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

nyitva tartás // opening hours
H-CS: 10:00-24:00
P-SZ: 10:00-02:00
V: változó

Mon-Thu: 10AM-12PM
Fri-Sat: 10AM-2AM
Sun: may vary

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

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

Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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FREE BJC JAM SESSION:
Balázs József Trio

Harmónia Jazzműhely:
Szakcsi Trio feat. Zana Zoltán

Ingyenes
FREE

pén | fri

01

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

pén | fri

22:30

Szakcsi Lakatos Béla az ötvenes évek óta töretlenül felfelé ívelő pályáján a
mainstream jazz, a jazzrock, a new age, a szabad improvizáció és a gipsy jazz
irányzatokban is maradandót alkotott. A Liszt- és Kossuth-díjas művész zenéjében
különösen nagy hangsúlyt fektet a klasszikus, a kortárs, a világzene és a jazz
ötvözésére. A magyar jazzvilág másik élő legendája, a dobos Kőszegi Imre az idén
Szakcsival egyesítve erejét, hatalmas sikerrel idézte fel és korszerűsítette a néhai
nagymúltú Rákfogó zenekart és ebben a trióban is ő Szakcsi partnere.

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

01
20:00

Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Zana Zoltán – szaxofon, Orbán György – bőgő, Kőszegi Imre – dob
Pianist, Szakcsi Lakatos Béla immediately caught the attention of the British critics when he played with
Arnie Somogyi’s ten-piece band, Improvokation both at the Cheltenham Jazz Festival and at Ronnie
Scott’s.

Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

www.bjc.hu
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budapest jazz club

September // 5
Jazz Est:

Tommy Vig: Zene és irodalom

2017. fiatal jazz zenészének
koncertje - Rafael Mário

(Elek István, Oláh Péter, Bágyi Balázs)

hét | mon

04

20:00

szo | sat

02
20:00
Víg Tamást Budapesten csodagyerekként ünnepelték, hiszen alig látszott ki a dobok
mögül, amikor már a legjobb zenekarokkal játszott. Amerikában a legnagyobbakkal
játszott. Kísérte Judy Garlandot, Quincy Jonest és Woody Allent is. A Budapest Jazz
Clubba minden alkalommal új koncepcióval, ezen az estén a szépirodalom nagyjai
által inspirált kompozícióival várja rajongóit. Kísérői mint mindig, most is a hazai jazz
legjobbjai.
Tommy Víg – vibrafon, Mia Kim – ének, vibrafon, Pecze Balázs – trombita, Csapó Krisztián – harsona,
Joe Fritz – klarinét, Ördögh Krisztián – szaxofon, Cseke Gábor – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő,
Jeszenszky György – dob, Zsoldos Béla – ütőhangszerek
Tommy Vig is considered a celebrity in Hungary and in the USA as well, where he lived for a long
time. This night, with the best musicians, he will perform compositions which are inspired by the grand
names of literature.
jegyár|ticket price: 1800/1400HUF

LFZE Monday open jam: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Pintér Péter Trio Zeneművészeti Egyetem fiataljai

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

hét | mon

04
22:00

Every Monday, the students of Liszt Ferenc

Ingyenes Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
FREE
experience of jamming together.

Jazz Est: Micheller Myrtill és Pintér Tibor több

Voice & Guitar: Micheller mint tíz éve sikeres formációja havi
Myrtill & Pintér Tibor Duo 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
sze | wed

06
20:00

jegyár|ticket price:
1900/1500HUF

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.
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Magyar Jazz Szövetség 2017-ben
második alkalommal rendezte meg
„Az év fiatal jazz-zenésze” versenyét.
Idén a szakmai zsűri Rafael Máriót
találta érdemesnek erre a címre. A
verseny győztesei egy mentorprogram
keretében idősebb, tapasztaltabb
zenészek társaságában koncerteznek,
ahol bepillantást kapnak jövőjükbe, és
egyben tapasztalatokat is gyűjthetnek.
Rafael Márió – zongora, Elek István – szaxofon,
Oláh Péter – bőgő, Bágyi Balázs – dob
The winner of “Young Jazz Musician of the Year
2017” is Rafael Mario, who will show his talent by
the side of experienced musicians.

tv Jazz Est:

SAB-Zone feat. Bakó Kriszti

kedd | tue

05

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A formáció főként saját számokat
játszik, de olyan elismert zeneszerzők
és előadók darabjai közül is válogat,
mint Keith Jarrett, Gregory Porter vagy a
fiatalon elhunyt svéd tehetség, Esbjörn
Svensson. A trióhoz ezen az estén
a káprázatosan szép, mégis szelíd,
csodálatos hangú énekesnő, Bakó
Kriszti csatlakozik.
Bakó Kriszti – ének , Juhász Attila – zongora, Piri
Béla – bőgő, Tiba Sándor – dob,
They play own compositions varied with works
from big names such as Gregory Porter or Keith
Jarrett. Their special guest is a female singer with
a soft voice.
www.bjc.hu
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6 // szeptember
wednesday open JAM:
Baris Gábor Trio

sze | wed

06

Jazz Est:

