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Főtámogatónk az

► TRACE BUNDY |USA| 
► BINDER QUARTET 
► MAGYAR  DAL NAPJA
►OLÁH KÁLMÁN
► PÁTKAI ROZINA
► BALÁZS ELEMÉR
► MYRTILL
►RANDOM SZERDA
► MÁRKUS TIBOR 60. 
►TRIO MINOR feat. SZUCS GABI´́
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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. szeptember - október
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, Kultúra Erzsébet-utalvány és 
Erzsébet-utalvány Plusz

Kiemelt támogatók:

Fő médiatámogató:

Kiemelt médiatámogatók:

Partnerek:

Kiemelt partnerek:

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

elérhetőségek
COntACt

nyitvA tArtás // Opening hOurs

h-Cs: 10:00-24:00
p-sz: 10:00-02:00

su: változó

mo-th: 10:00-24:00
Fr-sa: 10:00-02:00

su: may vary

Üzemeltető:
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02
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

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF01

20:00

csü | thu

Az eredetileg trió formációt 1984-ben a- 
lapította Faragó Miklós  jazzgitáros. Tíz 
év szünet után a zenekar új lendülettel 
alakult újra és elsősorban a zenekar-
vezető szerzeményeit játssza. A tagok 
egyaránt otthonosan mozognak a latin, 
mainstream és swing világában is. A jó 
értelemben vett eklektikusság a Jazz 
Consort repertoárjában is visszaköszön 

Faragó Miklós – gitár, Csanyi Zoltán– billentyűk, 
Hárs Viktor – bőgő, Jeszenszky György – dob 

The formation was founded in 1984 by Miklós 
Faragó. The members of the band can handle 
latin, mainstream, and swing melodies as well.

JAzz COnsOrt 
- az est támogatója a Budateher 

Az angol trombitás, Steve Fishwick három éve együtt lépett fel Londonban 
Szakcsi Lakatos Bélával, a szlovák színekben doboló Hodek Dáviddal, a 
lengyel szaxofonos Maciej Sikalával és a cseh bőgős, robert Balzarral a Viseg-
rad All Stars + 1 nevű alkalmi, ám remekbe szabott formációban. Ő volt a +1 az 
együttesben, és hogy mekkora pluszt jelent, annak illusztrálására idézzük ko-
runk egyik legnagyobb trombitását, a klasszikus és jazz kategóriában egyaránt 
Gramy díjas Wynton Marsalist, aki így nyilatkozott Fishwickről: “Nem jut eszem-
be egyetlen másik trombitás sem, aki úgy tud játszani, mint ő.”

Steve Fishwick – trombita
Szakcsi Lakatos Béla – zongora
Molnár Sándor – szaxofon
Barcza-Horváth József – bőgő
Balázs Elemér – dob 

Steve Fishwick is widely considered to be one of the best jazz trumpet players ever to come 
from the UK, and is rapidly gaining a global reputation thanks to his flawless technique, and his 
beautifully flowing, harmonically rich improvisations.

jegyár|ticket price: 2400/2000HUF
02
20:00

pén | fri
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

révész richárd – zongora, Fónay Tibor – bőgő, 
Czibere József – dob

richárd révész is one of the most talented 
pianist of this country. The trio can heat up the 
audience with their fiery latin music even in the 
coldest weather.

révész riChárd lAtin triO

04
20:00

vas | sun

jegyár|ticket price: 1600/1200huF

03
20:00

szo | sat

tzumO exClusive

Tzumo árpád a korábbi években olyan nagy amerikai sztárokkal koncertezett, 
mint Wayne Shorter, Terence Blanchard vagy Kenny Garrett. A külföldön is sikeres 
művész nem kisebb formátumú billentyűstől leshette el a jazz zongorázás fortélyait, 
mint Herbie Hancock. Tzumo  vadonatúj  szerzeményeit  ízig-vérig  jazz  zenészek- 
kel karöltve mutatja be.

 Tzumo árpád – zongora, Winand Gábor – ének, Molnár Sándor – szaxofon, 
Barcza Horváth József – bőgő, Tálas áron – dob

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

03
22:30

szo | sat

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

Free BJC JAm sessiOn:
GáSPár KárOLy TrIO

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF05

20:00

hét | mon

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

ALErANT JAZZ EST: 
VOICE & GUITAr: miCheller 

myrtill & pintér tiBOr duO

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:
BArIS GáBOr TrIO

05
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF09

20:00

pén | fri

Horváth Cintia egy szenzációsan 
tehetséges énekesnő, akire az idei 
Jazz Csillagvizsgálón figyelhettünk fel. 
A sorozat szervezői úgy döntöttek, hogy 
helye van a Harmónia Jazzműhely 
rendezvényein saját neve alatt és saját 
együttesével is, melynek minden tagja 
pályakezdő fiatal és nagyszerű zenész. 

Horváth Cintia – ének, Várvölgyi Szabolcs –
zongora,  Vidákovich Izsák – szaxofon, Dénes 
ábel – bőgő, Kárpáti Benedek – dob

Singer Cintia is still a student at the world famous 
Ferenc Liszt Academy of Music but she turned 
up on one of our talent-spotting contests and 
promptly knocked us sideways.

HArMóNIA JAZZMűHELy:
hOrváth CintiA Quintet

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A fiatal, Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetemen jazztanszaki végzettséget 
szerzett Syrius Legacy együttes tagjai 
zseniálisan csomagolják a zenei anya- 
got olyan finoman jazzes produkcióba, 
hogy ezt a muzsikát azok számára is 
közel hozza, akik annak idején nem is-
merték a legendás Syriust.
Vidákovich Izsák – szaxofon, fuvola, Ludányi 
Tamás – szaxofon, Tempfli Erik – billentyűk, 
ének, Fonay Tibor – basszusgitár, Benkó ákos 
– dob, ének 

This memorial band tributes to one of the  
legendary milestone of the Hungarian jazz.

syrius legACy

08
20:00

csü | thu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF07

20:00

sze | wed

A közép-európai alt-szaxofonozás új 
felfedezettje, Ludányi Tamás zeneka-
rában a fiatal lazaság és energia öt-
vöződik a zenei tradíciók tiszteletével. A 
kíséretben a fiatal generáció nemzetközi 
sikerekre is joggal éhes reménységei 
működnek közre.

