra - Sárik Péter - Gálfi Attila - Orbán György
04.20. sz 20:00 Fidelio Jazz Est: Eastern Boundary Quartet (USA-HUN)
04.20. sz 22:00 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
04.21. cs 20:00 Formatex Jazz Est: Gereben Zita Quintet
04.22. p 19:00 Sajtkóstoló és sajtvásár: Csurgódombi Sajtkonyha
04.22. p 20:00 Világsztárok a Budapest Jazz Clubban - Harmónia Jazzműhely: Liane Carroll (UK)
04.23. sz 20:00 Gáspár Károly 40. születésnapi koncert
04.25. h 20:00 Révész Rihárd Latin Trio feat. Ernesto Simpson (C)
04.25. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Komjáti Áron Trio
04.26. k 20:00 Rafael Mario Jazz Project feat. Borbély Mihály
04.27. sz 21:00 Grund Színház: Cagematch
04.27. sz 22:30 Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio
04.28. cs 20:00 Az Inforádió bemutatja: Borbély - Lukács - Dés Trio
04.29. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Ávéd János Balance
04.30. szo 20:00 UNESCO nemzetközi jazznap - Alerant Jazz Est: Balázs Elemér Group

2016. ÁPRILIS // APRIL
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