Szalay – Babos – Hárs Trio

Ingyenes
FREE

22:00

A legtöbbször
fiatal zenészekből
álló triókhoz már a hét közepén is
bárki csatlakozhat, aki szeretné
megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A közönség,
ahogy azt már megszokhatta, mindebből
csak profitál, az aktuális estre felkért
alapformációkat szerdánként is a legjobb
zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.

csü | thu

07
20:00
A zenekart Babos Gyula és Szalay Gábor kezdetben gitárduónak alapította, ám a
mélyebb tónusok kedvéért később csatlakozott hozzájuk Hárs Viktor is. A trió néhány
saját szerzemény mellett többnyire jazz standardeket játszik, melyeket a ‘30-as ‘50-es évek Broadway-musicaljeiből, valamint olyan szerzők műveiből válogatta
össze, mint Sonny Rollins vagy Thelonious Monk. A hagyományostól eltérő felállás
olyan kihívás elé állítja a zenészeket, aminek csak a legjobb muzsikusok képesek
megfelelni.
Szalay Gábor – gitár, Babos Gyula – gitár, Hárs Viktor – bőgő
This unusual guitar-guitar-bass lineup can be really challenging, but not for these three jazzmen, who
are true experts in playing their instruments.
jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

FREE BJC JAM SESSION:
Juhász Gábor Trio

Harmónia Jazzműhely: A formáció a ‘60-as-’70-es évek hardPataj György bop zenészeinek mértékadóvá vált
Jazz Quintet kompozícióit játssza. A tagok közötti

összhang olyan összeszokottságot
eredményez,
amely
még
az
improvizációk alkalmával is a gondos
megmunkáltság látszatát kelti, mégis a
szárnyaló zenei szabadság élményével
ajándékozza meg a hallgatóságot.
Pataj György – zongora, Molnár Sándor –
szaxofon, Soso Lakatos Sándor - szaxofon, Oláh
Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob

pén | fri

08
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The band plays real lively jazz, mostly hard-bop
compositions of the ‘60s and ‘70s.

Ingyenes
FREE

pén | fri

08

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

www.bjc.hu
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Jazz Est:

SOLATI

FREE BJC JAM SESSION:
Lakatos Pecek András Trio

Ingyenes
FREE

szo | sat

09

22:30

szo | sat

09
20:00
A magyar jazzvilág egyik legelőremutatóbb és legsokoldalúbb zenésze, a zongorista
Tzumo legújabb formációjával a Neo Soul, RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a
jazz harmóniakészletével és összetett, előremutató formavilágával. A zenekar
énekesnője, Pocsai Kriszta saját kompozíciókhoz szerzi angol nyelvű szövegeit,
melyek épp olyan őszinték, mint a minden mesterkéltséget mellőző zenészek
lélekből jövő játéka. A közönség egyik kedvenc dalából már klip is készült a
SuperSize stúdióban, a Hunnia Records gondozásában.
Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob
The band, led by pianist Árpád Tzumo, combines the harmonies of jazz with the characteristics of Neo
Soul, R’n’B and Hip-Hop. The lyrics are written by Kriszta Pocsai, and are just as honest as the way the
members play on their instruments.

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

Pasimito (PL)

hét | mon

11

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Pasimito zenekar 2005-ben debütált.
Zenei stílusukra az ethno és alternatív
jazz jellemző, mely alkalmanként
a „keményebb“, progresszív zene
világából is merít. Ezen az estén zenei
programjukat Chaplin örök klasszikusa
kíséri a vásznon.
Katarzyna Sprawka – hegedű, vokál , Aleksander
Papierz – szaxofon, Jan Mitoraj – gitár, Tomek
Gluc – billentyűk, elektronika, Jacek Stobiecki –
basszus gitár, Przemek Lechowicz – dob
Accompanied by Chaplin’s movie on the screen,
their musical style is based on ethno and
alternative jazz, somethimes progressive as well.

LFZE Monday open jam:
Varga Bendegúz Trio

hét | mon

11

22:00

Ingyenes
FREE

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.
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A zenészcsaládból származó
Joey Calderazzo hétéves
korában kezdett klasszikus
zenét tanulni. Hamarosan
felfedezte magának a jazz
világát, és tizenhét éves
korában már együtt játszott
New York legnevesebb
zenészeivel.
1987-től a Michael Brecker
Quintet turnéinak állandó
szereplőjévé vált.
Első saját lemezét 1990-ben
jelentette meg a legendás
Blue Note kiadó, ezen Jerry
Bergonzival és Branford
Marsalisszal játszott együtt.
Utóbbival egyre szorosabb lett
zenei kapcsolata, így 1998-tól
már Joey foglalt helyet Marsalis
Buckshot LeFonque elnevezésű
kvartettjében Kenny Kirklandet
követve a zongoraszéken.
Emellett számos más zenésszel
www.bjc.hu