Ludányi Tamás – szaxofon, Tálas áron 
– zongora, Bögöthy ádám – bőgő,  
Czirják Tamás – dob 

The newly discovered alt-saxophone musician 
combines the coolness of youth with basic mu-
sical traditions.

ludányi tAmás QuArtet

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF06

20:00

kedd | tue

A Papajazz első lemeze 2006-ban jelent 
meg. A zenekar 2013 elején egy újabb 
zenész csatlakozásával ötfősre bővült. 
repertoárjukon megtalálhatóak a kor-
szak ismert és kuriózumnak számító 
amerikai és magyar slágerei is.

Korb Attila – harsona, Dennert árpád – klarinét, 
Sidoo Attila – gitár, Kovács Péter – tuba, 
Cseh Balázs – dob 

Papajazz plays real Hungarian and English  
treasures of the era. Their first album appeared 
in 2006.

pApAJAzz
- az est támogatója a Küküllősped

07
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:
rAFAEL MárIO TrIO

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

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:
MOLNár SáNDOr TrIO

09
22:30

pén | fri
Ingyenes

FREE
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jegyár|ticket price: 1600/1200huF

10
20:00

szo | sat

Binder QuArtet FeAt. kis BOrBálA & zsikó zOltán 
- rETrOPOLIS II. LEMEZBEMUTATó KONCErT

Binder Károly a hazai jazz egyik legjelentősebb képviselője és nem mellesleg a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének vezetője. Az elmúlt években 
közönségét elsősorban szóló koncertjeivel lenyűgöző öntörvényű művész ezúttal 
termékeny, tavaly decemberben két korongot is megjelentető kvartettjével érkezik 
a Budapest Jazz Clubba, hogy legújabb, retropolis II. című lemezét mutassa be a 
közönségnek. A négyeshez ez alkalomból a lemezeken közreműködő Kis Borbála 
és Zsikó Zoltán énekesek csatlakoznak. 

Binder Károly – zongora, Borbély Mihály – szaxofon, Fonay Tibor – nagybőgő, Benkó ákos – dob

 Károly Binder has employed his great talent in the task of synthesising new trends, diverse music 
cultures, compositional techniques and improvisational systems, while never forgetting his own  
musical roots

10
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:
PINTér PéTEr TrIO

Ingyenes
FREE

A 2005-ben alakult loop doctors formáció 2014-ben rögzítette a legutóbb, 2014 végén megjelent lemezét (entering a 
room, Art music records) Brooklyn-ban, a new york-i szaxofonossal, Chris hunterrel, és számos más világhírű előadóval.
Chris hunter közel huszonöt éve a világ élvonalába tartozó zenészek között jegyzett szaxofonos, aki a 90-es évek eleje óta 
állandó tagja a dominikai zongorista michel Camilo zenekarainak, illetve a manhattan Jazz Orchestra vezető szólistája. 
Chris meglehetősen egyéni módon közelít a szaxofonhoz. Játékára a rengeteg hagyományos Bebop zenei elem mellett 
nagyon modern sound és játékmód jellemző. vehemenciája és hangszíne tökéletesen illeszkedik a loop doctors elek-
tronikus zenei hangzások által formált drum’n’Bass - Breakbeat stílusú improvizációs zenéjébe.

Chris Hunter – szaxofon, romhányi áron – billentyűk, Szendőfi Péter – dob 

Chris hunter is one of the leading saxophone players of the past 25 years. his music fits perfectly into the improvised 
drum’n’Bass - Breakbeat sound of loop doctors.
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12
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:
rABOCZKI QUArTET

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price: 1400/1000huF

12
20:00

hét | mon

ALErANT JAZZ EST:
triO minOr FeAt. szűCs gABi

A zenekar legutóbb a francia szájharmonika művésszel, Laurent Maurral lépett fel 
nagy sikerrel a BJC-ben. A rieger Attila vezette formáció a jazz nagy előadói által 
komponált dallamokból építkezik, hasonló stílusból táplálkozó, de modernebb, sa-
ját kompozíciókkal kiegészítve. Az összeszokott hármasfogathoz ezen az estén a 
népszerű énekesnő, az egyedi hangú, jazz, soul pop műfajokban egyaránt ottho-
nosan mozgó Szűcs Gabi csatlakozik

rieger Attila – gitár, Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob, Szűcs Gabi – ének 

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, Gabi Szűcs will join the formation.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF14

20:00

sze | wed

A zenekar eddig megjelent lemezeiből 
válogat. A “Twins Effect” a fúziós jazz, 
a “Hangok a jövőnek” pedig a swing 
és a magyar népzenei hagyományok 
ötvözése, míg a “Kész regény” a 
populárisabb jazz vonulataiba vezeti el 
a közönséget.

Balogh roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, 
Horváth Pluto József – basszusgitár, 
Bordás József – dob

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

FinuCCi BrOs prOJeCt 
- BEST OF FINUCCI BrOS

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A formáció mintája az USA-ban az 
’50-es, ’60-as években igen népszerű  
Hammond orgona trió, melyben a 
basszust is az orgonista játssza, ezen az 
estén egy énekesnővel és szaxofonos-
sal egészül ki.

Bodoki Tünde – ének, Földi Gergely – gitár,  
Benkó ákos – dob, Vas Bence – Hammond-orgo-
na, vendég: ávéd János-szaxofon

The band is based on the scheme of the Ham-
mond-organ trio, where even the bass is played 
by the organist.

OrgAnism
- az est támogatója a Glonet

13
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:
HOrVáTH CINTIA QUArTET

14
22:00

sze | wed
Ingyenes

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

17
20:00

szo | sat

FIDELIO JAZZ EST: 
Oláh kálmán QuArtet

Az 1970-es születésű zongorista-zeneszerző a világ kortárs zenei életének egyik 
legeredetibb alkotója és legkitűnőbb előadóművésze. Szólistaként és saját triójával, 
a Trio Midnight nevű, 1990-ben alakult formációval jelentős nemzetközi sikereket 
aratott és arat. A Liszt-díjas művész zongoristaként és zeneszerzőként is a mű-
fajokon átívelő sokszínűségben hisz: a szokványos dallam-kíséret páros helyett a 
szimfonikus hangzásban, az egyenrangú szólamokban. rögtönző előadóként és 
zeneszerzőként is régóta izgatja a klasszikus zene és a jazz összefonása. 
Oláh Kálmán – zongora, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob

Kálmán Oláh is one of the most significant jazz pianists of our times. He has earned remarkable  
success abroad in solo and with his band, Trio Midnight. 17

