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TICKET SALES

RÓLUNK
ABOUT US
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz
elkötelezett híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson
el a főváros jazzéletének központjába, ahol különleges atmoszféra, kiváló hangminőség, barátságos jazzkávézó és izgalmas
bisztrófogásokat kínáló konyha is várja. A klubéletben kuriózumnak
számító világsztárok mellett állandó fellépőink a hazai és nemzetközi
jazz elismert művészei. A Budapest Jazz Club támogatja a fiatal tehetségeket, teret biztosít a hazai jazzélet szakmai eseményeinek, ám
mindezek mellett létrejöttének elsődleges célja, hogy minden téren igényes közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak.

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.

NYITVA TARTÁS // OPENING HOURS

(minden nap I every day: 10:00-24:00)

H-CS: 10:00-24:00
P-SZ: 10:00-02:00
V: változó

Mo-Th: 10:00-24:00
Fr-Sa: 10:00-02:00
Su: may vary

ELÉRHETŐSÉGEK
CONTACT
47°30’49.8”N 19°02’59.3”E

telefonszám | phone number:
+36 (1) 798 7289
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
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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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FLIGHT MODUS

KEDD | TUE

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A multiinstrumentalista Tálas Áron után
a legnevesebb hazai jazz formációk
kapkodnak. A zongorát és dobokat
egyaránt kimagasló muzikalitással
megszólaltató tehetség saját triójába
a fiatal generáció két szintén zseniális
szereplőjét hívta maga mellé. A grooveos de szabad kísérletezést, új utakat
kereső gitár-dob-bőgő felállásban minden hangszer azonos szerephez jut.

WEDNESDAY OPEN JAM:
GÁNYI MIKLÓS TRIO

FORMATEX JAZZ EST:
RANDOM SZERDA

- az est támogatója a
Budateher

SZE | WED

02

20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével 2005 és 2010 között
a budapesti hiphop-jazz színtér jeles
képviselőiből alakult alkalmi formációkat
vonultatta fel. A jammelés hagyományain
alapuló sorozat októberben újraindult
a BJC-ben! A Random Szerda keretei
között a kortárs zenei paletta ismert alakjai adják egymásnak hónapról-hónapra a
stafétát.

Fenyvesi Márton – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Tálas Áron – dob

Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Rozsnyói
Péter – billentyűk, Csizmás András – bőgő, G.
Szabó Hunor – dob

This groovy, experimental trio is led by Áron
Tálas, who is known for playing several instruments professionally.

The audience can peek into the process of how
fusion and instrumental music is born - each time
it is different in some way.

SZE | WED

02

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.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
NAGY JÁNOS TRIO

FUNZINE JAZZ NIGHT:
PANKASTIC!

PÉN | FRI

04

CSÜT | THU

20:00

03
20:00
A Pankastic! létrejöttekor a zenekar szeme előtt egy igényes és új popzenei
stílus megalkotása lebegett: régi sztenderdek és örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia manouche swing világába, megfűszerezve mindezt a cimbalom egyedi hangszínével. Elképzelésükből megszületett egy sajátos, új műfaj: a django-pop.
Pálmai Panna – ének, Kardos Dániel – gitár, Csurkulya József – cimbalom, Vázsonyi
János – szaxofon, Lombos Pál – bőgő, Nagy Zsolt – dob
The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called
cimbalom.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Nagy János Erkel-díjas zeneszerző
nemcsak jazz-zongoristaként, de zenekarvezetőként és zeneszerzőként is
jelentős szerepet tölt be a hazai jazz
életben. Szólóban és számos
formációban is csodálhatta már a
közönség. A 2001. évi Mediawave
Fesztiválon akkori triója együtt játszott a
világhírű szaxofonos Dave Murray-vel.
Nagy János – zongora, Frankie Látó – hegedű,
Joubert Flóra – dob
The brilliant pianist and bandleader, Nagy János
is one of the handful of world-class jazz pianists
in Hungary.
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FREE BJC JAM SESSION:
JUHÁSZ GÁBOR TRIO

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.

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

VAS | SUN

06

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

19:00

A Red Baron Kvintett könnyen befogadható, ugyanakkor igényes feldolgozásban és hangszerelésben mutat
be jól ismert és ritkán hallható műveket,
amelyeket egy dallamos improvizációkból és kidolgozott részekből felépített
akusztikus zenei világba helyez.
A zenekar ritmusszekciója húsz éve
játszik együtt!
Tóth Rita – ének, Tánczos Zoltán – szoprán és
tenor szaxofon, Paál József / Ludvig Rezső –
zongora, Konrád Csaba – basszusgitár, Sigrai
László – dob
The Red Baron Quartet has been covering
classics and rarities of jazz for twenty years.

HÉT | MON

07

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A Rieger Attila vezette formáció a jazz
nagy előadói által komponált dallamokból
építkezik, hasonló stílusból táplálkozó,
de modernebb saját kompozíciókkal
kiegészítve. Az összeszokott hármasfogathoz ezen az estén az elbűvölő,
tanárként is kiemelkedő sikereket elért
énekesnő, Lakatos Ágnes csatlakozik.
Lakatos Ágnes – ének, Rieger Attila – gitár,
Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob
The music of the band is based on the works of
famous jazz musicians, spiced with their own
similar, but a bit more modern songs. On this
night, the popular vocalist, Bálint Gájer will join
the formation.

GYÉMÁNT BÁLINT TRIO Gyémánt Bálint gitárjátékát Harcsa Ve- az est támogatója a Glonet ronikával közös duójából, a Transform
Quintetből, valamint Sárik Péterrel való
együttműködéséből ismerheti a BJC
közönsége. Saját triójához sikerült a
legjobb társakat megtalálnia. A három
zenész kirobbanó energiája és sokszínű
játéka az első perctől kezdve összetéveszthetetlenné teszi a formáció zenéjét

Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob
KEDD | TUE

08
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Bálint Gyémánt guitarist is well-known for
performing with several popular Hungarian
musicians. This night, his new trio will appear on
the stage.

WEDNESDAY OPEN JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
KOLLMANN GÁBOR TRIO triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat-

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.

SZE | WED

09
22:00
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

LFZE MONDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

A NATURAL SYSTEMS BEMUTATJA:
TRIO MINOR
FEAT. LAKATOS ÁGNES

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.

HÉT | MON

07

22:00

INGYENES
FREE

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. 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.

