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A Budapest Jazz Club főtámogatója az  

A  K U L T U R A L I S  T E L E V I Z I O

A  K U L T U R A L I S  T E L E V I Z I O

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 
2017. január - február
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

v: változó

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

su: may vary

Üzemeltető:
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01
21:00

vas | sun

BJC JAm sessiOn: 
JAzz AFter speCiAl: egri Jr. triO

Az év első, rendhagyó jazz koncertje egyaránt alkalmas a kijózanodásra és 
a delíriumos állapot visszanyerésére. Ez utóbbiról az erre az egyetlen estére 
kreált italakciók is gondoskodnak. A Jam Session-ön, mint minden hétfőn, 
szerdán, pénteken és szombaton este, most is a legjobb hazai zenészek 
mutatják meg, mitől él igazán az élőzene.

On the first day of the new year, the best Hungarian musicians and our happy hour offers 
will help everyone recover from last night’s party. 

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. ezen a koncerten az utószilveszteri hangulat garantált! 

Pálmai Panna – ének, Kardos Dániel – gitár, Csurkulya József – cimbalom, Gazda Bence – hegedű, Lombos Pál – bőgő, Nagy Zsolt – dob

The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called cimbalom.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Uborkás-citrusos kancsó 
(uborka, citrusok, cukorszirup, szóda)

Cucumber lemonade jug
(cucumber, lemon, lime, sugar syrup, soda) 

1390.- / 1l

Vérnarancsos-vodkás kancsó 
(vodka, narancslé, vérnarancs szeletek)

Blood orange vodka jug
(vodka, orange juice, blood orange slices) 

1890.- / 1l

Ingyenes
FREE
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03
20:00

kedd | tue

A Bartók Béla Konzervatórium 
Jazz tanszakának végzősei méltán 
nevezhetők a legtehetségesebb és 
egyben legfiatalabb jazz generáció 
tagjainak. Többen közülük már saját 
zenekarukkal járják a hazai klubokat és 
fesztiválokat, külföldi jazz-versenyekről 
térnek haza díjakkal. Azok, akik a 
zenei pályát választják hivatásuknak, 
jellemzően ebből az intézményből 
nyernek felvételt a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanszékére.

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

BArtók kOnzi 
Félévi vizsgAkOnCert

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF04

20:00

sze | wed

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

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

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

Jazz Est: 
révész riChárd lAtin triO

02
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:
 ÉG ALATTI 5

Ingyenes
FREE

04
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:
BARIS GáBOR TRIO

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

Ingyenes
FREE

A bor világában jártas közönség jól tudja, hogy az év végéhez 
közeledve palackba kerülnek az új rosé borok. Ezen alkalomból 
szeretnénk invitálni a kedves érdeklődőket, egy vakteszt keretein 
belül tartandó borkóstolásra. Aki vett már részt ilyenen, tudja, hogy 
finom borokból és jó hangulatból nincs hiány. Aki még nem, de 
szívesen elmerülne egy pár órára a borok világában egy sommelier 
“kalauzolásával”, annak szintén itt a helye.
Kilenc tájegység, tizenkét tételével várjuk kedves vendégeinket, a 
közismert pinceóriásokon át, a kevésbé ismert termelőkig, egy kis 
pogácsa kíséretében, egy olyan eseményre, ahol az a bizonyos 
lepel csak a végén hull le.
Jegyek korlátozott számban kaphatók a BJC jegypénztárában.

This night is dedicated to the wine lovers! We welcome you to try the new 
rose wines of the year in our special blind test. 



// január budapest jazz club

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

6

jegyár|ticket price: 1800/1400huF

06
20:00

pén | fri

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
szAkCsi triO FeAt. zAnA zOltán

Szakcsi Lakatos Béla az ötvenes évek óta töretlenül felfelé ívelő pályáján a main-
stream jazz, a jazzrock, a new age, a szabad improvizáció és a gipsy jazz irányzatok-
ban is maradandót alkotott. A Liszt- és Kossuth-díjas művész zenéjében különösen 
nagy hangsúlyt fektet a klasszikus és kortárs zene, a világzene és a jazz ötvözésére.

Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György – bőgő, Pecek Lakatos András – dob

Béla Szakcsi Lakatos has been performing since the ‘50s in genres such as mainstream jazz, jazzrock, 
free improvisation, new age, and gipsy jazz. The musician, who has been honored with the most 
high-ranking Hungarian awards, focuses on combining modern and classical, world and jazz music.

06
22:30

pén | fri

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

Free BJC JAm sessiOn:
JUHáSZ GáBOR TRIO

Ingyenes
FREE

05
20:00

csü | thu

jegyár|ticket price: 1800/1400huF

A kitűnő billentyűs, sárik péter jazz zongoraművész-zeneszerző nevével fémjelzett zenekar közel egy 
évtizede meghatározó szereplője a magyar jazz életnek. 2013 elején a trió megújult, gálfi Attila és Fonay 
tibor csatlakozott a zenekarhoz. A három muzsikus találkozása a zenekar megszólalását még jazzesebbé, 
frissebbé és dinamikusabbá tette. ezen az estén gyárfás istván, becenevén gyafi, a magyar jazz szcéna 
egyik legszimpatikusabb egyénisége, nem mellesleg fantasztikus gitáros csatlakozik a zenekarhoz. 

Gyárfás István – gitár, Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszsusgitár, bőgő, Gálfi Attila – dob 

gyárfás istván guitarist and sárik péter pianist are both masters of their own instruments, who have done a lot to 
spread the love of jazz.
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Ünnepeljünk együtt!

január

719.00

sztárfellépők, fesztiválhangulat és emeletes szüle- 
tésnapi torta, január 7-én, a BJC-ben!

A Budapest Jazz Club idén kilencedik alkalommal 
várja a jazz rajongókat a klub, és nem kevésbé a mű-
faj közös ünneplésére. A korábbi évekhez hasonlóan 
idén is három különböző formáció lép fel, így most is 
fesztiválhangulat várja a régi és új vendégeket.

Az idei programot a 2013-ban alakult BenCze AlmA 
QuArtet nyitja. Bencze Alma a kodolányi János 
Főiskola Jazz ének szakán tanult, ahol 2013-ban 
szerezte diplomáját. A kvartett zenészei több éve 
játszanak együtt, repertoárjukban gondosan és 
egyedileg hangszerelt átdolgozások szerepelnek. A 
számokat igyekeznek nemcsak a zenén keresztül, 
hanem a dalszövegekre is hangsúlyt fektetve értel-
mezni.