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:
ZANA-EGrI-TáLAS TrIO

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Bende Zsolt a bostoni Berklee College 
of Music hallgatója volt, ahol hangsze-
relést és zeneszerzést tanult. A formáció 
további tagjai a zenekarvezetővel 
egyenrangú partnerek, akik kifinomult 
stílusérzéküknek és sokéves tapasz-
talatuknak  köszönhetően tökéletes 
egységet alkotnak a színpadon.
Bende Zsolt – gitár, Zana Zoltán – szaxofon,  
Orbán György – bőgő, Juhász Márton – dob 

The members of the band are all experienced 
jazz musicians with great sense of style.

d1 tv JAZZ EST:
Bende zsOlt QuArtet

15
20:00

csü | thu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Budapest Bossanova Quartet a bra-
zil zene autentikus hazai képviselője. 
A repertoáron szereplő bossanovák és 
szambák eredeti hangvétellel, portugálul 
szólalnak meg. Az együttes összeállítá-
sa és az improvizált hangszeres szólók 
révén azonban jelentősen kötődik az 
észak-amerikai jazz-ben meghonoso- 
dott előadásmódhoz is.
Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, 
Földváry Balázs – bőgő, Hajas László – dob

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

BudApest BOssAnOvA 
QuArtet

18
20:00

vas | sun

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF16

20:00

pén | fri

Az East Gipsy band nagyszerű 
kezdeményezés a roma zenei hagyo-
mány és a jazz ötvözése terén él-
vonalbeli magyar roma zenészekkel. 
A világhírű Tim ries-szel is gyakran 
színpadra lépő csapat már turnézott 
Kanadában és az Egyesült államokban 
is. 
Balázs  József – zongora,  Sárközi  Lajos – 
hegedű, gitár, Oláh Vilmos – cimbalom, Balogh 
Guszti – ének, Orbán György – bőgő, Balázs 
Elemér – dob

The band is made up by some of the established 
stars of the contemporary Hungarian jazz scene. 
Theirs is a brilliantly successful attempt to fuse 
the roma Gipsy musical tradition with modern 
jazz.

HArMóNIA JAZZMűHELy:
eAst gipsy BAnd
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF19

20:00

hét | mon

A Why Not gy formabontó kreatív csa-
pat, akik minden “pop-klasszikusból” a 
legjobbat hozzák ki. Zenei tabuk nélkül 
alakítják át a rádióban megszeretett 
legnépszerűbb dalokat, mindezt külön-
leges, kompakt felállásban. 

Molnár Emese – ének, Udvarhelyi Gábor – gitár, 
éder Ferenc “Lá” – basszusgitár, Takácsi Marci – 
ütőhangszerek 

Why Not is a creative band who bring out the 
best of pop classics.

A nAturAl systems BemutAtJA: 
WHy NOT ACOUSTIC 

POP QUArTET

19
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:
POSTMODErN SOCIETy

Ingyenes
FREE

20
20:00

kedd | tue

LENGyEL JAZZ EST:
AlAddin killers (pl)

Az Aladdin Killers 2013-ban alakult Katowicében. Miután 2015-ben kiadták első, 
Tangens Cotangens című nagylemezüket, sorra kaptak meghívást Lengyelország 
legnevesebb jazz fesztiváljaira, ahol saját vizualizációkra groove-os, hip-hop alapú, 
fusion-jazz zenéjüket mutatták be egyedi hangszerelésben. Ezt az anyagot hallhatja 
most a budapesti közönség is.

Mateusz Pawlus – billentyűk, effektek,  Adam Stodolski – bőgő, Jaroslaw „Jaroz” Pakuszynski – lemez-
játszók, effektek, Przemyslaw Borowiecki – dob

The formation, which was formed in 2013 in Katowice, plays groovy, 
hip-hop based fusion jazz-music.

Ingyenes
FREE



// szeptember budapest jazz club

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

12

21
22:00

sze | wed

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

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

wednesdAy Open JAm:
TáLAS árON TrIO

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

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price: 1600/1200huF

21
20:00

sze | wed

pAnkAstiC!

A Pankastic! már fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el. Üde 
színfoltként tűntek fel a magyar könnyűzenei palettán. Eredeti stílusuk, melyet  
Django-Popnak neveztek el a “boldog békeidők” jazz-es hangzásvilágát ötvözi a 
modern popzene egyediségével. A zenekar énekesnője Pálmai Panna, aki különle- 
ges hangja mellett a közönséget minden alkalommal derűs, energikus előadásmód-
jával is megragadja.

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

A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon 
mutatkozott be. repertoárjukat saját 
szerzemények alkotják. A formáció min-
den tagja játszik a sajátján kívül más 
hangszeren vagy épp hangszereken. 
Ezen tudásukat meg is csillogtatják 
koncertjeiken, ennek köszönhetően 
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. 

POrT.HU JAZZ EST: 
Berdisz művek

22
20:00

csü | thu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Magyarország zongorista nagyhatalom. 
Ennek egyik ékes bizonyítéka Gáspár 
Károly élvonalbeli zenész, aki a jam 
sessionökön túlmenően nagy pódiumot 
és nagy közönséget érdemel. 1988-ban 
a Magyar rádió által meghirdetett “Füsti” 
Balogh Gábor Jazz Zongoraversenyen 
- a zsűri egyértelmű döntése alapján - 
elnyerte a “Legjobb Ballada Játék Díját”.
Gáspár Károly – zongora, Berkes Balázs – bőgő, 
Kőszegi Imre – dob 

Károly Gáspár pianist, who has been on the 
scene since the late 1980s, is an amazing, world 
class pianist.

HArMóNIA JAZZMűHELy: 
gáspár kárOly triO

23
20:00

pén | pén
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jegyár|ticket price: 1600/1200huF

24
20:00

szo | sat

FOrMATEx JAZZ EST:
BAlázs elemér grOup

Pat Metheny, a világhírű jazz gitáros így nyilatkozott: „Elemér, véleményem szerint, 
az egyik legjobb dobos ma a szakmában. Összehasonlíthatatlan muzikalitással és 
finomsággal játszik.” Formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; 
ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, amelyeket a 
férfi- és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé.

Balázs Elemér – dob, Szőke Nikoletta – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora, 
Komjáti áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek

The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Elemér 
Balázs, the internationally widely recognized and popular jazz drummer.

24
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

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

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

JAzzmániA Big BAnd

25
18:00

vas | sun

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A kvintett főként saját szerzeményeket 
játszik. Elsősorban groove-os stílus-
elemek (funk, hip-hop, afro cuban, drum 
and bass) valamint mainstream és 
avantgard jazz irányzatok dominálnak 
zenéjükben.