VOICE&GUITAR:
MICHELLER MYRTILL & PINTÉR
TIBOR DUO

SZE | WED

09

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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.
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 many studio albums
and gave numerous sold out concerts.
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Terence Blanchard az egyik legjelentősebb élő jazz trombitás, aki a ‘80-as években a Lionel Hamtpon
Orchestrában, majd a sokak által mai napig jazz-etalonnak számító Art Blakey Jazz Messengerben kezdte
pályafutását. A ‘80-as évek önmagában talán nem is hangzik izgalmasan, hacsak nem vesszük figyelembe, hogy
Blanchard előbbi zenekar esetén középiskolás korában, utóbbi formációban pedig alig húsz évesen kezdte meg
működését. A lehető legmagasabb fokon lévő ugródeszkáról elrugaszkodva később a frenetikus Donald Harrisonnal alapították meg szerényen, saját magukról elnevezett zenekarukat, majd nem sokkal később szóló karrierbe
kezdett. Zeneszerzői munkásságát számos saját szerzemény mellett több filmzene is meghatározza. Pályája során
a kritikusok állandó ünneplése által övezve több mint harminc koronggal ajándékozta meg rajongóit. Albumain a
legnagyobb nevek működtek közre. 2005-ös, két Grammy-díjra is jelölt Flow című lemezének Herbie Hancock
volt a producere. 2005-ben McCoy Tyner, Gary Bartz, Christian McBride és Lewis Nash társaságában elnyerte
a legjobb instrumentális albumnak járó Grammy-díjat, Tyner Illuminations című lemezével. A különböző, főként a
straight-ahead és hard-bop stílusokban tett sikeres látogatások után legutóbbi, Blue Note Records-nál megjelent
Breathless című albumát a groove-os, funk-os, RnB-s E-Collective formációjával rögzítette.
A Grammy-díjas trombitás egy interjúja során mikor rendkívüli, filmzenékkel
szerzett sikereiről faggatták árulta el, hogy számára a legnagyobb örömet
minden elismerés, díj vagy akár stadionnyi tömeg előtti fellépés ellenére
is a klubkoncertek jelentik. Ebben az élményben osztozhatunk november
10-én a Budapest Jazz Clubban, ahova az öttagú Terence Blanchard
E-Collective érkezik.
During an interview, Terence said that composing for films might be fun, but
nothing can beat performing at a jazz cub. On the 10th of november, the audience of
Budapest Jazz Club can experience this feeling with the five.member Terence
Blanchard E-Collective.

jegyár | ticket price: 6900HUF
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FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Dés András közismerten egyik legDÉS ANDRÁS TRIO aktívabb figurája a hazai jazz életnek,
aki ütőhangszeresként és szerzőként
is számos zenekarban működik közre.
Ezúttal új, saját triójával lép színpadra.

Dés András – ütőhangszerek, Fenyvesi Márton –
gitár, Ifj. Tóth István – gitár
Dés András is not just a virtuoso performer but
an original composer as well and a member of
countless formations due to the high demand for
his services.

PÉN | FRI

11
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

PÉN | FRI

11

22:30

FIDELIO JAZZ EST:
BJO HÁRS VIKTOR 50. SZÜLETÉSNAPI KONCERT

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.

SZO | SAT

12
20:00
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 tizenöt év, mely idő alatt
számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi
előadó színesítette a zenekar eddigi történetét. A nagyzenekar oszlopos tagja Hárs
Viktor bőgős, aki amellett, hogy hangszerének mestere, kiváló kompontista is. Ezen
az estén a közönség és a zenésztársak a Budapest Jazz Opera szerzőjének ötvenedik születésnapját ünneplik.
This amazing big-band celebrates the 50th birthday of the composer and upright bass player
phenomenon, Hárs Viktor
jegyár|ticket price: 2400/1600HUF

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétBJO JAM FEAT. HÁRS VIKTOR 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.

SZO | SAT

12
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.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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MALEK ANDREA & TRIO MIDNIGHT

ENYEDI SUGÁRKA
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

- az est támogatója a Küküllősped

HÉT | MON

14

VAS | SUN

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

20:00

13
20:00
A Trio Midnight stílusa elsősorban standardekre és Oláh Kálmán egyéni, különleges zenei világú kompozícióira épülő, a jazz anyanyelvének számító bebopot
megőrző, ugyanakkor többféle irányzatot magába foglaló kreatív muzsika.
Zenéjüknek lényeges része a kollektív improvizáció, ezen az estén azonban
elsősorban Michel Legrand népszerű dalai hangzanak el a zenekarvezető
izgalmas, merőben új zenei világot feltáró hangszerelésében. A formációhoz a
csodálatos hangú, a Trio Midnight-tal több ízben hangos sikert arató énekesnő,
Malek Andrea csatlakozik.
Malek Andrea – ének, Oláh Kálmán – zongora, Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob
On this night the instrumentation of the band leader will give new meaning to the classics of Michel
Legrand.

Enyedi Sugárka, a hazai jazz szcéna
egyik legeredetibb énekes-dalszerzője
ezen az estén második, ’You’re calling
me’ című önálló albumával örvendezteti
meg közönségét. 2016-ra az énekesnő
nevéhez tizenhárom szövegírói nagylemez fűződik, az Enyedi Sugárka Jazz
Tett a MÜPA-ban háromszor szerepelt.
Enyedi Sugárka – ének, Csicsák György Balázs
– gitár, szájharmonika, Bille Gergő – trombita, szárnykürt, Piri Béla – bőgő, basszusgitár,
Laskay Péter – dob, ütőhangszerek
Sugárka Enyedi has won numerous awards. Her
team plays tango, bossa, soul and mainstream
jazz with world music effects.

jegyár|ticket price: 2000/1600HUF

LFZE MONDAY OPEN JAM:
RABÓCZKI QUARTET

HÉT | MON

14

22:00

INGYENES
FREE

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. 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.

SÁRIK PÉTER TRIO FEAT. LÁSZLÓ ATTILA

KEDD | TUE

15
20:00
Kevesen tudnak emészthető, „hozzáférhető” jazzt olyan magas szinten és igényesen előadni – és nem kevésbé komponálni – mint a gitáros-zeneszerző-zenekarvezető László Attila, aki egyben a jövő nemzedékét is neveli a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián. 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.
László Attila – gitár, Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob
Attila László guitarist and Péter Sárik pianist are both masters of their own instruments, who have done
a lot to spread the love of jazz

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

jegyár|ticket price: 1800/1400HUF
www.bjc.hu

budapest jazz club

10 //november

WEDNESDAY OPEN JAM:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

AZ ÉV FIATAL JAZZ ZENÉSZE 2016 : Varga Balázs a Magyar Jazz Szövetség
VARGA BALÁZS által megrendezett “2016 év fiatal jazz
zenésze” verseny közönségdíjasa.
Példaképének édesapja mellett a fiatal,
ám nemzetközi sikerekkel is büszkélkedő Balogh Rolandot tekinti.

Varga Balázs – gitár, Pintér Zoltán – zongora,
Oláh Péter – bőgő, Bágyi Balázs – dob
Balázs Varga was chosen the Young Jazz Musician of the Year 2016. Tonight he will show why!

SZE | WED

16
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

SZE | WED

16

INGYENES
FREE

22:00

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET
FEAT. LUBOS SOUKUP (CZ)

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.

CSÜ | THU

17
20:00
A cseh származású, Dániában élő szaxofonos, Lubos Soukup a mai európai jazz
szintér meghatározó, fiatal művésze. Számos nemzetközi zenei projekt mellett
hazájában a Cseh Rádió Big Bandjének hangszerelőjeként is rendszeresen tevékenykedik. Kapcsolata Bágyi Balázs együttesével több évre nyúlik vissza, ebben
a formációban a magyar jazz legjobb fiatal muzsikusaival kollaborál.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
NÉMETH KYRA SMALLCHESTRA

Bágyi Balázs – dob, Lubos Soukup – szaxofon, klarinét, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Oláh Dezső
– zongora, Oláh Péter – bőgő
This young Czech saxophone player is one of the most important names in the European jazz scene.
PÉN | FRI

18
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétMOLNÁR SÁNDOR 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

18
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.