A születésnapi program második formációját a 
hazai jazz megkerülhetetlen alakja vezeti, aki olyan 
világhírű zenészekkel játszott együtt, mint randy 
Brecker, Anthony Jackson, Billy Cobham, peter 
erskine és Bob mintzer, csak a legismertebbeket 
említve a névsorból. lászló Attila pasztellszerű 
hangszereléssel megszólaló szerzeményei egyszerre 
lágyak, lendületesek és energikusak. A ritmusszek-
ció sokszor ellenpontoz a témákkal. ez a kettősség, 
és persze a tagok nagyszerű játéka teszi egészen 
egyedivé a lászló AttilA QuArtet zenéjét.

A kaszala world cukrászat jóvoltából felajánlott eme-
letes torta ünnepélyes felszeletése, majd kevésbé 
ünnepélyes, ám annál lelkesebb elfogyasztása után 
az édességnek köszönhető plusz energiát sem kell 
sokáig tartalékolni, hiszen az est harmadik szereplő-
je a nemrégiben új albumával itthon és nemzet- 
közileg is hangos sikert arató BArABás lőrinC  
QuArtet lesz. 

A formáció 2016 februárjában érte el végleges 
felállását Cséry zoltán billentyűssel, herr Attila 
basszusgitárossal és nagy zsolt dobossal. még 
ezen az őszön megjelentették első lemezüket,  

Beardance címmel. A korong az idén harminchárom 
éves trombitás hatodik albuma. Az album zenei vilá-
ga sokszínű, míg a címadó dal egy észak amerikai 
indián népzene ihlette szerzemény, addig fanyar trip 
hoppok, jazzes drum and bass-ek is megtalálhatóak 
a lemezen. Az elektronikus, modern hangzással való-
di new jazz-t megszólaltató csapat egészen hajnalig 
gondoskodik a jazz-buli fogalom legitimálásáról.

A belépés kilencedik alkalommal is ingyenes!

star performers, festival vibes and a huge birthday 
cake on the 7th of January at BJC!

Budapest Jazz Club invites everyone for the ninth 
time to celebrate the club and the genre. like in the 
previous years, we will have three performers who 
are responsible for the festival mood.

Our first band playing this night will be Bencze 
Alma Quartet. their repertoire consists of carefully 
and uniquely instrumented covers. they give 
explanations to songs not only by the music, but by 
putting emphasis on the lyrics.

Our second band is led by one of the biggest names 
of hungarian jazz scene, who has appeared on stage 
with musicians such as randy Brecker, Anthony 
Jackson, Billy Cobham, peter erskine and Bob 
mintzer.
Attila lászló’s compositions are soft, lively, and 
energetic at the same time. the rhythm section often 
compensates them, which makes their music one of 
a kind.

After slicing and eating the storey birthday cake 
offered by kaszala world Confectionery together, 
the internationally acclaimed Barabás 
lőrinc Quartet will perform. this 
modern, true new-jazz band will keep 
the audience awake all night!

Free entry!

ingyenes
free

BenCze alma QUartet 
lászló attIla 

QUartet 
BaraBás lőrInC QUartet  

jam sessIon : gyárfás IstVán trIo
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jegyár|ticket price: 1900/1500huF

11
20:00

sze | wed

vOICE & GUITAR: miCheller myrtill & pintér tiBOr duO 

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 two studio albums and gave many sold out concerts.
They were among the best eight twice in völklingen on the ‘voice&Guitar’ international contest. They 
toured in London in 2009.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF09

20:00

hét | mon

A Rieger Attila vezette formáció a 
jazz nagy előadói által komponált 
dallamokból építkezik, hasonló stílusból 
táplálkozó, de modernebb saját 
kompozíciókkal kiegészítve. A formáció 
vendége ezen az estén a népszerű 
énekes-gitáros: Gerendás Péter. 

Gerendás Péter – ének, gitár, 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.

JAZZ EST: 
trio Minor feat. gerendás péter

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF10

20:00

kedd | tue

Kézdy Luca és Szendőfi Péter hangsze-
reik virtuóz mesterei. A kísérletezésre 
mindketten mindig nyitottak. Ebben 
a különleges duóban mindössze 
egy hegedű és egy dobfelszerelés 
segítségével képesek a hallgatóságot 
a székeikhez szögezni. Zenéjükben az 
elektronika és a kísérletezés mellett az 
improvizáció a legfontosabb.
Kézdy Luca – hegedű, Szendőfi Péter – dob

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

FIDELIO JAZZ EST: 
seQuenCe - kézdy luCA  

& szendőFi péter duO

09
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

11
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 MARIO TRIO

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

Ingyenes
FREE

- az est támogatója a           
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF12

20:00

csü | thu

A Finucci Bros Quartet újabb sorozat 
keretében mutatja be a műfaj kie-
melkedő hangszereseit, korszakalkotó 
zeneszerzőit. Ezen az estén a zenekar 
Jaco Pastorius pályájának utolsó 
néhány korongjáról válogat.
Zsoldos Béla – vibrafon, 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.

A CHARTAPACK BEMUTATJA: 
FinuCCi BrOs QuArtet FeAt. 

zsOldOs BélA 
- JACO pAstOrius est

13
22:30

pén | fri

14
22:30

szo | sat

Egri János Trio

Balázs József 
Trio

Ingyenes
FREE

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

11.13.:  20:00: BrOss triO (sk) 
 21:30: Julius BArOs QuArtet (Cz)
11.14.:  20:00: sOlAti (h) 
 21:30: 3Jets (pl)

A v4 Jazz Fesztivál fő célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a “visegrádi 
négyek” kiemelkedő jazz formációit. A lengyel, cseh, szlovák és magyar klubok 
és zenekarok napjainkban különb kapcsolatot ápolnak amerikai vagy nyugat-
európai szervezetekkel és együttesekkel, mint egymással. Fesztiválunk 
megrendezésével ezen szeretnénk  finomhangolni, és nem utolsó sorban 
elhozni és bemutatni a hazai közönségnek a legizgalmasabb produkciókat. 
mindennek keretében lép színpadra a kétnapos fesztivál első napján a cseh 
jazz szcéna “nagy öregjei” közé tartozó Julius Baros formációja, valamint 
az itthon is sztárként ünnepelt, még mindig  fiatalnak számító és legalább 
ennyire zseniális hodek dávid zenekara. A második napon hazai színekben 
az egyesült államokban és ázsiában is jegyzett tzumo árpád produkcióit 
hallhatja a közönség, őket követően pedig a przemek Borowiecki által 
vezetett kísérletező 3Jets trio zárja a fesztivál programját.

the aim of v4 Jazz Festival is to bring the musicians, clubs and the audience 
of the visegrád 4 countries together, and to create a strong cooperation 
between them. 