(Rick Margitza, Bob Mintzer,
George Garzone és Vincent
Herring) is dolgozott közös
lemezeiken.
Miután közel két évtizeden
át más zenésznagyságokkal
osztozott a rivaldafényen,
2003-ban úgy döntött, hogy
saját neve alatt szólóban is
színre lép, ellőbb lemezen,
majd 2006-ban élőben.
Joey Calderazzo triója
finoman és szisztematikusan
fejlődött a kortárs jazz egyik
legizgalmasabb formációjává.
„A pillanat spontaneitása
számít, hogy milyen lesz a
ritmus, hogyan változnak a
harmóniák, itt szó sincs már a
régi vágású szólista és kísérői
felállásról. Egy-egy kompozíciót
egyik este bossanovaként,

a másikon balladaként
szólaltathatunk meg, nincs előre
eldöntött elképzelés. Állandó
dialógus van köztünk, a bőgő
és a dob játékának pillanatnyi
hangulata folyamatosan alakítja
az én elképzeléseimet is, hogy
éppen hogy játsszam az adott
témát. Szeretem kijelölni a
zenei sarokpontjaimat, majd
kitörni azokból: ez az igazi
kihívás számomra”
– nyilatkozta Calderazzo.
Joey Calderazzo – zongora,
Orlando Le Fleming – bőgő,
Donald Edwards – dob
Joey Calderazzo’s trio became one
of the most exciting bands in the
contemporary jazz scene in a gentle
and systematic way. Calderazzo
believes in spontaneity, everything
is decided at the very moment the
musicians start to play. There is a
continuous dialogue between the
drummer, the bassist and himself.
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budapest jazz club
A

September // 9
wednesday open JAM:
Kollmann Gábor Trio

bemutatja:

Oláh Dezső Trio

sze | wed

13

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A koncerten Bartok Béla 1915-ben
szerzett Román népi táncok című
zongorára íródott művének zongora,
bőgő, dob adaptációja hangzik el. A
mű hat tánctételből áll, melyek között
improvizációk teszik még színesebbé a
programot.
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő,
Pecek Lakatos András – dob
The concert is the adaptation of Béla Bartók’s
compostion Romanian Folk Dances, with
improvisation breaks between each section.

sze | wed

13

Ingyenes
FREE

22:00

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

Equinox Septet lemezbemutató koncert

csü | thu

14
20:00
Az Equinox zenéje rendkívüli módon eklektikus, és ugyanennyire koncepciózus.
Előadásuk igazi program-zene, mely Márkus Tibor kompozícióira épül. A héttagú
formáció zenészei sokszínű tapasztalataikat szintetizálják ebben a különleges
projektben, némelyikük új, a megszokottól eltérő szerepben is megcsillogtatva
improvizatív rátermettségét.
Kovács Linda – ének, szintetizátor, ütőhangszerek, Eszes Viktória – ének, ütőhangszerek, Márkus
Tibor – zongora, szintetizátor, Jász András – szaxofon, Zana Zoltán – szaxofon, EWI szaxofonszintetizátor, Csuhaj Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György – dob
The band is based on the works of Tibor Márkus band leader. Their music is eclectic and conceptual
at the same time.
jegyár|ticket price: 1400/1000HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
Egri János Trio

Harmónia Jazzműhely:
Anita Wardell (UK) és a Cseke Gábor Trio

Ingyenes
FREE

pén | fri

15

22:30

pén | fri

15
20:00
Anita Wardell rajongói közt tudhatja minden idők egyik legnagyobb jazz énekesét,
Mark Murphy-t is, akit lehengerelt Anita fantasztikus „scat-játéka”. Különleges
hangjával ugyanakkor a balladák előadásakor képes megidézni a szaxofonos Ben
Webster lírai stílusát is. 2006-ban elnyerte a BBC Best of Jazz díját, majd tavaly a
BBC Jazz Award-ját. Anita Wardell fantasztikus előadó, akit mostanra az amerikai
közönség is felfedezett magának.
Anita Wardell – ének, Cseke Gábor – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob
Anita Wardell won the BBC’s Best of Jazz Award in 2006 and the BBC Jazz Award last year. She is now
beginning to get recognition is the US as well.