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Németh Kyra egyedi hangja, stílusa,
lendülete és érzelmi töltete egyaránt
lebilincseli a hallgatóságot. Kifinomult
improvizációs készsége a legnagyobb
jazz énekesnőkhöz teszi hasonlatossá
előadásmódját. Zenekara a klasszikus,
zongora-bőgő-dob trió felállást követi.
Németh Kyra – ének, Pingiczer Szilárd – zongora, Nagy Ferenc – bőgő, Süle Kornél – dob
The audience will be amazed by Kyra’s voice,
her delivery, her assured poise, her inventive
improvisation and by the enormous emotional
charge emanating from her.
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FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

PORT.HU JAZZ EST:
KASZÁS PÉTER LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

SZO | SAT

19

SZO | SAT

22:30

19
20:00
A hazánkban és nemzetközileg is elismert többszörös díjnyertes dobos, zeneszerző és énekes Kaszás Péter legújabb szólólemeze Infinity Project címmel ebben a
hónapban jelenik meg. Kaszás az elmúlt tizenöt évben számos lemezen működött
közre. 2009 óta a világhírű gitárművész Al Di Meola zenekarának tagja. Munkái
közül kiemelkedő a Di Meolával felvett Pursuit of Radical Rhasody című lemez,
ahol olyan kiválóságokkal játszik együtt mint Peter Erskine, Charlie Haden, Mino
Cinelu, Gumbi Ortiz, Fausto Beccalossi, Barry Miles és Victor Miranda. Az albumot
2011-ben Latin Grammy Díjra jelölték. Az Infinity Project egyik különlegessége, hogy
Péter zeneszerzőként, dobosként és énekesként is közreműködik.
Kaszás Péter – dob, ének, Bubenyák Zoltán – zongora, Zana Zoltán – szaxofon, Dajka Krisztián –
gitár, Kolta Gergő – basszusgitár
Peter Kaszas, who has played even in Al di Meolas group, will be releasing his new album this month.
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.

MAESTRO Az improvizációs színházi est során

két rendező dolgozik azon, hogy a
színészek minél nagyobb bajba kerüljenek. Hogy ki kivel játszik, a nézők
sorsolják ki, és a jelenetek végén is
ők pontoznak. Aki győz, az lesz az est
végén a Maestro!
Rendező: Andrew Hefler Közreműködik: Arany
Brigitta, Biszak Áron, Boncsér Sára Luca, Fekete
Judit, Ferencz Attila, Fodor Dávid, Juhász Tünde,
Lipka Péter, Mangold Roland, Menczel Andrea,
Palkovits Nóra, Roszik Fruzsina, Vargyas-Tóth
Juliska Hangember: Csobay Benc

VAS | SUN

20
19:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

Hungarian improvisational theatre play.

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
VARGA BENDEGÚZ TRIO 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!

HÉT | MON

21
22:00

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.
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AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
JAZZRAEL FEAT.
GERENDÁS PÉTER

KEDD | TUE

22

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Magyarország egyedülálló világzenei
formációja 2006-ban alakult Jáger
Bandi vezetésével. Közismert szefárd,
közel-keleti népdalok újraértelmezése,
tradicionális zenei folklór különleges
interpretálása a jazz érintésével, így
írható le zenéjük.
Gerendás Péter – ének, Bíró Nóra – ének, Jáger
Bandi – zongora, Csejtey Ákos – szaxofon,
Horváth Pluto József – basszusgitár, Pecek
Lakatos András – dob
Reinterpretation of sephardic, Middle-Eastern
songs with the touch of jazz - that’s the best way
to sum up their music. . Theirs is a brilliantly successful attempt to fuse the Roma Gipsy musical
tradition with modern.

BALÁZS ELEMÉR GROUP

SZE | WED

23
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, Kiss Flóra – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerekb
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

WEDNESDAY OPEN JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
BARIS GÁBOR TRIO triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat-

A BJC BISTRO A KÉSŐ ESTI
ÓRÁKBAN IS VÁRJA
A KÜLÖNLEGES ÍZEK
KEDVELŐIT!
.........................
OUR RESTAURANT WELCOMES
OUR GUEST EVEN
IN THE LATE HOURS.

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.

SZE | WED

23
22:00

INGYENES
FREE

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.

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: A Finucci Bros Quartet újabb sorozat
FINUCCI BROS POJECT: keretében mutatja be a műfaj kieCHICK COREA BEST OF melkedő hangszereseit, korszakalkotó
zeneszerzőit. Ezen az estén a formáció
Chick Corea munkássága előtt tiszteleg.

Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora,
Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás
József – dob
Finucci Bros has started a series in which they
introduce the best works of the most brilliant artists
- in November, Chick Corea will be in the spotlight.

CSÜ | THU

24
20:00
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
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FREE BJC JAM SESSION:
GÁNYI MIKLÓS TRIO

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
SZŐKE NIKOLETTA QUARTET

PÉN | FRI

25

22:30

PÉN | FRI

25
20:00
Szőke Nikoletta New Yorkban, Berlinben, Londonban és Koppenhágában is koncertezett hatalmas sikerrel, az utóbbi esetben a dán TV is közvetítette a koncertet.
Még nagyobb diadalt aratott Japánban, ahol már az ötödik albuma kel el többezres példányszámban. Itthon Bobby McFerrinnel és Kurt Ellinggel is duettezett. A
formáció minden egyes tagja a hazai jazz meghatározó személyisége. Különösen
igaz ez a billentyűs-dinasztia tagjára, Szakcsi Lakatos Róbertre, aki játékával a legmagasabb szintre emeli a zenekar produkcióját.
Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, Pecek
Lakatos András – dob
Surrounded by the best jazz musicians, Nikoletta Szőke has gained fans from New York to Tokyo.
jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

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

www.bjc.hu

budapest jazz club

14 //november
ALERANT JAZZ EST:
GEREBEN ZITA QUINTET

SZO | SAT

26

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20:00

2010-ben Zita szólistaként lépett a rivaldafénybe: elsõ önálló albuma Ready
For The Sun címmel jelent meg. Ezt
követte 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.

FREE BJC JAM SESSION:
SZENDŐFI FUSION JAM

SZO | SAT

26

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.

KISS ATTILA BAND FEAT.
RONTÓ KITTY - “DON’T GIVE UP”
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

VAS | SUN

27

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kiss Attila, a Kiss Attila Band alapítója,
jazzgitárosként többször járt New Yorkban, ott szerzett tapasztalatai saját zenei
világában is megjelennek. A zenekar
2008-ban alakult, ezzel egy időben
jelentkeztek a Jazzy Dalversenyre is.
A jazz, soul, funky és latin zene elemeit
egyaránt felhasználó groove-os repertoárjuk a zenekarvezető szerzeményeiből áll.
Rontó Kitty – ének, Kiss Attila – gitár, Zsemlye
Sándor – szaxofon, Balogh Zoltán – billentyűk,
Gáspár Károly – zongora, Vermes Gábor –
basszusgitár, Tiba Sándor – dob
Attila Kiss has learned the ways of jazz in New
York City. On this night, the audience can hear
his compositions.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
BÖGÖTHY ÁDÁM TRIO

d1 tv JAZZ EST: A zenekar 2005 júliusában alakult. A jazz
TRANS-FORMATION világában szokatlan hangszer-össze-

állítás jellemzi, aminek a különleges
hangzás az eredménye. A ritmus-szekciót gitár, basszusgitár és ütőhangszerek alkotják, ezekhez társul a fuvola,
illetve a szoprán szaxofon.
Pozsár Eszter – fuvola,szaxofon, Eichinger Tibor – gitár, Frey György – basszusgitár, Pusztai
Csaba – ütőhangszerek

HÉT | MON

28
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The instrumental line-up of the band is one of
a kind, since the guitar-bass guitar-percussions
section is joined by the flute and soprano
saxophone.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Ezen a kétnapos rendezvényen (a
JAZZ CSILLAGVIZSGÁLÓ másodikra december 27-én kerül majd
sor) a nagyközönség előtt még kevésbé ismert, ám sok esetben fiatal koruk
ellenére is több neves formációban
közreműködő tehetségek mutatják be
tudásukat. Ezeket a nagyszerű hangszereseket a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanárainak ajánlására hívtuk
meg.