Bille Gergõ – trombita, szárnykürt, Almássy 
Márton – szaxofon, Bécsy Bence – gitár, 
Miskolczi Márk – bőgő, Szabó Sipos ágoston – 
dob

The members combine groovy genres (funk, hip-
hop, afro cuban, dum and bass) with mainstream 
and avantgarde jazz music.

A JEGyMESTEr.HU BEMUTATJA: 
Bg5

26
20:00

hét | mon

23
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
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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 ak-
tuális estre felkért alapformációkat szer-
dánként 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:
MOLNár BENCE TrIO

28
22:30

sze| wed jegyár|ticket price:
1600/1200HUF29

20:00

pén | fri

A formáció elsősorban saját szer-
zeményeit játssza. A dallamos, fusion 
-jazz stílusban született műveket a vir-
tuóz zenészek lehengerlő szólói teszik 
még izgalmasabbá. A felejthetetlen zenei 
élményre a formáció tagjainak mind- 
egyike garanciát jelent. 

Horváth Pluto József – basszusgitár, Havas  
Lajos “Chico” – ének, Balog roland – gitár,  
Balogh Zoltán – zongora, Bordás József – dob 

The melodic, fusion jazz songs of this band  
become super exciting by the solos of the  
members.

plutO - my wOrds

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF27

20:00

kedd | tue

A zenekar neve sokat sejtető, hiszen a 
Trio a lá Kodály elsődleges célja a hagyo- 
mányok ápolása mellett új reflexiókat 
bemutatni Kodály műveire, melyek xxI. 
századi nézőpontból újra felhívják a fi-
gyelmet a magyar zenére, azon belül is 
a népzenére.

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

AZ INFOráDIó BEMUTATJA: 
triO A lá kOdály

26
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

jegyár|ticket price:
2500HUF28

21:00

sze | wed

A mérkőzésen két csapat néz szembe 
egymással, hogy néhány szóból kiindul-
va 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.

grund színház: 
CAgemAtCh

Ingyenes
FREE A fiatal tehetségeket felkaroló 

szerdai Jam session sorozat 
stratégiai partnere a Formatex. 
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jegyár|ticket price: 1400/1000huF

30
20:00

pén | fri

HArMóNIA JAZZMűHELy: 
pátkAi rOzinA triO

Pátkai rozina, ávéd János és Ifj. Tóth István 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 kavarodó dallamokat . Mindez por-
tugálul, spanyolul és angolul, Bán Zsófia, Giovanni Pintaude, Garcia Lorca és Jane 
Tyson Clement verseivel, először a Budapest Jazz Clubban.

Pátkai rozina – ének, Ifj. Tóth István – gitár, ávéd János – szaxofon

This Hungarian singer with Italian roots suddenly appeared on the scene more than 4 years ago and 
not only acquired domestic popularity but also started winning prizes and nominations at various  
international contests.

30
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

Kávé- és limonádékülönlegességek,  
széles italkínálat, snackek, WiFi, 
barátságos árak, légkondicionált termek 
és válogatott jazz zene egész nap.

Coffee and lemonade specialities, wide 
range of high quality drinks, snacks, 
WiFi, friendly prices, air-conditioner
and selected jazz music all day.
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16Free bjc
jam sessions
  after the concerts. on mondays, Wednesdays, Fridays &
  saturdays

ingyenes bjc
jam session 

estek
 minden hétfőn, szerdán, pénteken 

és szombaton a koncert után.a bjc bistro 

a késő esti órákban 

is várja vendégeit!

bjc bistro welcomes 

our guests even in 

the late hours.

Fr
ee j a m

session

2
3

:0
0
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait jól  ismerhetjük külön-
böző formációkból. Ebben a felállásban 
2011 óta alkotnak közösen. repertoár-
juk négy énekhangra komponált közis-
mert jazz és swing feldolgozásokból áll, 
melyekhez egy-egy szám erejéig kiváló 
hangszeres kíséret is csatlakozik.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt, 
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus, 
Neumann Balázs – zongora, Frey György – 
basszusgitár, Berdisz Tamás – dob

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

singer street

03
20:00

hét | mon

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

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 szaxofon-
on és fuvolán is jeleskedik. 
Legújabb formációjukban az Afro-Jazz és a BeBop stílusjegyeit ötvözik a haza 
jazz élet legjelesebb képviselőinek közreműködésével. 

Elsa was born amongst frenetic drum rhythms and godly melodies, since she carries Afro Jazz 
in her veins.

01
20:00

szo | sat

► Elsa Valle – ének
► Winand Gábor – ének, szaxofon, billentyűk,
► Oláh Tzumo árpád – zongora
► Orbán György – bőgő
► Csìzi László – dob
► Czibere József – ütőhangszerek 01

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

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

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

lFze mOndAy Open JAm:
BALOGH GyULA TrIO

03
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE

a bjc bIstro a késő estI 
órákban Is várja 
a különleges ízek 

kedvelőIt!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
our restaurant welcomes 

our guest even 
In the late hours.
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

05
20:00

sze | wed

rAndOm szerdA

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. Most újra bele- 
kóstolhatunk a fúziós, instrumentális zene születésének megismételhetetlen 
pillanataiba! A random Szerda keretei között Barabás Lőrinc a kortárs zenei 
paletta ismert alakjait invitálja izgalmas örömzenélésre.

Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Sütő Márton – gitár, Kolta Gergely – basszusgitár,  
Gerendás Dániel – dob

An exciting night is guaranteed, since the band is based on the tradition of jamming.

05
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:
GáNyI MIKLóS TrIO

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

Ingyenes
FREE

Micheller Myrtill és Pintér Tibor több mint tíz éve sikeres formációja  havi rendsze- 
rességgel lép fel a Budapest Jazz Clubban. Műsorukat  elsősorban jazz stan-
dardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvi-
zatív 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 two studio albums and gave many sold out concerts. They were among the best 
eight twice in Völklingen on the ‘Voice&Guitar’ international contest. They toured in London in 2009.

04
20:00

kedd | tue

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF07

20:00

pén | fri

Vörös Niki virtigli jazz énekesnő, aki 
bármilyen jó anyagból képes minősé-
gi jazzt alkotni. Enyhén füstös hangja 
beleillik a hagyományba, ötletesen, de 
mértéktartóan rögtönöz, érzéssel énekel 
és nagyszerű összhangban működik ze-
nészeivel. 

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

With her magical smokey voice, Niki can turn any 
good material to quality jazz.

HArMóNIA JAZZMűHELy: 
vörös nikOlettA QuArtet

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF06

20:00

csü | tue

Napjaink egyik legkeresettebb ze-
nészének számít Koós-Hutás áron, aki 
a JazzMa.hu olvasói szavazata alapján 
idén elnyerte az év trombitása címet. A 
formációhoz a napról-napra sikeresebb 
fiatal énekesnő, Koszi Janka csatlakozik. 