jegyár|ticket price: 2000/1600HUF

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

Alerant Jazz Est:
Studio 11 Ensemble feat. Takács Nikolas

szo | sat

16
20:00

22:30

free
bjc jam
session

A jól ismert zenekar Studio 11 Evenings címmel indított nagy sikerű sorozatot a BJC-ben. A kéthavi koncertek alkalmával egyegy kimagasló énekes vagy hangszeres szólista csatlakozik a formációhoz. A tematikus esteken ikonikus elődök szerzeményeit
szólaltatják meg. Jaco Pastorius, a Weather Report, Michael Franks, és a Brecker Brothers csak néhány a Studio 11 és persze
a közönség kedvencei közül. Ezen az estén a kimagasló népszerűségnek örvendő Takács Nikolas lesz a zenekar vendége, aki
a pop zenében aratott sikerei mellett a jazz műfaja iránti elkötelezettségéről is ismerhet a közönség.
Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai Szabolcs – trombita, Gátos Iván –
billentyűk, Kalmus Pál – szaxofon, klarinét, fuvola, Magyar Ferenc – trombita, Nagy Balázs – szaxofon, klarinét, Takács Donát – basszusgitár, Tóth Gyula
– gitár, Zsoldos Béla – vibrafon, ütőhangszerek
Sztárvendég: Takács Nikolas – ének
Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene.
jegyár|ticket price: 2200/1800HUF
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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September // 11

Finucci Bros Quartet - pop legendák jazzre hangolva:
Radics Gigi - Beyonce est

hét | mon

18
20:00
A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű koncertsorozat egy-egy “epizódjára” várja
közönségét. Legújabb sorozatukban a pop zene népszerű alakjait idézik meg, hazai sztárvendégek közreműködésével.
Már az első alkalommal magasra teszik a mércét, hiszen Beyonce slágereit Radics Gigi közreműködésével szólaltatják
meg, a zenekarhoz méltó módon egy kicsit jazz-esebben, Finuccisabban előadva az ismert dalokat.
Radics Gigi – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob

Finucci Bros’ new project is to cover the works of pop legends. On the first night of the series, they will perform songs of Beyonce with
her Hungarian diva equivalent, Radics Gigi.

jegyár|ticket price: 2000/1600HUF

LFZE Monday open jam:
Bazsinka Mihály Quartet

hét | mon

18

Ingyenes
FREE

22:00

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

a

bemutatja: A Pankastic! létrejöttekor a zenekar szeme

Pankastic! előtt egy igényes és új popzenei stílus

megalkotása lebegett: régi sztenderdek
és örökzöldek átültetése akusztikus
hangszerekkel a francia manouche
swing világába, megfűszerezve mindezt
a cimbalom egyedi hangszínével.
Elképzelésükből megszületett egy sajátos,
új műfaj: a django-pop.
Pálmai Panna – ének, Kardos Dániel – gitár,
Vázsonyi János – szaxofon, Csurkulya József –
cimbalom, Lombos Pál – bőgő, Serei Dániel – dob

kedd | tue

19
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Az

Pankastic! plays traditional manouche-swing with
a special hungarian instrument called cimbalom.

bemutatja: Magyarország egyedülálló formációja
Jazzrael 2006-ban alakult Jáger Bandi vezetésével.
Zenéjük szefárd és közel-keleti népdalok
újraértelmezése, tradicionális zenei
folklór különleges interpretálása, a jazz
érintésével. A zenekar egyfajta híd
szerepét kívánja betölteni kelet és nyugat
között.
Kalmár Panni – ének, Jáger Bandi – zongora,
Balogh Roland – gitár, Hárs Viktor – basszusgitár,
Pecek Lakatos András – dob

sze | wed

20
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

Reinterpretation of sephardic, Middle-Eastern
songs with the touch of jazz - that’s the best way
to sum up their music. Theirs is a brilliantly successful attempt to fuse the Roma Gipsy musical
tradition with modern.
www.bjc.hu

budapest jazz club

12 // szeptember
wednesday open JAM:
Egri János Trio

sze | wed

Ingyenes
FREE

20

A

csü | thu

21

20:00

22:00

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

Harmónia Jazzműhely:
East Gipsy Band

bemutatja:

Orbán György Quintet Coltrane Legacy

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A megszámlálhatatlan formációban
közreműködő Orbán György alapította
zenekarba
saját
generációinak
legjobbjait hívta meg, hogy virtuóz
zenésztársaival egy különleges
gondossággal összeállított zenei
programmal adózzanak Coltrane
nagysága előtt.
Orbán György – bőgő, Molnár Sándor –
szaxofon, Soso Lakatos Sándor – szaxofon,
Oláh Krisztián – zongora, Hodek Dávid – dob
The formation, including five brilliant musicians,
plays songs of the one and only John Coltrane.

FREE BJC JAM SESSION:
Baris Gábor Trio

pén | fri

22

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az East Gipsy Band nagyszerű
kezdeményezés a roma zenei
hagyomány és a jazz ötvözésére
élvonalbeli magyar roma zenészekkel.
Ez a szenzációs csapat már turnézott
Kanadában és az Egyesült Államokban
is. Hatalmas sikert arattak a legendás
New York-i Blue Noteban és a Detroit
Jazz Fesztiválon 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.