KEDD | TUE

29
20:00
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

This is a two-day event (the second one is on
27th December) where incredibly talented but yet
unknown young musicians will strut their wares.

HÉT | MON

28

22:00

INGYENES
FREE

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. 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.

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

budapest jazz club

November // 15

GRUND SZÍNHÁZ
- CAGEMATCH

SZE | WED

30
21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

A mérkőzésen két csapat néz szembe
egymással, hogy néhány szóból kiindulva percről-percre átalakítsa a történetet.
Hétköznapi életek, váratlan fordulatok,
hősök, izgalmas karakterek a játék,
a harc, a humor hálójában – bármi
megtörténhet a színpadon.
Verseny az idővel, játék a sztorikkal –
100% improvizáció a győzelemig!
In this Hungarian improvisational theatre play,
two teams face eachother to form a complete
story with just a few words. You can enjoy it
without understanding the language.

WEDNESDAY OPEN JAM:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

SZE | WED

30

BJC KEDVENC SAJTJA!

INGYENES
FREE

22:30

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.

Egyszer volt, hol nem volt...

a Kelet-Bakony lábánál,
egy több országot megjárt séf
gondos kezei alatt készülnek a

CSURGÓDOMBI
KÉZMŰVES SAJTOK...

www.sajtkonyha.hu FB//sajtkonyha

Kávé- és limonádékülönlegességek,
széles italkínálat, snackek, WiFi,
barátságos árak és válogatott jazz zene
egész nap.
Coffee and lemonade specialities, wide
range of high quality drinks, snacks,
WiFi, friendly prices and selected
jazz music all day.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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16 // december
OLÁH DEZSŐ TRIO - “REFLECTIONS OF BÉLA
BARTÓK’S SIX ROMANIAN DANCE”
- LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

CSÜ | TUE

01

20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

A Junior Prima-díjas zongoraművész
pályafutását számtalan szakmai díj és
a lehető legváltozatosabb zenei együttműködések szegélyezik. Ezen a koncerten első alkalommal mutatják be a
nagyközönség számára nemrégiben
rögzített Reflections of Béla Bartók Six
Romanian Dances című lemezüket,
majd a második szettben Oláh Dezső
saját kompozíciót interpretálják Lakatos
Soso Sándor közreműködésével.
Oláh Dezső – zongora, Oláh Petér – bőgő,
Pecek Lakatos András – dob,
Vendég: Lakatos Soso Sándor – szaxofon
This groovy, experimental trio is led by Áron
Tálas, who is known for playing several
instruments professionally.

FREE BJC JAM SESSION:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
KÁEL NORBERT TRIO

PÉN | FRI

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A fiatal zongorista, Káel Norbert egyformán otthonosan mozog a jazz és a
klasszikus zene világában. Zenéje is ezt
tükrözi. A Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem elvégzése után a legmagasabb
ösztöndíjjal vették fel a világhírű bostoni
Berklee School of Musicba, ahol olyan
világhírű művészek, mint Joe Lovano és
Gárdonyi László keze alatt tanult.
Káel Norbert – zongora, Oláh Péter – bőgő,
Pecek Lakatos András – dob
Young pianist Norbert Káel is highly educated in
both jazz and classical music.

PÉN | FRI

02

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.

JAZZ AND THE OLYMPICS – TOMMY VIG OLIMPIAI OKTETT

FREE BJC JAM SESSION:
OLÁH KÁLMÁN JR. TRIO

SZO | SAT

03

SZO | SAT

03
20:00

INGYENES
FREE

22:30

Víg Tamást Budapesten csodagyerekként ünnepelték, hiszen alig látszott
ki a dobok mögül, amikor már a legjobb zenekarokkal játszott. A forradalom
leverése után, tizennyolc évesen Amerikába szökött. Néhány év alatt ott is a
legnagyobbak közé került. Játszott Quincy Jones-szal, kísérte Judy Garlandot,
Woody Allent. Komponistaként és előadóként is élő legenda a jazz szülőhazájában. A szomorú emlékű Los Angeles-i olimpiára dzsesszfesztivált szervezett.
Most a londoni győztesek előtt tiszteleg legújabb szerzeményeivel az örökifjú
jazzfenomén, akit a világon úgy ismernek: Tommy Vig.
Tommy Vig – komponista, vibrafon, dob, Mia Kim – ének, vibrafon, Zsoldos Béla – ütőhangszerek,
Joe Fritz – klarinét, Papp Mátyás – harsona, Csuhaj Barna Tibor – bőgő, Gyárfás István – gitár,
Jeszenszky György – dob
Hungarian drummer Tommy Vig has spent the past decades in the US, but he is coming home to salute
the contestants of the Olympic Games with a concert.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

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.
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budapest jazz club

December // 17
TRIO MINOR
FEAT. MÉSZÁROS TAMÁS
- az est támogatója a KüküllőSped

HÉT | MON

05

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A Rieger Attila vezette formáció a jazz
nagy előadói által komponált dallamokból
építkezik, hasonló stílusból táplálkozó,
de modernebb saját kompozíciókkal
kiegészítve. Az összeszokott hármasfogathoz ezen az estén a jazz és pop
zenében egyaránt rendkívüli sikerekkel
büszkélkedő énekes, Mészáros Tamás
csatlakozik.
Mészáros Tamás – ének, Rieger Attila – gitár,
Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob
The music of the band is based on the works of
famous jazz musicians, spiced with their own
similar, but a bit more modern songs. On this
night, the popular vocalist, Tamás Mészáros will
join the formation.

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
GÁNYI MIKLÓS TRIO 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!

HÉT | MON

05
22:00

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.

PORT.HU JAZZ EST: VOICE &
GUITAR: MICHELLER MYRTILL &
PINTÉR TIBOR DUO

KEDD | TUE

06

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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.
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 many studio albums
and gave numerous sold out concerts.s.

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

ALERANT JAZZ EST:
RANDOM SZERDA

SZE | WED

INGYENES
FREE

07

SZE | WED

07
20:00

22:00

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével 2005 és 2010 között a
budapesti hiphop-jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatta fel. A jammelés hagyományain alapuló sorozat gyorsan meghódította a város
improvizatív zenére nyitott közönségét. 2008-ban Small Talk címmel koncertlemez
jelent meg a projekt legsikeresebb felvételeiből. A Budapest Jazz Clubban ismét
belekóstolhatunk a fúziós, instrumentális zene születésének megismételhetetlen pillanataiba – a Random Szerda keretei között Barabás Lőrinc a kortárs zenei paletta
ismert alakjait invitálja meg izgalmas örömzenélésre!