13-14
20:00

csü | thu pén | fri

Köszönjük a                         segítségét.
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A zongorista-énekesnő liane Carroll hatalmas alkat, hatalmas egyéniség, de mindenek felett hatalmas hang! 
nem csak a kritikusok, de a brit jazz közönség többsége is őt tartja a szigetország legjobb jazz-énekesnőjének. 
számos nemzetközi elismerés és turné után liane Carroll slow down c. albuma, a ronnie scotts mellett london 
legtekintélyesebb jazz klubjában, a  606 Club-ban debütált. Billy no mates című lemeze a kritikusok elismerése 
mellett a BBC Jazz Awards díját is elnyerte. Az elmúlt években több ízben is  tomboló sikert aratott a Budapest 
Jazz Clubban. 

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

jegyár|ticket price:
3400HUF
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF18

20:00

sze | wed

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

ávéd János – szaxofon, Fenyvesi Márton – gitár, 
Benkó ákos – dob

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

A JEGyMESTER.HU BEMUTATJA: 
ávéd JánOs BAlAnCe

18
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:
KALMáR ZOLTáN TRIO

18
14:00

sze | wed

A félévi bemutató vizsgakoncertek a félév 
legfontosabb eseményei közé tartoznak 
az LFZE Jazz Tanszékének életében.  
A növendékek ezeken a koncerteken 
mutatják be a zenekari gyakorlaton 
kidolgozott darabokat, illetve azt, hogy az 
egyéni és elméleti órákon megszerzett 
tudást hogyan tudják kamatoztatni a 
színpadon. A zenekarok repertoárját 
ajánlottan feldolgozandó darabok és saját 
kompozíciók alkotják. 
Felkészítő tanárok: László Attila, Borbély 
Mihály, Márkus Tibor, Zsoldos Béla és 
Bacsó Kristóf
The program primarily consists of twenty 
minutes concerts given by the young members 
of Liszt Ferenc Music Academy Budapest. 

lFze BemutAtó kOnCert

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

Ingyenes
FREE

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Izgalmas, egyedi zenei hangzás jellem- 
zi Soma Mamagésa legújabb zenei 
formációját, mellyel a 2015-ös Everness 
fesztiválon  debütáltak. A gitáros 
Schlosser András szerzeményeiben 
főként a jazz és a rock stílusjegyei 
érvényesülnek pszichedelikus, avant-
garde hatásokkal keveredve.
Soma – ének, Schlosser András – gitár, Lőrincz 
György – szaxofon, Újváry Flóra – bőgő, Banai 
Szilárd – dob

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

Az inFOrádió BemutAtJA:
vANAvAN

- az est támogatója a KüküllőSped

17
20:00

kedd | tue

16
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:
vARGA TIvADAR TRIO

Ingyenes
FREE

Ingyenes
FREE
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A félévi bemutató vizsgakoncertek a félév 
legfontosabb eseményei közé tartoznak az LFZE 
Jazz Tanszékének életében.  A növendékek 
ezeken a koncerteken mutatják be a zenekari 
gyakorlaton kidolgozott darabokat, illetve azt, 
hogy az egyéni és elméleti órákon megszerzett 
tudást hogyan tudják kamatoztatni a színpadon. A 
zenekarok repertoárját ajánlottan feldolgozandó 
darabok és saját kompozíciók alkotják. 
Felkészítő tanárok: 
László Attila, Borbély Mihály, Márkus Tibor, 
Zsoldos Béla és Bacsó Kristóf

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

lFze BemutAtó kOnCert

20
14:00

pén | fri
Ingyenes

FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF20

20:00

pén | fri

Cseke Gábor hallatlanul, azaz épp 
hallhatóan sokoldalú zenész. A Buda-
pest Jazz Orchestra tagjaként együtt 
dolgozott Peter Erskinnel és David 
Liebman-nel is. Szaniszló Richárd vi-
brafonos az egyik legötletesebb zenész 
az országban, közös fellépésük felejthe-
tetlenül játékos és kreatív produkcióval 
kecsegtet. 
Cseke Gábor – zongora, Szaniszló Richárd – 
vibrafon 

Cseke Gábor is an incredibly versatile pianist, 
who has co-worked in many important 
Hungarian bands. Their concert with vibraphone 
player Szaniszló Richárd will be a really playful 
experience. 

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
Cseke gáBOr & 

szAniszló riChárd duO

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

20
22:30

pén | fri

19
20:00

csü | thu

JAZZ EST: 
szAkCsi Jr. QuArtet FeAt. pOCsAi krisztA

Szakcsi Jr. egyike a hazai jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A zenekar játéka 
technikailag hibátlan, magabiztos és egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás 
jellemzi őket. Zenéjük kivételes  improvizációs  tehetséget  tükröz.  Az összeszokott 
zenészekhez a kisebb szünet után nemrégiben visszatért frenetikus énekesnő, 
Pocsai Kriszta csatlakozik.

Pocsai Kriszta – ének, Szakcsi Jr. – zongora, Orbán György - bőgő, Peczek András – dob

Szakcsi Jr is one of the most outstanding pianists in Hungary, leading a formation 
that is characterised by improvised talent. Pocsai Kriszta songstress will be a 
perfect match with the band. 

19
14:00

csü | thu

A félévi bemutató vizsgakoncertek a félév 
legfontosabb eseményei közé tartoznak 
az LFZE Jazz Tanszékének életében.  
A növendékek ezeken a koncerteken 
mutatják be a zenekari gyakorlaton 
kidolgozott darabokat, illetve azt, hogy az 
egyéni és elméleti órákon megszerzett 
tudást hogyan tudják kamatoztatni a 
színpadon. A zenekarok repertoárját 
ajánlottan feldolgozandó darabok és saját 
kompozíciók alkotják. 
Felkészítő tanárok: 
László Attila, Borbély Mihály, Márkus Tibor, 
Zsoldos Béla és Bacsó Kristóf

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

lFze BemutAtó kOnCert

Ingyenes
FREE

Ingyenes
FREE

programváltozás!
párniczky Quartet: 
Bartók electrified
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jegyár|ticket price: 1600/1200huF

21
20:00

szo | sat

2017. FiAtAl JAzz zenésze verseny
DöNTő ÉS EREDMÉNyHIRDETÉS

A Magyar Jazz Szövetség második alkalommal indította el tehetségkutató versenyét 
Magyarországon működő, jazz zenét oktató közép-, vagy felsőfokú zeneoktatási 
intézményben tanuló fiatal jazz zenészek részére.  A döntő zsűrijét a Magyar Jazz 
Szövetség vezetőségének tagjai alkotják:
Pintér Zoltán, a program ötletgazdája - zsűri-elnök, Elek István és Bágyi Balázs. 
A döntő során a zenei kíséretet a zsűri tagjai szolgáltatják, Oláh Péter bőgőssel 
kiegészülve.