Swing á la Django

Ingyenes
FREE

pén | fri

22

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu

szo | sat

23
20:00
A magyar autentikus zenét a francia manouche swing világával egyedülálló módon
cimbalommal ötvöző, külföldön is hatalmas sikereket elkönyvelő Swing à la Django
zenekar nem első ízben lép színpadra a Budapest Jazz Clubban. A zenekar
hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia manouche swing
és sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek eredménye ez az egyedi stílus,
melyet a zenekar tagjai Hungarian Django Swingnek neveznek.
Csurkulya József – cimbalom, Dani János – gitár, Gazda Bence – hegedű, Gera Gábor – harmonika,
Lombos Pál – bőgő, Seres Vilmos – klarinét
The band created a special style-mix in their music with the harmony of authentic Hungarian music,
French chansons, world manouche swing, tango and jazz. This has resulted in a unique style, that they
call Hungarian swing django.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

budapest jazz club

September // 13

FREE BJC JAM SESSION:
Jónás Gézu Trio

A

LFZE Monday open jam:
Csipkés Sándor
Neo Jazz Trio

bemutatja:

Windsingers

Ingyenes
FREE

szo | sat

23

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

A

hét | mon

25

20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

A Windsingers előadásában a műfaj
gyökerének számító afrikai törzsi
daloktól a blueson és gospelen át
eljutunk a szesztilalom korának
parázsló
tánczenéjéhez,
hogy
aztán rögtön tovább is repüljünk
a Frank Sinatrának köszönhetően
halhatatlanná vált slágerek világába,
s végül eljussunk a virtuóz, modern
kompozíciókig.
Fedor Zsófia, Vers Dóra, Törőcsik Hanna, NagyGyörgy Márton, Magyaróvári Viktor

hét | mon

25

Ingyenes
FREE

22:00

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

This night the audience can experience time
travel in A Capella style.

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

kft. bemutatja: A trió főként Gábor saját szerzeménye-

Grund Színház: CageMatch

Horváth Tojás Gábor Trio it játssza, hangzásukat akusztikus

jazzként definiálják, melybe finoman
belecsempésznek egyéb zenei stílusokat: R’n’B-t, népzenét, popot és egy
kis klasszikus zenét is. Műsorukban
a lírai hangvételű daloktól egészen a
progresszívebb hangzásig sok minden
hallható.
Horváth ‘Tojás’ Gábor – zongora, Horváth Balázs
– bőgő, Gálfi Attila – dob

kedd | tue

26
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The basic concept is acoustic jazz, but they
elegantly smuggle other styles in the music:
R’n’B, folk, pop, and classical music.

wednesday open JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
Rafael Mário trio triókhoz már a hét közepén is bárki

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

sze | wed

27
22:00

Ingyenes
FREE

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

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

sze | wed

27

20:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

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

www.bjc.hu

budapest jazz club

14 // szeptember
Jazz Est:

Berdisz Művek

Harmónia Jazzműhely:
Bágyi Balázs New Quartet
feat. Pocsai Kriszta

FREE BJC JAM SESSION:
Molnár Sándor Trio

Ingyenes
FREE

csü | thu

28

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon
mutatkozott be. Repertoárjukat saját
szerzemények alkotják. A formáció
minden tagja játszik a sajátján kívül más
hangszeren vagy épp hangszereken.
Ezen tudásukat meg is csillogtatják
koncertjeiken, ennek köszönhetõen
a szokásosnál változatosabb zenei
gondolkodás alakítja a hangzást.
Berdisz Tamás – dob, billentyűk, Stencli Tamás –
szaxofon, basszusgitár, Juhász Attila – zongora,
billentyűk, Frey György – basszusgitár

pén | fri

29

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A formáció életre hívója Bágyi Balázs
jazzdobos, zeneszerző, a mai magyar
jazz színtér meghatározó művésze.
Együttesének tagjai a hazai jazz
elismert, képviselői. A formáció ezen
az estén Ella Fitzgerald munkássága
elõtt tiszteleg.
Pocsai Kriszta – ének, Bágyi Balázs – dob,
Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Oláh Dezső
– zongora, Oláh Péter – bőgő,

pén | fri

29

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

The leader of the band, Balázs Bágyi, is the head
of the Hungarian Jazz Federation.

Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

Alerant Jazz Est:
Tzumo Quartet feat. László Attila

FREE BJC JAM SESSION:
Lakatos Pecek Krisztián Trio

The members play their own songs varoiusly on
their own and other intruments.