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.

Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Balázs József – billentyűk, Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár,
Mihalik Ábel – dob

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.

The audience can peek into the process of how fusion and instrumental music is born - each time it is
different in some way.

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

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
LILY DIOR (UK/AU) & THE CSEKE GÁBOR TRIO

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:
ELEK ISTVÁN QUARTET
FEAT. DESEŐ CSABA

CSÜ | TUE

08

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A leginkább a „fősodor”, a mainstream
stílusirányzatból merítő formáció ezen
az estén izgalmas irányba evez, az összeszokott kvartetthez a hazai jazz szintér
emblematikus figurája, a 77. évében járó
,ám valójában kortalan Deseő Csaba
csatlakozik.
Deseő Csaba – hegedű , Elek István – szaxofon,
Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő,
Berdisz Tamás – dob
The Quartet is part of the so-called “mainstream”
whit a program tribute to the great predecessors
and successors of Jazz, whit the “spirit of our
times”.
www.bjc.hu

PÉN | FRI

09
20:00
Az énekesnő Lily Dior a mi néhai Orszáczky Jackie-nk felfedezettje, Ausztrália
egyik legkitűnőbb jazz vokalistájává nőtte ki magát, majd gondolt egy merészet és
átköltözött Londonba, ahol sokkal nagyobb a verseny, ám ott is rövidesen az élvonalban találta magát: Emma Barnett találóan írta róla: „...pazar muzikalitással és
ragyogó tehetséggel rendelkezik. Carol King, Aretha Franklin és Billie Holiday hatása
csendül ki gyönyörű funky hangjából”.
Lily Dior – ének, Cseke Gábor – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob
Returning to her roots, Lily has spent the last two years in London building her reputation and has
already established herself as an in demand performer appearing regularly at iconic jazz venues such
as Ronnie Scott’s, The 606 Club and Pizza Express Soho.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
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:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

PÉN | FRI

09

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.

Révész Richárd hazánk egyik elsõ 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. Az est sztárvendége a Generál, a Syrius, a Hobo
Blues Band, a Magyar Atom és számtalan más hazai rock és
jazz formáció fenegyereke, Tátrai Tibor gitáros.

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.

Richárd Révész is one of the most talented pianist of this country.
With his band he plays real jazzy latin vibes.
Special guest: Tátrai Tibor

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob
Vendég: Tátrai Tibor – gitár

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.

SZO | SAT

10
22:30

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.

SINGER STREET 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, 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

VAS | SUN

11
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

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

www.bjc.hu

budapest jazz club

20 // december

HALPER LÁSZLÓ 50. SZÜLETÉSNAP

LFZE MONDAY OPEN JAM:
KOMJÁTI ÁRON TRIO

HÉT | MON
HÉT | MON

12
20:00

INGYENES
FREE

Halper László a hazai jazz kiemelkedő alakja, akinek egyik legnagyobb sikere
Jimmy Hendrix halálának 40. évfordulójára megjelentetett „40 Years After” című
korongja, melyen a világsztár, Randy Brecker is közreműködött Steve Gadd és
Eddie Gomez ritmusszekciójának kíséretében. Az 50. születésnapját ünneplő
gitáros rangos vendég-névsorral készül az eseményre. A meghívottak között a színpadon fog köszöntőt játszani Babos Gyula, Kőszegi Imre, Tátrai Tibor, Horváth
Charlie, Lerch István, Solti János Szakcsi Lakatos Béla, Török Ádám, Deák
Bill Gyula, Fekete István, Kollmann Gábor, Csejtey Ákos, Kathy Horváth Lajos,
Oláh Péter és Ric Toldon (USA).
László Halper is a well-known Hungarian guitar player, who has recorded albums with world stars. On
his birthday, he will be joined by the top musicians of the Hungarian jazz scene.

www.bjc.hu

12

INGYENES
FREE

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.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Mark Turner generációja egyik legelismertebb szaxofonosa, híres úttörő gondolatairól és expresszivitásáról. Zenéje az elmélyült komponálás és szabad improvizáció kettősségéből születik.
1999. október 15-én a John Patitucci Group muzsikusaként lépett fel először Magyarországon a
Nagykanizsai Jazz Hétvégén, legutóbb pedig 2014 novemberében a BJC-ben adott őrületes koncertet kvartettjével. Ezen az estén szűkebb, ám annál invenciózusabb felállással érkezik újra a
BJC-be, hogy a közönség újra szem- és fültanúja lehessen, miért lett fogalom az “amerikai jazz”.

Mark Turner – szaxofon, Joe Martin – bőgő, Marcus Gilmore – dob
“I spent a lot of time on the compositions, which I usually do. The blowing is important, but I don’t think
about that when I’m writing. I just write the tune, and then we see if we can improvise on it or not. Some
of the new tunes are long and kind of involved, and some of them are kind of my version of being pyrotechnical. I just wanted to explore, and I wanted to be able to go in there with a band that would be
flexible and have the craftsmanship and the foundation to play something difficult and still make it sound
musical.” - Mark Turner
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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GEREBEN ZITA QUINTET

SZE | WED

14

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

2010-ben Zita szólistaként lépett a rivaldafénybe: elsõ önálló albuma Ready
For The Sun címmel jelent meg. Ezt
követte 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.

FINUCCI BROS PROJECT
- MILES DAVIS BEST OF

WEDNESDAY OPEN JAM:
KOLLMANN GÁBOR TRIO

- az est támogatója a Glonet

SZE | WED

14

INGYENES
FREE

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.

CSÜ | THU

15

20:00

A Finucci Bros Quartet újabb sorozat
keretében mutatja be a műfaj kiemelkedő hangszereseit, korszakalkotó
zeneszerzőit. Ezen az estén a
formáció a megkérdőjelezhetetlenül
legjelentősebb jazz ikon, Miles Davis
munkássága előtt tiszteleg.
Fekete-Kovács Kornél – trombita, Balogh
Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth
Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros started a series in which they
introduce the best works of the greatest artists.
This month, Miles Davis is coming up.