Koós-Hutás áron – trombita, Zana Zoltán –
szaxofon, Milosevits Mirko Milán – billentyűk, 
Zeek – rap, Koszi Janka – ének, Kolta Gergely 
– basszusgitár, Oláh Gábor – dob 

Koós-Hutás áron has been voted ‘The year’s 
best trumphet player’ on Hungary’s most popular 
jazz blog.

kOós-hutás árOn 
e.t. prOJeCt FeAt. kOszi JAnkA

07
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

jegyár|ticket price:
1800HUF

A Homage To Shakespeare a Gyulai Várszínház felkérésére íródott, az irodalomtörténeti 
kolosszus halálának 400. évfordulója alkalmából. A produkció életre hívója Bágyi Balázs 
jazzdobos, zeneszerző, a mai, magyar jazz színtér meghatározó művésze. Együttesének 
tagjai a hazai jazz elismert, fiatal képviselői. A produkció énekesnője Pocsai Kriszta, 
aki számos műfajban bizonyította már kivételes tehetségét. Zenei kapcsolatuk Bágyi 
Balázzsal több mint húsz éves múltra tekint vissza, mindketten a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem Jazz Tanszékén diplomáztak 1998-ban. 
Pocsai Kriszta – ének, Lakatos Soso Sándor – szaxofonok, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő,  
Bágyi Balázs – dob

The concert is held in occassion of the 400th anniversary of Skakespeare’s death. The leader of the 
project, Balázs Bágyi, is the head of the Hungarian Jazz Federation.

08
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

A Budapest Jazz Club és a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös programja.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF09

20:00

vas | sun

Varga Tamás önálló estje a Jazz+próza, 
melyben partnerei kiváló muzsikusok, 
a közönség legnagyobb örömére évek 
óta látható és hallható a legkülönbözőbb 
színpadokon. 

Varga Tamás – próza, Dely róbert – gitár, 
Vázsonyi János – szaxofon, Klimász Tamás – 
bőgő, Molnár Mátyás – dob

Jazz+Prose is the night when Tamás Varga poet 
shares his work with fellow musicians and the 
audience.

JAzz + prózA
- az est támogatója a Glonet

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

10
20:00

hét | mon

triO minOr FeAt. gáJer Bálint

A rieger Attila vezette formáció a jazz nagy előadói által komponált dallamokból épít-
kezik, hasonló stílusból táplálkozó, de modernebb saját kompozíciókkal kiegészítve. 
Az összeszokott hármasfogathoz ezen az estén a rendkívüli sikerekkel büszkélkedő 
énekes, a Group ‘N’ Swing frontembere, Gájer Bálint csatlakozik.

rieger Attila – gitár
Horváth Balázs – bőgő
Varga Bendegúz –dob
Gájer Bálint – ének

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.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF11

20:00

kedd | tue

Magyarország egyedülálló világzenei 
formációja 2006-ban alakult Jáger 
Bandi vezetésével. Közismert szefárd, 
közel-keleti népdalok újraértelmezése, 
tradicionális zenei folklór különleges in-
terpretálása a jazz érintésével, így írható 
le zenéjük. Az együttest elismert jazz ze-
nészek alkotják, a dalok instrumentális és 
énekes formában hallhatók. 

Szőke Nikoletta – ének, Malek Andrea – ének, 
Jáger Bandi – zongora, Csejtei ákos – szaxofon, 
Horváth „Plútó” József – basszusgitár, Bordás 
József – dob
 
The band’s music is based on jewish and arabic 
elements mixed by mainstream jazz vibes.

JAzzrAel 
FeAt. mAlek AndreA

- az est támogatója a Küküllősped

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A jazz egyik sajátossága, hogy part-
nerektől függően a szólista is megválto-
zik a többiek irányába. A saját elképzelés 
megvalósításához olyan társakra van 
szüksége, akikkel jól ismerik egymást. 
Pintér Zoltán ebben a formációjában 
találta meg leginkább számításait.
Pintér Zoltán –  zongora, Egri János –  bőgő, 
Balázs Elemér – dob
 
Every jazz pianist’s dream is to play in a band 
where he can achieve his own ideas. The best 
solution for that is to form a trio. Of course good 
partners are needed.

pintér zOltán triO

12
20:00

sze | wed

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:
PINTér PéTEr TrIO

10
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE
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12
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:
rAFAEL MárIO TrIO

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1800HUF

13
20:00

csü | thu

márkus tiBOr 60. születésnApi kOnCert

A születésnapi koncert házigazdája az ünnepelt elsőszámú formációja, az Equinox, 
mely stílusában a modern mainstream jazz irányzatához áll legközelebb, repertoár-
jában saját dalok szerepelnek. Márkus Tibor szerzeményeit a modern kompozíciós 
elemek felhasználása mellett a dallamosság és befogadhatóság jellemzi. A kon-
certen az Equinox javarészt a szerző ,,Mysterious Tales” című lemezérõl a zenekar-
ra írt kompozíciókat mutatja be.

Márkus Tibor – zongora, szintetizátor , Kovács Linda és Eszes Viktória – ének, Jász András – szax-
ofon, Zana Zoltán – szaxofon, EWI szaxofon szintetizátor, Csuhaj Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky 
György – dob
Vendégek: Kézdy Luca – hegedű, Juhász Gábor – gitár, Gyulai Csaba – gadulka és ütőhangszerek

Tonight, Tibor Márkus will celebrate his birthday with his no.1 band, Equinox, and, of course, with the 
audience.

A Budapest Jazz Club és a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál közös programja.

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. 
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A képlékeny, mindig zseniális zenészekbõl álló zenekarban a múltban 
nem kisebb nevek mûködtek közre, mint a dobos Peter Erskine és Terri 
Lyne Carrington, a mai napig kultikus legendaként tisztelt Jaco Pas-
torius szintén basszusgitáros fia, Felix Pastorius vagy Jimmy Haslip.

A Yellowjackets elnyűhetetlen motorja a zenekaralapító zongorista, 
Russell Ferrante. A csapat izgalmas felállásban érkezik a Budapest 
Jazz Clubba: szaxofonon az összes eddigi tag közül is a legnagyobb 
kedvencnek számító Bob Mintzer, dobon az 1987 és 1999 között köz-
reműködő, majd 2010 óta újra oszlopos tagnak számító Will Kennedy, 
basszusgitáron a 2015-ben érkező Dane Anderson játszik.