This music talent show, organised and judged by the Hungarian Jazz Federation, is dedicated to 
finding the most talented young Hungarian jazz musician of the year. 

21
22:30

szo | sat

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

Free BJC JAm sessiOn:
LAKATOS PECEK KRISZTIáN TRIO

Ingyenes
FREE

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen 
létrejött magyarország első, professzionális big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A 
BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint 15 év, mely idő alatt számos koncert, hazai és 
nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi történetét.

BJO believes in the importance of making the music available to the jazz-loving audience, to show them how it has changed and evolved in the 
past decades, and to introduce them to the various performers who are considered as milestones in this style of music.

jegyár|ticket price:
2400/1600HUF
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jegyár|ticket price:
2500HUF25

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

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:
BAZSINKA MIHáLy QUARTET

23
22:00

mon | hét

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:
KOLLMANN GáBOR TRIO

25
22:30

sze | wed

Ingyenes
FREE

Ingyenes
FREE

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

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem Jazz Master Szak diploma hang-
versenyének gerincét elsősorban a 
hallgatók saját kompozíciói alkotják, 
de a jazz-irodalom meghatározó 
zeneszerzőinek legismertebb darab-
jai is hallhatóak lesznek, újragondolt 
formában.

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

JAnuár 23. hétFő

1. Báthori János – trombita,  vidákovich 
izsák – szaxofon, tempfli erik – zongo-
ra, Bartók vince – basszusgitár, kárpáti 
Benedek – dob

2. Almássy márton – szaxofon, Bille 
gergely – trombita, miskolczi márk – 
bőgő Bécsy Bence – gitár, szabó sipos 
ágoston – dob

3. hajós laura – ének, Balogh tamás – 
zongora, hidász tamás – dob, miskolczi 
márk – bőgő

JAnuár 24. kedd

1. triO prOFessiOnAl – pintér péter 
– zongora, hidász tamás – dob, Jónás 
géza – bőgő

2. munkácsy eszter – “gospel sounds” 
közreműködik horváth Cintia + sChool 
Choir,  Baris gábor – szaxofon, fuvo-
la Almássy márton – szaxofon, Bille 
gergely – szárnykürt, horváth Cinthia 
–  ének, pintér péter – zongora, kárpáti 
Benedek – dob, miskolczi márk – bőgő, 
basszusgitár, 

sChool Choir: homor máté, mészáros 
tamás, zsigmond lala, kanizsa geor-
gina, horváth Cintia, Bolyki sára, vers 
Dóra, kisgyörgy ilka, Palágyi ildikó

3. Baris gábor – szaxofon, pintér péter – 
zongora, kárpáti Benedek – dob, 
miskolczi márk – bőgő  

JAnuár 26. Csütörtök
      
1. vers dóra – ének, Balogh tamás – 
zongora, hidász tamás – dob, miskolczi 
márk – bőgő

2. szeder Balázs – bőgő, pintér péter – 
zongora, egri márton – dob 

3. Balogh tamás – zeneszerzés, hidász 
tamás – dob, ludányi tamás – szaxo-
fon, Fónay tibor – basszusgitár
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jegyár|ticket price: 1600/1200huF

28
20:00

szo | sat

A NATURAL SySTEMS BEMUTATJA: 
BAlázs elemér grOup

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek 
legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfi- és 
női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben megú-
jult, a karizmatikus énekes, Szakonyi Milán mellett énekesnői poszton egy fiatal 
tehetség, Kiss Flóra bontotta ki szárnyait és vált a BEG mostanra meghatározó 
hangjává. 

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.

27
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:
1400/1000HUF27

20:00

pén | fri

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

Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – 
bőgő, Csízi László – dob

Péter Rozsnyói plays the piano in a unique way, 
unlike Jacques Loussier, he doesn’t make Bach 
jazzy, he makes jazz “Bach-y”.

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
rOzsnyói péter triO

28
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:
BALáZS JóZSEF TRIO

Ingyenes
FREE
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Fellépők: Cotton Club singers | zséda | stereo swing 

szűcs gabi születésnapi koncertjén énekes és zenész barátok, 
valamint minden formációja fellép, a jazz, a swing, a pop, az 
electro-swing legjobb dalaival, egy őrült jazz partyn. szűcs 
gabi születésnapját együtt ünnepli meg pályafutásának összes 
szereplője. tiszteletét teszi a koncerten és újra énekel a Cotton 
Club singers, megszólalnak a magyar nyelvű pop dalok, a jazz 
zenekarral Amy winehouse-t idézik meg, és az electro-swing 
hazai csapata, a stereo swing is fellép. 22 zenész egy estén, a 
hazai zenei életből, egy rendhagyó születésnapi esten!

Szűcs Gabriella is a true jazz diva, founder member of the legendary 
Hungarian formation, Cotton Club Singers. On this special night, 
she will celebrate her birthday with all the people she worked 
together with during her musical career. 22 musicians will appear 
on the stage!

jegyár|ticket price: 3500huF

30
20:00

hét | mon

31
20:00

kedd | tue

szulák Andrea 1993-ban az eurovíziós dalfesztiválon képviselte magyarországot „árva reggel” című 
számával. 1994-ben az év énekesnője lett. 1998-ban kezdte meg tévés karrierjét a tv2-nél “ki vagyok én?” 
című műsorával. A 2000-es évek elején több országos televízióban is saját műsort kapott. 2012 tavaszán 
megjelent “szeretni bolondulásig” című aranylemezén az ‘50-es, ‘60-as évek nagy magyar slágerei 
hangzanak  el  jazz  köntösbe bújtatva. A legkiválóbb muzsikusokkal felvértezett formáció elsősorban erről 
a korongról szemezget.

Szulák Andrea – ének, Balázs József – zongora, Komjáti áron – gitár, Egri János – bőgő, 
Zana Zoltán – szaxofon, Balázs Elemér – dob

Album “Szeretni bolondulásig” released in the spring of 2012, consists of Hungarian songs of the ‘50s and ‘60s, concealed in jazz 
robe.

jegyár|ticket price: 1800/1400huF

jazz est:
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A 2014-es évtől kezdve a tudományos életben 
részben elkezdődtek, másrészt felerősödtek 
olyan mozgások és folyamatok, melyek 
a magyar jazz szempontjából is kiemelt 
jelentőséggel bírnak. A Zipernovszky Kornél 
jazzkritikus vezetésével 2015-ben megalakuló 
Jazztanulmányi Kutatócsoport ( JATAKUCS) 
és párhuzamosan, ennek keretén belül Havas 
Ádám kultúraszociológus kezdeményezésére 
elinduló első kortárs jazzkutatás egyértelműen 
ide sorolhatók. Kéthavonta megjelenő 
kiadványunkban folytatásos jelleggel Havas Ádám 
összegzi egy-egy kutatási kérdéséhez kapcsolódó 
tapasztalatait, hogy a szélesebb közönség is 
betekintést nyerjen a szcéna szerkezetét szerinte 
leginkább meghatározó kérdésekbe. 