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
POCSAI KRISZTA QUARTET

PÉN | FRI

16

PÉN | FRI

16
20:00

INGYENES
FREE

22:30

Pocsai Kriszta a legendás londoni 606 Clubban kétszer is frenetikus sikert aratott,
ízig-vérig jazz énekesnő, aki egyben első osztályú komponista is, izgalmas repertoárban vegyíti saját világszintű kompozícióit sztenderdek eredeti feldolgozásával.
Az egyik leggyönyörűbb hangú jazz énekesnő némi szünet után nemrég tért vissza
a jazz és a latin zene világába egy szenzációs albummal. Több dalt is hallunk majd
a lemez anyagából ezen a koncerten.
Pocsai Kriszta – ének, Cseke Gábor – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő,
Schneider Zoltán – gitár, Kaszás Péter – dob
Pocsai Kriszta possesses one of the most beautiful voices in jazz. She has rapidly gained an impressive
reputation on the Hungarian music scene as one of the most impressive singers of her generation.
Widening her musical range to include pop, funk and Latin as well as jazz, she produced three albums
to which she contributed a number of songs as composer as well as lyricist in which latter roles she
also excels.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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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FREE BJC JAM SESSION:
SZENDŐFI FUSION JAM

SZO | SAT

INGYENES
FREE

17

22:30

Pátkai Rozina új zenéjében az ismert bossa novák mellett a saját dalok az autentikus brazil dallamvilágból kiindulva szakítanak a zárt formákkal. Nagyobb teret kapnak az improvizációk, amelyek körülölelik az olykor gyermekien egyszerű, máskor
kiszámíthatatlanul bolyongó dalokat. Mindez portugálul, spanyolul, franciául és
angolul, Bán Zsófia, Szabó Ádám, Giovanni Pintaude, Jane Tyson Clement és a
legendás Garcia Lorca verseivel. Ezen az estén rendhagyó módon Rozina rajzai és
montázsai is megtekinthetőek.
18:00 - Pátkai Rozina: MINKA-rajzok (A kiállítást megnyitja: Bán Zsófia, zene: Fenyvesi
Márton)
Pátkai Rozina – ének, Ávéd János – szaxofon, Ifj. Tóth István – gitár, Kiss Benedek – basszusgitár,
Benkó Ákos – dob

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.

MAESTRO Az improvizációs színházi est során

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
WINDSINGERS

két rendező dolgozik azon, hogy a
színészek minél nagyobb bajba kerüljenek. Hogy ki kivel játszik, a nézők
sorsolják ki, és a jelenetek végén is
ők pontoznak. Aki győz, az lesz az est
végén a Maestro!
Rendező: Andrew Hefler Közreműködik: Arany
Brigitta, Biszak Áron, Boncsér Sára Luca, Fekete
Judit, Ferencz Attila, Fodor Dávid, Juhász Tünde,
Lipka Péter, Mangold Roland, Menczel Andrea,
Palkovits Nóra, Roszik Fruzsina, Vargyas-Tóth
Juliska Hangember: Csobay Benc

VAS | SUN

18
19:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

Hungarian improvisational theatre play.

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
TÁLAS ÁRON TRIO 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!

HÉT | MON

19
22:00

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

HÉT | MON

19

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

WindSingers acappella együttes 2011es alakulása óta több tucat koncert és
fesztivál rendszeres vendége mind a
hazai, mind a külföldi színpadokon. A
csapat sokszínű jazz és pop repertoárja
egyedi hangzású saját szerzeményeket
és feldolgozásokat tartalmaz, tele humorral, jókedvvel és meglepetésekkel.
Soprano: Gazda Fanni – soprano, Vers Dóra –
soprano, Törőcsik Hanna – alto, Nagy-György
Márton – tenor, Magyaróvári Viktor – bass
The five singers are a convincing act with precise harmonics and profound basslines. If you
have at least one spark of a’cappella fever in
you heart, this Christmas show will definitely set
a wildfire.
www.bjc.hu

budapest jazz club

24 // december
BALÁZS ELEMÉR GROUP

d1 tv JAZZ EST:
OLÁH SZABOLCS QUINTET
& KALMÁR PANNI

- az est támogatója a Budateher

SZE | WED

21

KEDD | TUE

20
20:00

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, Kiss Flóra – 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

2016 őszén az összeszokott zenekar
Kalmár Panni énekesnővel egészült
ki. Az új formáció a komponista-dalszövegíró szerzeményeit játssza,
melyekhez a magyar szöveget is a
gitáros-zenekarvezető szerzi.
Kalmár Panni – ének, Oláh Szabolcs – gitár,
Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – bőgő,
Dés András – ütőhangszerek
Szabocs Oláh composes the lyrics and music
played by the band. Tonight, Panni Kalmár vocalist will join the group.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

WEDNESDAY OPEN JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
BARIS GÁBOR TRIO triókhoz ezentúl szerdánként is bárki csat-

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.

Hirdetes
22:30

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

21
22:00

INGYENES
FREE

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

FORMATEX JAZZ EST: Orbán Györgyöt aligha kell bemutatni
ORBÁN GYÖRGY AND a közönségének, hiszen hazánk egyik
PIANO TRILOGY legkeresettebb bőgőseként számtalan

kiemelkedő formációban hallhattuk
már őt. Ebben az izgalmas zenei projektben három kitűnő hazai pianista ad
egymásnak találkozót.
Orbán György – bőgő, Oláh Kálmán – zongora,
Oláh Krisztián – zongora, Ifj. Szakcsi Lakatos
Béla – zongora, Balázs Elemér – dob

CSÜ | THU

22
20:00
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

György Orbán is one of the most sought-after
bass players in Hungary, who will be playing
onight with not one, but three
pianists.

INGYENES | FREE

bjc jam session
minden pénteken és szombaton
on friday and saturdays nights

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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December // 25
HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
BOLLA GÁBOR QUARTET

FREE BJC JAM SESSION:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

PÉN | FRI

23

PÉN | FRI

23
20:00

INGYENES
FREE

22:30

A tenor- és szopránszaxofonos Bolla Gábor kirobbanó őstehetség. 2003 tavaszán
az egyetlen tizenéves volt, aki bejutott a Montreux Jazz Fesztivál szaxofonos világvetélkedőjének elődöntőjébe. Első formációját, melyben a tragikus körülmények
között elhunyt Mohay András dobolt, 15 évesen alapította. Fellépett a legtöbb rangos európai fesztiválon és jelenleg sikerrel játszik európai klubokban.
Bolla Gábor – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György – bőgő, Hodek Dávid – dob
Bolla Gábor has played at most of the great European jazz festivals and last year secured a contract
with Europe’s biggest jazz record label, ACT Records. Presently he lives in Copenhagen and plays in
the most prestigious European jazz clubs

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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.

HAJDU KLÁRA QUARTET
- KARÁCSONYI KONCERT

HÉT | MON

26

20:00

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
EGRI JR. TRIO 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!

HÉT | MON

26
22:00

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

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A 2012 elején megújult formáció 2013
nyarán készítette el első lemezét, melyen saját szerzeményeik mellett kortárs
jazz kompozíciók is helyet kaptak. Ezen
az estén a zenekar karácsonyi ihletésű
darabokból válogat.
Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora,
Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob
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.

www.bjc.hu

budapest jazz club

26 // december
GRUND SZÍNHÁZ
- CAGEMATCH

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
JAZZ CSILLAGVIZSGÁLÓ II.

KEDD | TUE

27

INGYENES
FREE

20:00

Ezen a kétnapos rendezvényen a nagyközönség előtt javarészt ismeretlen
fiatal tehetségek mutatják be tudásukat.
Ezeket a nagyszerű fiatalokat tanáraik
ajánlására hívtuk meg. Legyen a
nagyérdemű a tehetségkutató!
These young musicians were recommended by
their teachers at the Ferenc Liszt Academy or
the various conservatories. Let the public be the
talent spotter.

SZE | WED

28
21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

A mérkőzésen két csapat néz szembe
egymással, hogy néhány szóból kiindulva percről-percre átalakítsa a történetet.
Hétköznapi életek, váratlan fordulatok,
hősök, izgalmas karakterek a játék,
a harc, a humor hálójában – bármi
megtörténhet a színpadon.
Verseny az idővel, játék a sztorikkal –
100% improvizáció a győzelemig!
In this Hungarian improvisational theatre play,
two teams face eachother to form a complete
story with just a few words. You can enjoy it
without understanding the language.