Az 1977-ben alapított kvartett a legtávolabbi tájakat is meghódította, 
Ázsiában, Ausztráliában és Európában is sikert sikerre halmozott. Két 
Grammy-díjat is nyert, 1981 óta több mint huszonöt albumot jelentetett 
meg.

Marked by a mutable but always star-studded line-up throughout its history, the band boasts such former members as drummers Peter 
Erskine and Terri Lyne Carrington, bassist Felix Pastorius, son of the legendary Jaco, and Jimmy Haslip.

The indestructible heart of yellowjackets is founder-pianist russell Ferrante. They arrive at the Budapest Jazz Club with an exciting cast: 
the saxophonist is all-time greatest favourite member Bob Mintzer, the drummer is Will Kennedy, who first played in the band between 
1987–1999, and rejoined them in 2010, and the bassist is 2015 arrival Dane Anderson.

Originally founded in 1977, and making its debut as yellowjackets in 1981, the two-times Grammy Award-winning quartet has released 
more than 25 records and found enthusiastic followers all over the world, from Asia through Australia to Europe.

jegyár|ticket price:
5900HUF
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14
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:
1400/1000HUF

A zenekar 2014 őszén alakult. Kom- 
pozícióik többek közt a ‘60-as évek 
hard-bop jazz harmóniavilágának és 
különféle népzenéknek továbbgon- 
dolása, valamint ars poetic-ájuk szerint: 
természeti impressziók organikus zenei 
megjelenítése.
Udvardi Márton – trombita, Ördög Krisztián – fu-
vola, szaxofon, Baló Sámuel – zongora, Hermán 
Dominik – bőgő, Ujváry Flóra – dob 

The ars poetica of the band is to show natural 
impressions in the form of organic music.
.

udvArdi mártOn: ég AlAtti 5
- az est támogatója a Budateher 

17
20:00

hét | mon

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF15

20:00

szo | sat

A magyar jazzvilág egyik legelőremu-
tatóbb és legsokoldalúbb zenésze, a 
zongorista, Tzumo legújabb formáció-
jával a Neo Soul, rnB és Hip-Hop stílus-
jegyeit ötvözi a jazz harmóniakészletével 
és összetett, előremutató formavilágával. 

Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig 
Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob 

Tzumo the amazing and fantastically versatile 
young roma keyboard man is the graduate 
of two world famous institutions: the Berklee 
College of Music in Boston and the Thelonious 
Monk Institute  He has played with the likes of 
of Herbie Hancock, Kenny Garret, Terence 
Blanchard and Wayne Shorter. 

HArMóNIA JAZZMűHELy:
solatI

15
22:30

szo | sat

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

Free BJC JAm sessiOn:  
GáSPár KárOLy TrIO

Ingyenes
FREE

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett 
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 idő alatt számos 
koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó 
színesítette a zenekar eddigi történetét. Ezen az estén – nem is először – négy 
aranytorkú énekessel bővül ki a bigband. 
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.

16
18:00

vas | sun

jegyár|ticket price:
2400/1600HUF
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17
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

Kelet-Bakony lábánál egy kis műhelyben, a Sajtkonyhában, egy több országot 
megjárt chef keze alatt készülnek a Csurgódombi sajtok. Nagy odaadással 
készítik, forgatják, gondozzák a pincében a sajtokat mielőtt az ínyencek asztalára 
kerülnek. A Budapest Jazz Club koncertközönsége ingyenes sajtkóstolón vehet 
részt, ahol egy-egy ajándék kóstolópohárnyi sajt vár minden aznapi belépővel 
rendelkező vendégre. A kedvencekből pedig akár otthonra is vihetnek magukkal 
vagy egy pohár bor társaságában jóízűen cseveghetnek közvetlenül a készítőkkel.

Csurgódomb is a cute village in the area of East Bakony in Hungary. István Pózer, a popular Hungar-
ian chef and his wife Erika established a small cheese manufactory a few years ago. In this evening 
all guests who has available concert ticket could taste the artisan’s delicious goods for free.

18
19:00

kedd | tue

2011 óta minden októberben tömött széksorok előtt áll színpadra Trace Bundy, hangszerének egyedülálló mestere. A 
közvetlen, néha egészen játékos, interaktív koncert a szakértő és a jazz gitározás rejtelmeiben kevésbé jártas közönséget 
egyaránt lenyűgözi.
A tapping és a looper effekt szakavatott mestere egymaga képes teljes zenekarokat meghazudtolóan telt hangzást 
gerjeszteni a mindössze hat húr és az ismétlő-effekt segítségével. Játékában az élőben építkező, utánozhatatlanul precíz 
riffeket könnyed, ám annál impulzívabb szólókkal teszi teljessé.
Trace Bundy előadásmódja, közvetlensége, virtuóz technikája és mindezekkel párosuló zenei alázata felejthetetlen 
előadással ajándékozza meg a közönséget, mely évről-évre egyre nagyobb számban kíváncsi a one-man-show tengerentúli 
fenegyerekének produkciójára.

The American musician can sound like a whole band with just six strings. It’s no suprise that since his first apppearance at BJC in 2011, all his october 
concerts were sold out.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF19

20:00

sze | wed

A Baris Gábor Quartet 2011-ben alakult 
egy jam session apropóján a Zene-
akadémia jazz tanszakának egykori 
hallgatóiból. repertoárjukban egyaránt 
felfedezhetjük a swing korszak, a be-bop 
és a hardbop stílus jegyeit, természe-
tesen jazz sztenderdeken és saját szer-
zeményeiken keresztül.

Baris Gábor – szaxofon, Csikós József – zongo-
ra, Klimász Tamás – bőgő, Benkó ákos – dob 

It started as a random jam session of students of 
Liszt Ferenc Academy - now it’s a professional 
band based on be-bop and hardbop.

AZ INFOráDIó BEMUTATJA:
BAris gáBOr QuArtet

19
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

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF20

20:00

csü | thu

A zenekar vezetõje Balogh roland 
Junior Príma-díjas jazz-gitárművész. 
2009-ben megnyerte a Montreux-i jazz-
gitárversenyt, 2015 októberében  pedig  
New yorkban Wes Montgomery  em-
lékére megrendezett versenyen második 
helyezést ért el. A formáció ezen az estén 
egy különleges, megosztó ám figyelem-
re méltó énekesnő, Barbara Streisand 
munkásságára összpontosít. 