Ingyenes
FREE

szo | sat

30

szo | sat

22:30

30
20:00
Ezen az estén egy újabb All-Star csapat lép a BJC színpadára, melyben a tagok
különböző életkora csak még izgalmasabbá teszi a zenekar megszólalását. Noha
más-más formációkban már több ízben játszottak együtt, ebben a felállásban
először lépnek színpadra. A zenekar ezen az estén Tzumo nagysikerű, Promise
című albumáról szemezget.
László Attila – gitár, Tzumo Árpád – zongora, Lakatos Soso Sándor – szaxofon, Orbán György – bőgő,
Hodek Dávid – dob
This is another All-Star band, which especially exciting because of the various ages of the members.
They have played together in several other formations, but this is the first night they appear in this
lineup.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
www.bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

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

budapest jazz club
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Szegény rokonok:
Jazzkutatás ismertető IV.
A jazz-zenész mint kreatív munkavállaló
Havas Ádám, a Corvinus Egyetem doktorjelöltje
A „Jazzkutatás ismertető” 4. részében, a budapesti
jazzszcénáról írt doktori dolgozatom egyik
meghatározó szempontjáról, a különböző
művészi hitvallást képviselő zenészek megélhetési
stratégiáiról lesz szó. A szociológiai szakirodalomban,
a kulturális iparágakban dolgozó szereplőket egy
sajátos munkavállalói szegmensként, ún. „kreatív
munkavállalókként” is említik részben azért, mert
a különböző művészi piacok szereplőinek az
önmegvalósításuk érdekében egy sor tevékenységet
kell űzniük, hogy biztosítsák a számukra igazán
téttel és értékkel bíró tevékenység, a művészi alkotás
anyagi feltételeit. A jazzklubok színpadán elhangzó
koncertek létrejöttében számos – a közönség számára
„láthatatlan” – közvetítő mechanizmus játszik
szerepet: szervezés, önmenedzselés, próbahelyszín
és technika biztosítása, marketing stb. Röviden, a
művészekre mint kreatív munkavállaókra tekintő
kutatások egyik feladata, hogy láthatóvá tegye mi
zajlik gazdasági értelemben is a színfalak mögött,
árnyalva így a „tiszta művészetről” egy-egy
koncertélmény után alkotott – sokszor – naiv képet.
A kutatásomban kifejezetten arra voltam kíváncsi,
hogy saját zenei projektjük mellett milyen
pénzkereső tevékenységet űznek a zenészek, továbbá
arra, hogy mutatkozik-e markáns különbség az eltérő
stílusokat képviselő jazzisták közt eme különböző
tevékenységtípusok (pl. tanítás, haknizás, esküvőn
zenélés stb.) szerkezetében.
Tapasztalataim alapján vannak olyan pénzkereseti
források, melyek egyes zenészek szerint nem
méltók a jazz-zenész számára, s amelyeket így

esetenként igyekeznek elkerülni, vagy legalábbis
„nem reklámozni”. Ilyen tevékenységek pl.: a
„lagzizás”, YouTube-os oktatóvideók készítése nem
jazz műfajban, vendéglátózás, céges rendezvényen
zenélés, vagy valamely „profán”, könnyű műfaj
zenekari tagságának vállalása. Ezzel szemben
magasabb státusszal bírnak olyan elfoglaltságok,
mint a tanítás, a viszonylag magas szintű zenei
önmegvalósítást megengedő haknizás és a zenei
háttérmunkák, melyekbe a hangszerelésen
kívül széles körű, technikai jellegű munkák is
beletartoznak. Terjedelmi okoknál fogva itt nincs
lehetőség kitérni arra, hogy kutatásban résztvevő
zenészek attitűdjei milyen mintázatokat mutattak,
mennyiben fogadták el a szakma természetes
velejárójának a fenti „alacsonyabb státuszú”
tevékenységeket, pl. a lagzitást. Az Ismertető
végén pusztán egy interjúval illusztrálnám az
önmegvalósítás és pénzkeresés sokszor alapvető
konfliktusát, mely feloldására a zenészek különböző
stratégiákat alakítanak ki személyes erőforrásaik,
kapcsolathálóik, szervezői készségük és tehetségük
szerint.
G: Nem vagyok hajlandó az időmnek azt a részét,
amit zenével tölthetnék, PR-ral tölteni. Mert nem
érdekel. Elég rövid az élet ahhoz, hogy én a zenéből
minél többet megtanuljak.
H. Á.: Akkor miből tartod fent magad?
G: Tanításból. Akik nem tanítanak zenét, azoknak
csak a lagzi-szenvedés, rendezvények, partinzenélés,
és a hajó az egyetlen perspektíva.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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October // 17
LFZE Monday open jam:
Chris Devil Trio

Jazz Est:

Sárik Péter Trio feat. Jónás Vera

hét | mon

02

hét | mon

02
20:00

22:00

A Sárik Péter jazz-zongoraművész, zeneszerző nevével fémjelzett zenekar több
mint egy évtizede meghatározó szereplője a magyar jazz életnek. 2013 nyarán
a trió Fonay Tibor Junior Príma-díjas bőgős, basszusgitáros és Gálfi Attila dobos
érkezésével megújult. Ezen az estén az egyik legsokoldalúbb, kísérletező kedvét a
Jónás Vera Experiment zenekar élén bizonyító énekesnő
lesz az összeszokott trió vendége.
Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár,
Gálfi Attila – dob, Jónás Vera – ének
Sárik Péter is one of the most recognized Hungarian jazz musicians.
He has founded his trio in 2013. The special guest of this event is
Jónás Vera.
jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