WEDNESDAY OPEN JAM:
ORBÁN GYÖRGY TRIO

SZE | WED

28

INGYENES
FREE

22:30

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.

FIDELIO JAZZ EST:
NIGUN - LEMEZBEMUTATÓ

CSÜ | THU

29
20:00
Az album nemcsak „két év munkájának teljes lenyomata”, hanem a Nigun esszenciája is egyben. Aki ismeri őket, az tudja, hogy a zsidó zene és a jazz kapcsolata
náluk nem a domináns fríg, vagy az ukrán dór skálák ismételgetéséből táplálkozik.
A tradicionális dallamok csak kiindulópontjai a zenének, ezek mögé lát Párniczky
sajátos, bartóki megközelítésében. A modern gondolkodás pedig nem áll ellentétben
a hagyományos dallamok tiszteletével és szeretetével, hanem újrateremti azokat,
eleven, vagy szakrális természettel, a jazz szerkezetében. A korong is egy ilyen teremtési folyamat dokumentációja.
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, tárogató, Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob
Their music is based on traditional music, which is interpreted in a unique way by András Párniczky.
This night they will introduce their new album.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

www.bjc.hu

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

budapest jazz club

December // 27

PÉN | FRI

30

20:00

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.
Legújabb formációjukban az Afro-Jazz és a BeBop stílusjegyeit ötvözik a hazai jazz élet
legjelesebb képviselőinek közreműködésével.
Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, szaxofon, billentyűk, Oláh Tzumo
Árpád – zongora, Orbán György – bőgő, Csìzi László – dob, Czibere József
– ütőhangszerek
Elsa is a real fiery, energetic Cuban songstress, joined by the greatest artists of
Hungarian jazz.

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

FREE BJC JAM SESSION:
ELEK ISTVÁN TRIO

PÉN | FRI

30

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.

Egyedi atmoszféra, különleges belső terek, 200 fős koncertterem és 60
fős étterem, nemzetközi, valamint magyaros fogások, snackek, széles
italkínálat, illetve hamisítatlan jazz kávézó hangulat.
Legyen szó zártkörű céges- vagy magánösszejövetelről, borkóstolóról,
sajtótájékoztatóról, ügyféltalálkozóról, konferenciáról, céges partner vacsoráról , karácsonyi,
Are you look g
for
vagy évzáró partiról, a BJC tökéletes helya special eventinve
nue?
színválasztás lehet bárki számára.
Do not
Személyreszabott ajánlatért
és bővebb információért
forduljon hozzánk bizalommal!
info@bjc.hu
+36 (70) 413 9837

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

hesitate to
touch with us an get in
d
host for an even become
ing
the most spectac at one of
ular clu
restaurants at tow b &
n.
+36 70 413 9837
info@bjc.hu
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28 // december

budapest jazz club

Lebilincselő koncertekkel és kulináris különlegességekkel várjuk az év utolsó
napján Budapest kedvenc jazz klubjába! A felejthetetlen élményről a stílus
legnépszerűbb formációi gondoskodnak.
Celebrate New Year’s Eve with the hottest jazz in town, enjoy our warm buffet at
Budapest’s favourite jazz spot!

WWW.JAZZSZILVESZTER.HU
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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SZAKCSI LAKATOS BÉLA
TRIO
Szakcsi Lakatos Béla a legismertebb
hazai jazz zongorista azon kevesek
közé tartozik, aki nemzetközi rangot is
szerzett. Az ‘50-es évek óta töretlenül
felfelé ívelő pályáján a számos zenei
irányzatban maradandót alkotott.
A Liszt- és Kossuth-díjas művész
muzsikája egyszerre utolérhetetlenül
színvonalas, mégis befogadható,
szerethető jazz zene.
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, BarczaHorváth József – bőgő, Balázs Elemér – 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.

December // 29
MYRTILL ÉS A
SWINGUISTIQUE

MALEK ANDREA
ÉS A TRIO MIDNIGHT
A zseniális Trio Midnight-hoz ezen
az éjszakán a Brodway Songbook
c. műsorral és Michel Legrand
szerzeményeivel több ízben hangos
sikert arató csodálatos hangú Malek
Andrea csatlakozik. A zenekar stílusa
elsősorban standardekre és Oláh
Kálmán egyéni, különleges zenei
világú kompozícióira épülő, a jazz
anyanyelvének számító bebop-ot
megőrző, ugyanakkor többféle irányzatot
magába foglaló, kreatív muzsika. Malek
Andrea lebilincselő színpadi jelenlétének
köszönhetően közös muzsikájuk
mindenkit megérint.

A formáció műsora a múltszázad
Franciaországát idézi fel francia és
angol nyelvű dalokkal. A népszerű
formáció 2014-ben megjelent magyar
nyelvű albuma az ‘50-es, ‘60-as évek
közismert és elfeledett dalait vidám
gipsy swing stílusban dolgozza fel saját
dalokkal is kiegészítve a repertoárt.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár,
Pintér László – gitár, Sárkány Sándor – bőgő,
Gálfi Attila – dob

Micheller Myrtill and her band reminisces of
past-century France with French and English
Malek Andrea – ének, Oláh Kálmán – zongora, songs. Their album covers evergreen songs of
Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob
the ‘50s and ‘60s in gipsy swing style.
The band plays jazz standards and the unique
compisitions of pianist Kálmán Oláh, and the
whole thing will be topped with the amazing
voice of Andrea Malek.

ÜNNEPI MENÜSOR ● NEW YEAR’S EVE BUFFET MENU
HIDEG ELŐÉTELEK ● COLD APPETIZERS

(tányér szerviz / served on plates)
● Kacsa-rillette lilahagyma-lekvárral és ropogós kaláccsal
Duck rilette with purple onion jam and crispy scone
● Bajor sonka rolli zöldfűszeres kecskesajtkrémmel töltve,
körte csatnival
Herb goats’ milk cheese spread stuffed Bavarian ham roll,
pear chutney
● Zöldséges polenta torta
Vegetable polenta cake
SALÁTÁK ● SALADS

● Téli lencsesaláta
Winter lentil salad
● Céklasaláta feta sajttal és édesköménnyel
Beetroot salad with feta cheese and fennel
● Vitamin salátabár olaj és ecet variációkkal
Vitamin salad bar with oil and vinegar choice
FORRÓ ÉTELVÁLASZTÉK ● HOT DISHES

● Vaslapon sült zöldfűszeres tőkehalfilé,
illatos jázmin rizzsel
Roasted herb cod fillet, jasmine rice
● Bőrén sült jércemell mézes-gyömbéres mártással,
burgonyapürével
Roasted pullet with honey-ginger sauce and potato purée
● Konfitált sertéslapocka almás káposztával,
serpenyős burgonyával
Boston butt confit with steamed apple cabbage
and home fries
● Omlós marhasült pikáns sültpaprika krémmel
Tender beef roast with pungent roasted paprika spread
● Kelkáposzta batyu gombával és bulgurral töltve
téli zöldségekkel
Kale parcels stuffed with mushrooms and bulgur
with winter vegetables

ÉDESSÉGEK ● DESSERTS

(tányér szerviz / served on plates)
● Narancsos-csokoládés trüffel torta
Orange-chocolate trüffel cake
● Erdei gyümölcsös sajttorta
Forest fruit cheese cake
● Panna cotta egzotikus gyümölcslekvárral
Panna cotta with exotic fruit jam
ÉJFÉLI MENÜ ● MIDNIGHT MENÜ

● Tradicionális töltött káposzta
Traditional Hungarian pork meat stuffed cabbage
NORMÁL BELÉPŐ ● NORMAL TICKET
(belépés 20.00-tól / entry from 8PM)

29.900 HUF/fő, person
Tartalmazza: svédasztalos vacsora, koncertek, éjféli pezsgős
koccintás, éjféli menü. ● Includes variety of delicious meals, three
concerts, champagne toast at midnight, stuffed cabbage after midnight.