Balogh roland – gitár, Balogh Zoltán – zongo-
ra, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás 
József – dob 

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

A NATUrAL SySTEMS BEMUTATJA:  
FinuCCi BrOs prOJeCt 

- BEST OF BArBArA STrEISAND

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

21
22:30

pén | fri

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

rozsnyói Péter stílusa azonnal felis-
merhető, jóformán egyedülálló abból a 
szempontból, hogy Jacques Loussier-val 
ellentétben Ő nem Bachot jazzesítette, 
hanem a jazzt „bachosította”. és tette, 
teszi ezt jobban és ízlésesebben minden 
kortársánál, sőt az esetenként hasonló 
irányban tapogatózott Dave Brubecknél 
is.

rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – 
bőgő, Csörsz Zoltán – dob 

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

HArMóNIA JAZZMűHELy: 
rOzsnyói péter triO

21
20:00

pén | fri

Ingyenes
FREE

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

22
20:00

szo | sat

POrT.HU JAZZ EST: 
BAlázs elemér grOup

Pat Metheny, a világhírű jazz gitáros így nyilatkozott: „Elemér, véleményem szerint,
az egyik legjobb dobos ma a szakmában. Összehasonlíthatatlan muzikalitással és
finomsággal játszik.” Formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki;
ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, amelyeket a
férfi- és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. 
Balázs Elemér – dob, Szőke Nikoletta – ének, Szakonyi Milán – ének, 
Balázs József – zongora, Komjáti áron – gitár, 
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, 
Czibere József – ütőhangszerek

The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s most popular jazz band 
was founded in 2000 by Elemér Balázs, the internationally 
widely recognized and popular jazz drummer.

22
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:  
GULyáS-PINTér AUTHENTIC 

JAZZ BAND

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
2500HUF

Az improvizációs színházi est során 
két rendező dolgozik azon, hogy a 
színészek rövid jelenetekben játszva 
minél nagyobb bajba kerüljenek, és vál-
tozatos helyzetekben küzdjenek a játék-
ban maradásért. Hogy ki kivel játszik, a 
nézők sorsolják ki, és a jelenetek végén 
ők pontoznak. Akinek a legtöbb pontja 
van az est végén, az lesz a Maestro.
Since the audience is the judge of the match 
from the beginning to the end, no matter what l 
anguage you speak, you will definitely enjoy this 
imrovised theatre play.

mAestrO

23
19:00

vas | sun jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

révész richárd hazánk egyik 
elsőszámú latin jazz zongoristája, ed-
dig is nagy sikert aratott latin stílusú  
Escucha Mi ritmo, Menu 890 és  
Nuestro ritmo című lemezeivel. Műso-
rukban igazi vérpezsdítő, virtuóz latin 
jazz dalok szerepelnek.

révész richárd – zongora, Fónay Tibor – bőgő, 
Czibere József – dob

richárd révész is one of the most talented  
pianist of this country. The trio can heat up the 
audience with their fiery latin music even in the 
coldest weather.

A JEGyMESTEr.HU BEMUTATJA: 
révész riChárd lAtin triO 

24
20:00

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:
OPPOrTUNITy

24
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE

Rozé kóstoló 
19:00-tól!

Rosé 
wine tasting 
from 7 PM.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

25
20:00

kedd | tue

FOrMATEx JAZZ EST: 
Az év FiAtAl JAzz zenésze 2016: Oláh krisztián

A Magyar Jazz Szövetség 2016-ban rendezte meg „Az év fiatal jazz-zenésze” 
versenyt hagyomány teremtő céllal. Első alkalommal egy fiatal tehetség nyerte el, 
a szakmai zsűri elismerését. A verseny célja, hogy a Magyar Jazz Szövetség felku-
tassa azokat a művészeket, akik már fiatalon felismerik a tradicionális jazz standard 
zene értékeit és magas színvonalon tudják interpretálni azt.
Oláh Krisztián már külföldön is számos alkalommal képviselte hazánkat, koncertek-
en és versenyeken egyaránt. 

Oláh Krisztián – zongora, Elek István – szaxofon (MJSZ elnökségi tag), Oláh Péter – bőgő,  
Bordás József – dob (MJSZ elnökségi tag)

The winner of “young jazz musician of the year” is pianist Krisztián Oláh, who has appeared abroad in 
competetions and concerts as well.

jegyár|ticket price:
2500HUF26

21:00

sze | wed

A mérkőzésen két csapat néz szem-
be 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.

grund színház: 
CAgemAtCh

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A formáció Hidden roots című lemezt 
telt házas koncerten mutatták be 2014 
márciusában a Budapesti Tavaszi 
Fesztiválon. A zenekar elsősorban az 
énekesnő saját szerzeményeit játssza. 
A zene dinamikus, magán viseli a 
magyar és közép-európai zene ritmikai 
sokszínűségét.
Karosi Júlia – ének, Tálas áron – zongora, 
Bögöthy ádám – bőgő, Varga Bendegúz – dob

The band performs mainly Júlia’s own compo-
sitions. The music is dynamic and carries the 
rhythmic variety of the music of Hungary and 
Eastern Europe.

HArMóNIA JAZZMűHELy: 
kArOsi JúliA QuArtet

28
20:00

pén | fri

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

2010-ben Zita szólistaként lépett a ri-
valdafénybe: 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 pres-
ence ensure an unforgettable evening.

gereBen zitA Quintet

27
20:00

csü | 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:
GáNyI MIKLóS TrIO

26
22:30

sze | wed Ingyenes
FREE

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

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

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, 
Földváry Balázs – bőgő, Hajas László – dob

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

A JEGyMESTEr.HU BEMUTATJA: 
BudApest BOssAnOvA QuArtet

30
20:00

vas | sun jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Bencze Alma a Kodolányi János 
Főiskola Jazz ének szakán tanult, ahol 
2013-ban szerezte diplomáját. A Quar-
tet zenészei több éve játszanak együtt, 
repertoárjukban gondosan és egyedileg 
meghangszerelt átdolgozások szere-
pelnek. 

Bencze Alma – ének, Lachegyi Máté – zongora, 
Baksa Péter – basszusgitár, Huszár ákos – dob

The refreshed formation plays improvised jazz 
between strict musical borders.

d1 tv JAZZ EST: 
BenCze AlmA QuArtet

31
20:00

hét | mon

28
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 29

22:30

szo | sat

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

Free BJC JAm sessiOn:  
GáSPár KárOLy TrIO

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF29

20:00

szo | sat

A hazai jazz-bőgőzés első számú –
ebben a formációban basszusgitáron 
játszó –  képviselőjének friss formáció-
ja idén nyáron alakult. Az elektronikus 
hangzásban a funky, a soul, a latin és 
a world music, hagyományaira épülő 
groove-os lüktetés dominál. Saját szer-
zemények és ismert jazz melódiák popu- 
lárisabb átdolgozásokat a legkiválóbb 
zenészek szólaltatják meg. 