Hajdu Klára Quartet Hajdu Klárát a hazai jazzközönség jól
feat. Oláh Szabolcs ismeri, hiszen 2004 és 2012 között a

Balázs Elemér Group énekesnője volt.
Ezzel a formációval két aranylemezt, illetve Fonogram-díjat is magáénak tudhat.
Ezen az estén a kimagaslóan tehetséges
Oláh Szabolcs gitáros csatlakozik a
zenekarhoz.
Oláh Szabolcs – gitár , Hajdu Klára – ének, Oláh
Krisztián – zongora, Soós Márton – bőgő, Hoff
Marcell – dob

kedd | tue

03
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

The award-winning band will by joined by a special
guitarist guest tonight.

wednesday open JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
Molnár Sándor Tio triókhoz már a hét közepén is bárki

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

sze | wed

04
22:00

Ingyenes
FREE

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

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

Ingyenes
FREE

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

Voice & Guitar: Micheller
Myrtill & Pintér Tibor Duo

sze | wed

04

20:00

jegyár|ticket price:
1900/1500HUF

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.

www.bjc.hu

budapest jazz club
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Alerant Jazz Est:
Kollmann Gábor Quintet

csü | thu

05
20:00
A Kollmann Gábor Quintett 2017-ben alakult. A mainstream jazz gyökereiből
építkezik, saját hangszerelésben szólaltatja meg a zenekar tagjainak kompozícióit,
illetve a jazz történetének örök érvényű standardjeit. A zenekar tagjai számtalan
formációban lépnek fel, de a jazz egyik alapkövének számító quintet felállásban
ritkán hallhatjuk őket, ez adja a produkció különlegességét.
Kollmann Gábor – szaxofon, Bér Zsolt – trombita, Csanyi Zoltán – zongora, Hárs Viktor – bőgő,
Sramkó János – dob
It is a true rarity to hear these musicians playing in a quintet. Their music is based on mainstream jazz,
performing compositions of the members and standards as well.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
www.bjc.hu
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October // 19
FREE BJC JAM SESSION:
Juhász Gábor Trio

Harmónia Jazzműhely:
Rozsnyói Péter Trio

Ingyenes
FREE

pén | fri

06

pén | fri

06
20:00

22:30

Rozsnyói Péter stílusa azonnal felismerhető. Jóformán egyedülálló abból a
szempontból, hogy – szemben például Jacques Loussier-val – nem Bachot
jazzesítette, hanem a jazzt „bachosította”. Tette és teszi ezt jobban és
ízlésesebben minden kortársánál, sőt Dave Brubecknél is, aki esetenként
hasonló irányban tapogatózott. 2006-ban és 2007-ben Rozsnyói képviselte
Magyarországot a Montreux-i Nemzetközi Jazz-zongoraversenyen. 2011-től a
Snétberger Zenei Tehetség Központ állandó tanára.
Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – bőgő, Csörsz Zoltán – dob
Péter Rozsnyói’s style is unmistakable. He is practically unparalleled in that –
unlike Jacques Loussier – he did not jazzify Bach, but Bachified jazz.
A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program.

jegyár|ticket price:
1500HUF

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

FREE BJC JAM SESSION:
Egri János Jr. Trio

Balázs József Quintet

Ingyenes
FREE

szo | sat

07

szo | sat

07
20:00

22:30

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb mûfajokban is elismert
hangszerelőként, zeneszerzőként tartják számon. Rendszeresen turnézik a
tengerentúlon is. Játékával a legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam
Sessionök közönsége közt is számos rajongója akad.
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor – trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek Lakatos
Krisztián – bõgõ, Balázs Elemér – dob
In addition to his success in jazz, József Balázs is considered as a recognised orchestrator and
composer in other genres as well. He is regularly on overseas tour with his formations formed with
his brother, Elemér Balázs.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu
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Maestro

hét | mon

09

19/20/21
A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program.

Serei Dániel Quintet
Bemutatkozó koncertjére saját
kompozíciókkal, illetve legnagyobb
példaképei (Wayne Shorter, John
Coltrane) szerzeményeivel készül
a Serei Dániel Quintet. A formáció
megszólalásait a modern mainstream
jazz mellett a kortárs klasszikus zene
és a szabad vagy kötött improvizációk
határozzák meg.

vas | sun

08
19:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

Az improvizációs színházi est során
két rendező dolgozik azon, hogy
a színészek minél nagyobb bajba
kerüljenek, és változatos jelenetek
sorozatával 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.