A szcéna erőviszonyait egyik leginkább 
meghatározó problematika a mainstream és free 
jazz ellentéte. Noha a jazz zenészek többsége 
a két esztétikai alapállás között pozícionálja 
munkásságát, mindenki viszonyul valamilyen 
módon a két csoport képviselte zenei és esztétikai 
alapelvekhez. Az interjús kutatás során (~ 30 óra 
legépelt interjú) a mainstream jazz egy bevett 
definíciójáról (is) kérdeztem a generációsan és 
műfaj szerint különböző zenészeket. Főleg az 
foglalkoztatott, hogy a színtér egy nagy presztízsű 
tagjától átvett mainstream jazz-definícióhoz 
(szvinges lüktetés, sztenderdjáték, jazzes 
előadásmód, frazeálás) hogyan viszonyultak a 
megkérdezett zenészek: mennyire fogadják el 
általános érvényűnek és mik a fő kritikák, érvek 
a mainstream zenészek körében általánosan 
elfogadott definíciót illetően. A kutatás során 

beigazolódott, hogy az adott definícióhoz való 
hozzáállás nem csak megosztja a jazz zenészek 
világát, de egyenesen azzal áll összefüggésben 
ki számít teljes jogú, felkent jazz zenésznek és 
leginkább milyen csoportok vindikálják a jogot 
annak meghatározására kit fogadnak el és kiket 
nem jazz legitim zenésznek. A két alapállás éles 
szembenállását két idézettel illusztrálom. Az 
illusztráció szón kiemelt hangsúly van egy ilyen 
kis terjedelmű, tudományismertető írásban, 
a problematika részletes elemzését a 2017-es 
Replika folyóirat tematikus különszámában 
olvashatják az érdeklődők, melyet a BJC is 
támogat. 

„A legnagyobb probléma itt a fogalommal van. 
Itt most boldog-boldogtalan jazz zenésznek hívja 
magát. A jazz, mások ezt lenézik, a bebop és a 
mainstream.”

„Ez mind fontos (szving, sztenderd, frazír –H.A.), 
de ha ez által nem magadat fejezd ki, akkor ez 
semmit nem ér, végül is igaza van, akkor egy jazz 
zenész vagy, de nem vagy egy autonóm művész.” 

A teljes tanulmányban a két idézetben is fellelhető 
zenei identitásokkal összefüggő alapelvek 
ellentétit bontom ki és interpretálom olyan 
szempontok szerint, mint a jazztradícióhoz való 
viszony, az epigonizmus kérdésköre, két csoport 
esztétikai ideáljai, megélhetési startégiái, illetve 
a stílusok köré szerveződő zenei csoportok 
– „klikkek” – zártsága és az átjárás, szintézis 
lehetőségei. 

Szegény rokonok:
Jazzkutatás ismertető 
Havas Ádám
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Nagy János Erkel-díjas zeneszer-
ző 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-es Mediawave Fes-
ztiválon 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.

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
nAgy JánOs triO

03
20:00

pén | fri

01
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:
KOMJáTI áRON TRIO

Ingyenes
FREE

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

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF01

20:00

sze | wed

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

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

Révész Richárd is one of the most talented pia-
nist of this country. With his band he plays real 
jazzy latin vibes.

PORT.HU JAZZ EST: 
révész riChárd lAtin triO

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF02

20:00

csü | thu

Juhász Márton számos formáció 
meghatározó egyénisége. Precíz ele-
gancia jellemzi, kifinomult stílusérzéke 
műfajtól függetlenül felfedezhető 
játékában. A megújult trióban két fiatal 
tehetség működik közre. 

Juhász Márton – dob, Bartha Mátyás – zongora, 
Hofecker Mátyás – bőgő 

Juhász Márton is a key member of the Hungarian 
jazz scene. In his renewed trio, he introduces the 
audience to two young talents. 

FIDELIO JAZZ EST: 
Juhász mártOn triO

03
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:
LAKATOS PECEK KRISZTIáN 

TRIO

Ingyenes
FREE
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

06
20:00

hét | mon

JAZZ EST: 
triO minOr FeAt. szOlnOki péter

A Rieger Attila vezette formáció a jazz nagy előadói által komponált dallamok-
ból építkezik, hasonló stílusból táplálkozó, de modernebb saját kompozíciókkal 
kiegészítve. Az est folyamán az egyik legismertebb pop énekes új oldaláról is 
megmutatkozik, a formációhoz Szolnoki Péter énekes csatlakozik.

Szolnoki Péter – 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, Szolnoki Péter will join the formation.

04
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:
EGRI JáNOS TRIO

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

04
20:00

szo | sat

JAZZ EST: 
tóth viktOr ArurA triO

Tóth viktor hangszeres játékára dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, 
zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit ragadja meg. A nevével fémjelzett 
dob nélküli trióban a harmónia hangszer a cimbalom, ami Lukács Miklós csodála-
tos keze alatt immár elfoglalta jogos helyét a jazz birodalmában. A bőgős, Orbán 
György, mint megannyi más hazai formációban, ebben a trióban is nagy átéléssel 
szólaltatja meg hangszerét.

Tóth viktor – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György – bőgő

Tóth viktor, one of the great sensations of the 2007 Budapest Jazz Festival, is the most open minded 
of the young jazzmen in Hungary.

jegyár|ticket price:
2500HUF05

19:00

vas | sun

Az improvizációs színházi est során 
két rendező dolgozik azon, hogy a 
színészek minél nagyobb bajba kerül-
jenek, és változatos jelenetek soroza-
tával küzdjenek a játékban 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 Maestro.
Rendező: Andrew Hefler

Since the audience is the judge of the match 
from the beginning to the end, no matter what 
language you speak, you will definitely enjoy this 
improvised theatre play.

mAestrO
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF07

20:00

kedd | tue

Az iskola falai közül olyan kiválóságok 
léptek ki, mint Fábián Juli, vörös Niki, 
Csézy, Palya Bea, Pflum Orsi és Szőke 
Nikoletta, csak néhányat említve a 
legismertebb nevek közül. Az Etűd Zen-
eművészeti Szakközépiskola tanulóinak 
koncertjén a feltörekvő generáció tagjai 
saját formációikkal mutatkoznak be.
The Etűd Conservatoire and Music School’s 
most talented students will be on stage with jazz 
standards.

etüd Félévi gálAkOnCertekMinden 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:
LAKATOS SOSO SáNDOR 4TET

06
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE

08
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 MARIO TRIO

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

08
22:00

sze | wed

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével 2005 és 2010 között a buda-
pesti 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!

Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Premecz Mátyás – billentyűk, Czitrom ádám – gitár, 
Gerendás Dániel – dob

These Wednesdays are random because the leader of the project, Lőrinc Barabás, 
invites well-known characters of the contemporary jazz scene to create something 
amazing in the form of a jam session. Again and again, viewers can peek into the 
process of how fusion and instrumental music is born - each time it is different in some 
way.

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF
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Jeff „tain” watts eddigi munkássága alatt hét 
grammy-díjat gyűjtött be. Az elmúlt harmincöt 
évben többek közt kenny garrett, pat martino 
michael Brecker, steve Coleman, ravi Coltrane 
és terence Blanchard nevével fémjelzett 
zenekarokban játszott. A játéka közben gyakran 
eksztatikus állapotba kerülő dobos pályáját  
1981-ben a korszak első számú jazz 
formációjában, a ma is világklasszis trombitás, 
wynton marsalis Quartetjében kezdte. hét év 
közös munka után Jeff tain új partnereket 
keresett, és rövid idő után – mely alatt nem 
kisebb formátumú művészekkel működött 
együtt, mint george Benson és mcCoy tyner 
– ‘89-ben a marsalis zenészdinasztia másik 
vezető egyéniségéhez, a szaxofonos Branford 
által vezetett zenekarhoz csatlakozott. ennek 
az egész korszakot meghatározó, zenetörténeti 
jelentőségű kvartettnek egészen 2009-ig volt 
nélkülözhetetlen alakja és alapja. 
A formáció ezen időszak alatt elképesztően 
termékeny volt, melyet jól mutat az is, hogy 
közös munkájuk eredményeként több mint 
tizenöt album jelenhetett meg. 
A kirobbanó erő, káprázatos sebesség, és a 
komplex ritmusképletek elegye mellett watts 
előadásmódjában felfedezhető valamiféle 
ritka elegancia úgy, hogy ezzel egyidőben a 
„dzsindzsa“, az őserő sem szorul háttérbe. 
watts igazi újító, akinek minden alkalommal 
sikerül átadnia azt a varázslatot, ami mostanra 
védjegyévé vált.

Jeff Watts, the drummer they call “Tain,” spent his 
formative years with Wynton and Branford Marsalis, 
and his compositional skills now command equal 
attention. 
Along with explosive power, blinding speed and 
mastery of complex rhythms and time signatures, 
Watts brings a rare sense of elegance, tried-by-fire 
composure, and a gritty street funk to his music. His 
artistic ingenuity expresses itself in his incomparable 
technique, sweltering sense of swing, and an 
extraordinary ability to imbue his music with majestic 
grace and elegant repose. A true jazz innovator, 
Watts never fails to deliver the percussive magic 
that has been his trademark since his emergence 
on the contemporary jazz scene. 

jazz est:
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF10

20:00

pén | fri

Szőke Nikoletta New yorkban, Berlin-
ben, Londonban és Koppenhágában 
is koncertezett hatalmas sikerrel. Még 
nagyobb diadalt aratott Japánban, ahol 
már az ötödik albuma kel el többezres 
példányszámban. Itthon Bobby McFer-
rinnel és Kurt Ellinggel is duettezett. A 
formáció minden egyes tagja a hazai 
jazz meghatározó személyisége.

Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert – 
zongora, Orbán György – bőgő, Radics Máté – dob

The quartet of fantastic songstress who has 
been going from strength to strength ever since 
she won First Prize at the vocalists’ world contest 
at the Montreux Jazz Festival.ence ensure an 
unforgettable evening.

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
szőke nikOlettA QuArtet

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF11

20:00

szo | sat

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

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

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

d1tv JAZZ EST: 
tzumO exClusive 

- az est támogatója a

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF13

20:00

hét | mon

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Jazz Tanszékének egykori és jelen-
legi hallgatóiból Jazzy Stripe néven 
összeállt zenekar alapítója Csík Dániel. 
Koncepciójuk alapján olyan jazz zenét 
játszanak, amely nem csak az ezen 
műfajban edződött fülek számára lehet 
érdekes, hanem a könnyedebb, pop-
ulárisabb zenét szeretőknek is. 

Csík Dániel – basszusgitár, ének, Oláh Dezső 
– zongora, Möntör Máté – gitár, Centgraf Ben-
jamin – dob

The band plays music that is fun for both abstract 
jazz lovers and pop fans.

JAZZ EST: 
JAzzy stripe

10
22:30

pén | fri

11
22:30

szo | sat

Balázs József 
Trio

Juhász Gábor 
Trio

Ingyenes
FREE

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

jegyár|ticket price:
2400/1600HUF

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést 
jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen létrejött magyarország első, 
professzionális big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját 
idézte. A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több 
mint 15 év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, 
illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi 
történetét.

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.
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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

13
22:00

hét | mon
Ingyenes

FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF14

20:00

kedd | tue

Sapszon Orsit talán Geszti Péter Grin-
go Sztár nevű zenekarából ismerhetik 
a legtöbben. Repertoárjukban régi 
magyar slágerek, dalok találhatók, me-
lyek a hangszerelők sokszínűségének 
köszönhetően különleges és eredeti, 
derűs-melankolikus világba kalauzolják 
el a hallgatót.
Sapszon Orsi – ének, Cseke Gábor – zongora, 
Fenyvesi Márton – gitár, Kiss Benedek – bőgő, 
basszusgitár, Czirják Tamás – dob
Sapszon Orsi is well known as one of the sing-
ers of the famous Hungarian pop group “Gringo 
Sztar”, but also she has a strong background in 
classical music.

A CHARTAPACK BEMUTATJA: 
sApszOn Orsi Quintet

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

15
20:00

sze | wed

mAlek AndreA & triO midnight

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 lényeg-
es része a kollektív improvizáció,.A formációhoz a csodálatos hangú, a Trio Mid-
night-tal több ízben hangos sikert arató énekesnő, Malek Andrea csatlakozik.
Malek Andrea – ének, Oláh Kálmán – zongora, Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob

The group started working professionally in 1990, and  has  been  recognised  from  the  beginning by 
audience and critics alike as one of the best European mainstream jazz band. 15

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:
BARIS GáBOR TRIO

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam session 
sorozat stratégiai partnere a Formatex. Jegyár|ticket price:

1600/1200HUF

A Finucci Bros Quartet újabb sorozat 
keretében mutatja be a műfaj kiemelkedő 
hangszereseit, korszakalkotó zene-
szerzőit.  Ezen az estén a formáció 
Kökény Attila közreműködésével 
George Benson legismertebb számai 
közül szemezget.
Kökény Attila – ének, Balogh Roland – gitár, 
Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József 
– basszusgitár, Bordás József – dob

Finucci Bros Quartet has started a series in which 
they introduce the best works of the most brilliant 
artists.