Egri János – basszusgitár, Makovics Dénes 
– szaxofon, fuvola, Fekete István – trombita, 
Szakcsi Lakatos róbert – billentyűk, Gyenge 
Lajos – dob

Famous jazz compositions and own works 
played by the best musicians - that can never 
go wrong.

FIDELIO JAZZ EST: 
egri drive stuFF

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:
FArKAS JóZSEF Jr. TrIO

31
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE



// programtáblázat 2016. Szeptember | September

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

30

táblázat

09.01. cs 20:00 Jazz Consort - az est támogatója a Budateher
09.02. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: steve FishwiCk (uk) w/ szakcsi lakatos Béla & molnár sándor  
09.03. szo 20:00 tzumo exclusive
09.04. v 20:00 révész richárd latin trio
09.05. h 20:00 Alerant Jazz Est: voice & guitar: micheller myrtill & pintér tibor duo
09.05. h 22:00 lFze monday Open Jam: Baris Gábor Trio
09.06. k 20:00 Papajazz - az est támogatója a Küküllősped
09.07. sz 20:00 ludányi tamás Quartet
09.07. sz 22:00 wednesday Open Jam: rafael Mário Trio
09.08. cs 20:00 syrius legacy
09.09. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: horváth Cintia Quintet
09.10. szo 20:00 Binder Quartet feat. kis Borbála és zsikó zoltán - retropolis II. lemezbemutató koncert 
09.11. v 17:00 magyar dal napja - Jazzdal színpad
09.12. h 20:00 Alerant Jazz Est: trio minor feat. szűcs gabi
09.12. h 22:00 lFze monday Open Jam: raboczki Quartet
09.13. k 20:00 organism - az est támogatója a Glonet
09.14. sz 20:00 Finucci Bros project - Best of Finucci Bros
09.14. sz 22:00 wednesday Open Jam: horváth Cintia Quartet
09.15. cs 20:00 d1 tv Jazz Est: Bende zsolt Quartet
09.16. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: east gipsy Band
09.17. szo 20:00 Fidelio Jazz Est: Oláh kálmán Quartet
09.18. v 20:00 Budapest Bossanova Quartet
09.19. h 20:00 A Natural Systems bemutatja: why not Acoustic pop Quartet
09.19. h 22:00 lFze monday Open Jam: Postmodern Society
09.20. k 20:00 Aladdin killers (pl)
09.21. sz 20:00 pankastic!
09.21. sz 22:00 wednesday Open Jam:  Tálas áron Trio
09.22. cs 20:00 Port.hu Jazz Est: Berdisz művek
09.23. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: gáspár károly trio
09.24. szo 20:00 Formatex Jazz Est: Balázs elemér group
09.25. v 18:00 Jazzmania Big Band
09.26. h 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Bg5
09.26. h 22:00 lFze monday Open Jam: Tálas áron Trio
09.27. k 20:00 Az Inforádió bemutatja: trio a lá kodály
09.28. sze 21:00 grund színház: Cagematch
09.28. sze 22:30 wednesday Open Jam: Molnár Bence Trio
09.29. cs 20:00 pluto - my words
09.30. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Pátkai rozina trio
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
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10.01. szo 20:00 elsa valle Afrocando
10.03. h 20:00 singer street
10.03. h 22:00 lFze monday Open Jam: Balogh Gyula Trio
10.04. k 20:00 Voice & Guitar: micheller myrtill & pintér tibor duo
10.05. sz 20:00 random szerda
10.05. sz 22:00 wednesday Open Jam: Gányi Miklós Trio
10.06. cs 20:00 koós-hutás áron e.t. project feat. koszi Janka
10.07. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: vörös nikoletta Quartet

10.08. szo 20:00 Bágyi Balázs new Quartet feat. pocsai krisztina 
- Homage to Shakespeare lemezbemutató koncert

10.09. v 20:00  Jazz + próza - az est támogatója a Glonet
10.10. h 20:00 trio minor feat. gájer Bálint
10.10. h 22:00 lFze monday Open Jam: Pintér Péter Trio
10.11. k 20:00 Jazzrael feat. malek Andrea - az est támogatója a Küküllősped
10.12. sz 20:00 pintér zoltán trio
10.12. sz 22:00 wednesday Open Jam: rafael Mário Trio
10.13. cs 20:00 márkus tibor 60. születésnapi koncert

10.14. p 19:00
21:30 VILáGSZTárOK A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN: yellOwJACkets |usA|

10.15. szo 20:00 Harmónia Jazzműhely: solati
10.16. v 18:00 Budapest Jazz Orchestra - Aki autón óhajt járni / Az utca napos oldalán - lemezbemutató koncert
10.17. h 20:00 udvardi márton: ég alatti 5 - az est támogatója a Budateher
10.17. h 22:00 lFze monday Open Jam: Tálas áron Trio
10.18. k 20:00 ALErANT JAZZ EST: trACe Bundy |usA|
10.19. sz 20:00 Az Inforádió bemutatja: Baris gábor Quartet
10.19. sz 22:00 wednesday Open Jam: Oláh Krisztián Trio
10.20. cs 20:00 A Natural Systems bemutatja: Finucci Bros project - Best of Barbara streisand
10.21. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: rozsnyói Péter trio
10.22. sz 20:00 Port.hu Jazz Est: Balázs elemér group
10.23. v 19:00 Maestro
10.24. h 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: révész richárd latin trio
10.24. h 22:00 lFze monday Open Jam: Opportunity
10.25. k 20:00 Formatex Jazz Est: Az év fiatal jazz zenésze 2016: Oláh krisztián
10.26. sz 21:00 grund színház: Cagematch
10.26. sz 22:00 wednesday Open Jam: Gányi Miklós Trio
10.27. cs 20:00 Az Inforádió bemutatja: gereben zita Quintet
10.28. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: karosi Júlia Quartet
10.29. szo 20:00 Fidelio Jazz Est: egri drive stuff
10.30. v 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Budapest Bossanova Quartet
10.31. h 20:00 d1 tv Jazz Est: Bencze Alma Quartet
10.31. h 22:00 lFze monday Open Jam: Farkas József Jr. Trio

BJC Jegypénztár nyitvAtArtás: 
Nyitvatartási napokon: 19:30 - 22:30

BJC BOx OFFiCe Opening hOurs: 
Opening days 19.30 to 22.30
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