ÉJSZAKAI JEGY ● LATE NIGHT TICKET
(belépés 23.30-tól / entry from 11.30PM)

9.900 HUF/fő, person
Tartalmazza: éjféli pezsgős koccintás, Myrtill és a Swinguistique koncert,
éjféli menü ● Includes champagne toast at midnight, stuffed cabbage
after midnight, Myrtill & Swinguistique concert.
CSOPORTOS KEDVEZMÉNY 3 FŐ FELETT
● GROUP DISCOUNT 3 OR MORE:

7.900 HUF/fő, person

Jegyek kaphatók a helyszínen, illetve a Jegymester webáruházában
(www.jegymester.hu) és országos jegyirodai hálózatában. ● Tickets
are available at BJC or online on www.jegymester.hu.
INFO: +36 70 413 9837 ● www.jazzszilveszter.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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20:00 Flight Modus - az est támogatója a Budateher
20:00 Formatex Jazz Est: Random Szerda
22:00 Wednesday Open Jam: Gányi Miklós Trio
20:00 Funzine Jazz Night: Pankastic!
20:00 Harmónia Jazzműhely: Nagy János Trio
19:30 LFZE GÓLYABÁL
19:00 Red Barron Kvintett
20:00 A Natural Systems bemutatja: Trio Minor feat. Lakatos Ágnes
22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
20:00 Gyémánt Bálint Trio - az est támogatója a Glonet
20:00 Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
táblázat
22:00 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
19:00 & 21:00 A Pesti Est bemutatja: Alerant Jazz Est: Terence Blanchard E-Collective
20:00 Harmónia Jazzműhely: Dés András Trio
20:00 Fidelio Jazz Est: BJO Hárs Viktor 50. születésnapi koncert
20:00 Malek Andrea & Trio Midnight
20:00 Enyedi Sugárka lemezbemutató koncert - az est támogatója a Küküllősped
22:00 LFZE Monday Open Jam: Rabóczki Quartet
20:00 Sárik Péter Trio feat. László Attila
20:00 Az év fiatal jazz zenésze 2016: Varga Balázs
22:00 Wednesday Open Jam: Balázs József Trio
20:00 Bágyi Balázs New Quartet feat. Lubos Soukup (CZ)
20:00 Harmónia Jazzműhely: Németh Kyra Smallchestra
20:00 Port.hu Jazz Est: Kaszás Péter Lemezbemutató koncert
19:00 Maestro
22:00 LFZE Monday Open Jam: Varga Bendegúz Trio
20:00 Az InfoRádió bemutatja: Jazzrael feat. Gerendás Péter
20:00 Balázs Elemér Group
22:00 Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Finucci Bros Poject: Chick Corea Best Of
20:00 Harmónia Jazzműhely: Szőke Nikoletta Quartet
20:00 Alerant Jazz Est: Gereben Zita Quintet
20:00 Kiss Attila Band feat. Rontó Kitty - “Don’t Give Up” lemezbemutató koncert
20:00 d1 tv Jazz Est: Trans-formation
22:00 LFZE Monday Open Jam: Bögöthy Ádám Trio
20:00 Harmónia Jazzműhely - Jazz Csillagvizsgáló
21:00 Grund Színház : CageMatch
22:30 Wednesday Open Jam: Molnár Sándor Trio

23:00 23:00
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2016. DECEMBER

FREE FREE

30 // programtáblázat

SESSION

JAM

SESSION

JEGYINFORMÁCIÓ: 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.
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
www.bjc.hu

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

2016. NOVEMBER

FREE FREE

FREE FREE
FREE FREE
FREE

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

23:00

19/21.00

Oláh Dezső Trio - “Reflections of Béla Bartók’s Six Romanian Dance” - lemezbemutató koncert
JAM
Harmónia Jazzműhely: Káel Norbert Trio
SESSION
JAM
Jazz And The Olympics – Tommy Vig Olimpiai Oktett
SESSION
Trio Minor Feat. Mészáros Tamás - az est támogatója a KüküllőSped
LFZE Monday Open Jam: Gányi Miklós Trio
Port.hu Jazz Est: Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Alerant Jazz Est: Random Szerda
Wednesday Open Jam: Orbán György Trio
A Jegymester.hu bemutatja: Elek István Quartet feat. Deseő Csaba
JAM
Harmónia Jazzműhely: Lily Dior (UK/AU) & The Cseke Gábor Trio
SESSION
JAM
Révész Richárd Latin Trio feat. Tátrai Tibor
SESSION
Singer Street
Halper László 50. születésnap
LFZE Monday Open Jam: Komjáti Áron Trio
Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Mark Turner Trio (USA)
Gereben Zita Quintet - az est támogatója a Glonet
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
Finucci Bros Project - Miles Davis Best of
JAM
Harmónia Jazzműhely: Pocsai Kriszta Quartet
SESSION
JAM
Alerant Jazz Est: Pátkai Rozina Quintet - “Paraíso na Terra” lemezbemutató dupla koncert
SESSION
Maestro
Az InfoRádió bemutatja: Windsingers
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Balázs Elemér Group - az est támogatója a Budateher
d1 tv Jazz Est: Oláh Szabolcs Quintet & Kalmár Panni
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
Formatex Jazz Est: Orbán György and Piano Trilogy
JAM
Harmónia Jazzműhely: Bolla Gábor Quartet
SESSION
Hajdu Klára Quartet - karácsonyi koncert
LFZE Monday Open Jam: Egri Jr. Trio
Harmónia Jazzműhely: Jazz Csillagvizsgáló II.
Grund Színház: CageMatch
Wednesday Open Jam: Gányi Miklós Trio
Fidelio Jazz Est: Nigun - Lemezbemutató
Harmónia Jazzműhely: Elsa Valle Afrocando - Afro előszilveszteri buli
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12.31. szo 20:00 A Formatex bemutatja: JAZZ SZILVESZTER 2016

Szakcsi Lakatos Béla Trio - Malek Andrea és a Trio Midnight - Myrtill és a Swinguistique

BJC JEGYPÉNZTÁR NYITVATARTÁS:
Nyitvatartási napokon: 19:00 - 22:00

BJC BOX OFFICE OPENING HOURS:
Opening days 19.00 to 22.00

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

www.bjc.hu

FREE BJC

32 // december

budapest jazz club

JAM SESSIONS

after the concerts. on Mondays, Wednesdays, Fridays &
		Saturdays

INGYENES BJC

JAM SESSION
ESTEK
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minden hétfőn, szerdán, pénteken
és szombaton a koncert után.
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