A JEGyMESTER.HU BEMUTATJA: 
FinuCCi BrOs QuArtet 

- Best OF geOrge BensOn

16
20:00

csü | thu
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jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

18
20:00

szo | sat

BAlázs elemér grOup

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek 
legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfi- és 
női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben megú-
jult, a karizmatikus énekes, Szakonyi Milán mellett énekesnői poszton egy fiatal 
tehetség, Kiss Flóra bontotta ki szárnyait és vált a BEG mostanra meghatározó 
hangjává. 

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.

17
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:
2000/1600HUF

17
20:00

pén | fri

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
mAtthew mitChell - tetrAhedrOn

A több hangszeren is játszó gitáros és komponista, Matthew Mitchell a Csendes óceán-i szigetvilág hagyományos zenéjén, 
reggaen, punkon és alternatív rock muzsikán, valamint a nagy klasszikus zeneszerzők zenéjén nőtt fel. viszonylag későn, 17 
éves korában kezdett el gitáron jazzt játszani, de hat éven belül két albumot is felvett. Két évvel később Londonba költözött, ahol 
Byron Wallennel, Larry Bartleyvel és Ingrid Laubrockkal muzsikált. Ezt követően bejárta Európát és együtt játszott az avantgárd 
olyan legendás alakjaival, mint William Parker, Hamid Drake, Evan Parker és John Edwards, de nem ragadt le az avantgárdnál, 
helyette igazi zenei kaméleonként funkcionált. Matthew teljesen egyedi hangzást alakított ki, amelyet a tavaly kiadott “Quadra-
phila” albuma is tanúsít. John Coltrane volt és maradt első számú zenei inspirációja a jazzben. 

Matthew Mitchell – gitár, Oláh Kálmán – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, Balázs Elemér – dob

After Matthew moved from New Zealand to London, quickly finding his feet and collaborating with Byron Wallen, Larry Bartley and Ingrid Laubrock. He 
quickly expanded into Europe, Touring with Jazz and electronic artists with equal frequency. Inventions Inspired by the works of John Coltrane.
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18
22:30

szo | sat

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

Free BJC JAm sessiOn:  
GyáRFáS ISTváN TRIO

Ingyenes
FREE

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 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.

19
20:00

vas | sun

jegyár|ticket price:
1900/1500HUF

Are you looking for a special event venue?Do not hesitate to get in touch with  us and become host for an evening at one of the most spectacular club & restaurants at town.+36 70 413 9837info@bjc.hu

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, konferen-
ciáról, céges partner vacsoráról , karácsonyi, 
vagy évzáró partiról, a BJC tökéletes hely-
színválasztás lehet mindenki számára.

személyreszabott ajánlatért 
és bővebb információért 
forduljon hozzánk bizalommal!
info@bjc.hu
+36 (70) 413 9837
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22
22:30

sze | wed

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

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

wednesdAy Open JAm:
KOLLMANN GáBOR TRIO

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
2500HUF

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

22
21:00

sze | wed

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

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF20

20:00

hét | mon

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

20
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:
BG5

Ingyenes
FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF21

20:00

kedd | tue

Az ének és nagybőgő kettőse első 
hangzásra talán szokatlannak tűnhet, 
hiszen a duó formáció zenei műfajtól 
függetlenül egyike a legmerészebb 
alkotási formának, ebben a felállásban 
pedig unikumnak számít. A páros 
zenéjében az akusztikus hangzás a 
tradíciók iránti tiszteletet sugallja, míg 
az elektronika megjelenése reakció a 
jelen kor hatásaira. 
Kovács Linda – ének, Bögöthy ádám – bőgő 

vocal & bass is a very rare and special lineup, 
and the excellence of the two musicians behind 
the setting makes it even more exciting. 

kOváCs lindA 
& Bögöthy ádám duO

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.

gereBen zitA Quintet

23
20:00

csü | thu
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Európai jazz zenekarként egyedülálló, 
hogy a Nigun a Közép-kelet európai 
zsidó zenét tartja eredőjének. Zené-
jükben a spirituális erőt hordozó hagy-
omány és a modern jazz egységé olvad.
A Nigun mindig is átlépte a műfaji 
határokat, leginkább talán a Klez-
jazz jelző írja le, milyen irányba gon-
dolkoznak.

Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, 
tárogató, Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob

Nigun founded by Andras Parniczky guitarist and 
composer in 2001. Uniquely in the European 
jazz scene, the formation originates its music 
from the Eastern European Jewish traditions. 

HARMóNIA JAZZMűHELy: 
nigun

24
20:00

pén | fri

25
20:00

szo | sat

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 zeneművészeti egyetem Jazz tanszékén diplomáztak 1998-ban.
Pocsai Kriszta – ének, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, 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.

jegyár|ticket price:
1900/1500HUF

24
22:00

pén | friFree BJC JAm sessiOn:
EGRI JáNOS TRIO

Ingyenes
FREE

programváltozás!
alex garnett



// február budapest jazz club

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

28

25
22:30

szo | sat

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

Free BJC JAm sessiOn:  
LAKATOS PECEK KRISZTIáN TRIO

Ingyenes
FREE

28
20:00

kedd | tue

szulák Andrea 1993-ban az eurovíziós dalfesztiválon képviselte magyarországot „árva reggel” című 
számával. 1994-ben az év énekesnője lett. 1998-ban kezdte meg tévés karrierjét a tv2-nél “ki vagyok én?” 
című műsorával. A 2000-es évek elején több országos televízióban is saját műsort kapott. 2012 tavaszán 
megjelent “szeretni bolondulásig” című aranylemezén az ‘50-es, ‘60-as évek nagy magyar slágerei 
hangzanak  el  jazz  köntösbe bújtatva. A legkiválóbb muzsikusokkal felvértezett formáció elsősorban erről 
a korongról szemezget.

Szulák Andrea – ének, Balázs József – zongora, Komjáti áron – gitár, Egri János – bőgő, 
Zana Zoltán – szaxofon, Balázs Elemér – dob

Album “Szeretni bolondulásig” released in the spring of 2012, consists of Hungarian songs of the ‘50s and ‘60s, 
concealed in jazz robe.

jegyár|ticket price: 1800/1400huF

JAZZ EST:

Ingyenes
FREE

27
18:00

hét | mon

27
22:00

hét | monlFze mOndAy Open JAm:
CHRIS DEvIL TRIO

Ingyenes
FREE
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táblázat

01.01. v 21:00 BJC Jam session: Jazz After special - egri Jr. trio
01.02. h 20:00 utószilveszter 2016: pankastic! - az est támgoatója a Budateher
01.02. h 22:00 lFze monday Open Jam: ég Alatti 5
01.03. k 20:00 Bartók konzi félévi vizsgakoncert
01.04. sze 20:00 Club Aliga Jazz est: révész richárd latin trio
01.04. sze 22:00 wednesday Open Jam: Baris gábor trio
01.05. cs 20:00 Alerant Jazz est: sárik péter trio feat. gyárfás istván
01.06. p 20:00 harmónia Jazzműhely: szakcsi trio feat. zana zoltán

01.07. sz 19:00 9 éves A BudApest JAzz CluB - BenCze AlmA Q. / lászló AttilA Q. / 
BArABás lőrinCz Q.

01.09. h 20:00 Formatex Jazz est: trio minor feat. gerendás péter
01.09. h 22:00 lFze monday Open Jam: tálas áron trio
01.10. k 20:00 Fidelio Jazz est: sequence - kézdy luca  & szendőfi péter duo
01.11. sze 20:00 voice & guitar: micheller myrtill & pintér tibor duo - az est támogatója a glonet
01.11. sze 22:00 wednesday Open Jam: rafael mario trio
01.12. cs 20:00 A Chartapack bemutatja: Finucci Bros Quartet feat. zsoldos Béla - Jaco pastorius est
01.13. 
& 14. p-sz 20:00 v4 JAzz Fesztivál: 

BrOss triO (sk) / Julius BArOs Q. (Cz) / sOlAti (h) / 3Jets (pl)
01.15. v 20:00 harmónia Jazzműhey: liane Carroll (uk)
01.16. h 20:00 lakatos Ablakos dezső jazzelőadói ösztöndíjasok beszámolókoncertje
01.16. h 22:00 lFze monday Open Jam: varga tivadar trio
01.17. k 20:00 Az inforádió bemutatja: vAnAvAn - az est támogatója a küküllősped
01.18. sze 14:00 lFze bemutató koncert
01.18. sze 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: ávéd János Balance
01.18. sze 22:00 wednesday Open Jam: kalmár zoltán trio
01.19. cs 14:00 lFze bemutató koncert
01.19. cs 20:00 Alerant Jazz est: szakcsi Jr. Quartet feat. pocsai krisztina
01.20. p 14:00 lFze bemutató koncert
01.20. p 20:00 harmónia Jazzműhely: Cseke gábor & szaniszló richárd duo
01.21. sz 20:00 2017. fiatal jazz zenésze verseny
01.22. v 18:00 port.hu Jazz est: A Budapest Jazz Orchestra bemutatja: singing and swinging
01.23. h 20:00 lFze master diploma koncert
01.23. h 22:00 lFze monday Open Jam: Bazsinka mihály Quartet
01.24. k 20:00 lFze master diploma koncert
01.25. sze 21:00 grund színház: Cagematch
01.25. sze 22:30 wednesday Open Jam: kollmann gábor trio
01.26. cs 20:00 lFze master diploma koncert
01.27. p 20:00 harmónia Jazzműhely: rozsnyói péter trio
01.28. sz 20:00 A natural systems bemutatja: Balázs elemér group
01.30. h 20:00 szűcs gabi születésnapi koncert  - Allstars Jazz party
01.30. h 22:00 szűcs gabi - születésnapi Jam session: pataj trio 
01.31. k 20:00 euroCable Jazz est: szulák Andrea Quintet: szeretni Bolondulásig
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02.01. sze 20:00 port.hu Jazz est: révész richárd latin trio
02.01. sze 22:00 wednesday Open Jam: komjáti áron trio
02.02. cs 20:00 Fidelio Jazz est: Juhász márton trio
02.03. p 20:00 harmónia Jazzműhely: nagy János trio
02.04. sz 20:00 Club Aliga Jazz est: tóth viktor Arura trio
02.05. v 19:00 Maestro
02.06. h 20:00 Alerant Jazz est: trio minor feat. szolnoki péter
02.06. h 22:00 lFze monday Open Jam: lakatos soso sándor 4tet
02.07. k 20:00 etŰd félévi gálakoncertek 
02.08. sze 20:00 random szerda
02.08. sze 22:00 wednesday Open Jam: rafael mario trio

02.09. cs 20:00 világsztárok a Budapest Jazz Clubban:
eurOCABle JAzz est: JeFF "tAin" wAtts triO (usA) 

02.10. p 20:00 harmónia Jazzműhely: szőke nikoletta Quartet
02.11. sz 20:00 d1tv Jazz est: tzumo exclusive - az est támogatója a Budateher
02.12. v 18:00 A Budapest Jazz Orchestra bemutatja: singing and swinging
02.13. h 20:00 Formatex Jazz est: Jazzy stripe 
02.13. h 22:00 lFze monday Open Jam: tálas áron trio
02.14. k 20:00 A Chartapack bemutatja: sapszon Orsi Quintet
02.15. sze 20:00 malek Andrea & trio midnight
02.15. sze 22:00 wednesday Open Jam: Baris gábor trio
02.16. cs 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Finucci Bros Quartet feat. kökény Attila - Best of george Benson
02.17. p 20:00 harmónia Jazzműhely: matthew mitchell - tetrahedron
02.18. sz 20:00 Balázs elemér group
02.19. v 20:00 Az inforádió bemutatja: micheller myrtill & pintér tibor duo
02.20. h 20:00 singer street
02.20. h 22:00 lFze monday Open Jam: Bg5
02.21. k 20:00 kovács linda & Bögöthy ádám duo
02.22. sze 21:00 grund színház: Cagematch
02.22. sze 22:30 wednesday Open Jam: kollmann gábor trio
02.23. cs 20:00 gereben zita Quintet
02.24. p 20:00 harmónia Jazzműhely: nigun
02.25. sz 20:00 Bágyi Balázs new Quartet és pocsai kriszta: homage to shakespeare
02.27. h 18:00 / 20:00 mJsz menedzserműhely
02.27. h 22:00 lFze monday Open Jam: Chris devil trio
02.28. k 20:00 Alerant Jazz est: szulák Andrea Quintet: szeretni Bolondulásig

BJC Jegypénztár nyitvAtArtás: 
Nyitvatartási napokon: 19:00 - 22:00

BJC BOx OFFiCe Opening hOurs: 
Opening days 19.00 to 22.00
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JegyinFOrmáCió: Jegyek kaphatók a BJC jegypénztárában nyitvatartási napokon 19:00 - 22:00 között. A Broadway Jegyirodákban  
(www.broadway.hu) 300Ft-os kezelési költség ellenében. 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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32Free 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.
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