Serei Dániel – dob
Oláh Krisztián – zongora
Schildkraut Vilmos – nagybőgő
Pecze Balázs – trombita
Ördög Krisztián – szaxofon

Rendező: Andrew Hefler Játsszák: Arany Brigitta, Biszak
Áron, Boncsér Sára Luca, Fekete Judit, Ferencz Attila,
Fodor Dávid, Juhász Tünde, Lipka Péter, Mangold
Roland, Menczel Andrea, Palkovits Nóra, Roszik Fruzsina,
Vargyas-Tóth Juliska Hangember: Csobay Bence

Karosi Júlia Quartet
A koncert ősbemutató, hiszen először
hangzanak el a Karosi Júlia Quartet
előadásában Bartók-feldolgozások,
valamint az énekesnő új, több
tételes saját szerzeménye Words
and Beyond címmel. A Bartókanyag különlegessége, hogy főként
instrumentális darabok szólalnak
meg énekhangon improvizatív,
szabad kíséretbe ágyazva.

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.

LFZE Monday open jam:
Tálas Áron Trio

Karosi Júlia – ének
Tálas Áron – zongora
Bögöthy Ádám – bőgő
Varga Bendegúz – dob
hét | mon

09

22:00

Ingyenes
FREE

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

The quintet will play works of the band leader,
Serei Dániel, and compositions of his heroes,
such as Wayne Shorter and John Coltrane.

With her beautiful voice and her band, she
will perform her new works and covers of
Béla Bartók composer.

Ludányi Quartet

Ludányi Tamás – szaxofon
Tálas Áron – zongora
Bögöthy Ádám – nagybőgő
Czirják Tamás – dob

A közép-európai altszaxofonozás
új felfedezettje, Ludányi Tamás
zenekarában a fiatalos lazaság
ötvöződik a zenei tradíciók
tiszteletével. A kirobbanó energiaszint
meghatározó az együttes számára,
műsorukban
megtapasztalhatjuk
a feszült figyelemmel átitatott
kreativitást
és
a
rögtönzés
művészetének őszinte reakcióit.
This saxophone talent is the perfect
combination of youthful slack and the
respect of musical traditions. Creativity and
improvisations is a must for his group.
jegyár|ticket price: 1500HUF

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Ávéd János Balance
feat. Gadó Gábor

kedd | tue

10

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Az új generáció legizgalmasabb és
legeredetibb kísérletező kedvű tagjaiból
összeállt trió évek óta dolgozik együtt,
fél szavakból, fél frázisból is megismerik
egymás zenei rezdüléseit. Zenei “becsontosodás” helyett még mindig képesek egymást és a közönséget is egyaránt
meglepni, hiszen az állandó megújulást
keresik zenéjükben. A trióhoz ezen az
estén Gadó Gábor csatlakozik.
Gadó Gábor – gitár, 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.

wednesday open JAM:
Baris Gábor Trio

Ezen az estén a borok és a jazz zene
szerelmesei egyszerre hódolhatnak mindkét szenvedélyüknek. Tíz
hazai pincészet termékeinek korlátlan fogyasztása és az esti koncert
nagyszerű párost alkotnak a tökéletes
kikapcsolódáshoz. Szeptember 30-ig
kínálunk elővételben, kedvezményes
“bor&koncert” belépőket.
Részletes jegyárak: 16. oldal

sze | wed

11

Ingyenes
FREE

This night, the guests can drink unlimited Hungarian wine while enjoying our 8pm show. For
prices, see page 16.

22:00

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

>

----

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

Tipp!
bor&koncert
belépő
wine&Concert
ticket

Jazz Est: Az ismert trombitás E.T. Project névre

Koós-Hutás Áron keresztelt formációja 2015-ben a
E.T. Project Nemzetközi Jazz Napon debütált.
Az együttes igazi különlegességét az
egyedülálló
elektronikus,
kozmikus
hangszínek garantálják.

Koós-Hutás Áron – trombita, Kovács Réka
– ének, Szebényi Dániel – billentyűk, Zana
Zoltán – szaxofon, Fonay Tibor – basszusgitár,
Mc Zeek – mc, Oláh Gábor – dob
csü | thu

12
20:00

Jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

The band, led by trumpet player Koós-Hutás
Áron, is unique because of it’s electric, cosmic
sounding.
www.bjc.hu

budapest jazz club
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Harmónia Jazzműhely:
Ludányi Quartet

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétLakatos Pecek Krisztián végéről hétvégére a legismertebb és
Trio legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak

Ingyenes
FREE
pén | fri

13

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

20:00

A fiatal alt-szaxofonos Ludányi
Tamás zenekara 2017 februárjában
a MÜPA Jazz Showcase alkalmával
robbant be a köztudatba. Az együttes
egyhangú szavazattal nyerte meg a
zsűri díját.

pén | fri

13
22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.

Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop to
entertain the audience.

Elek István Quartet feat. Bacsó Kristóf

Ludányi Tamás – szaxofon, Tálas Áron –
zongora, Bögöthy Ádám – bőgő, Czirják
Tamás – dob
This band made its first massive impression
on Budapest jazz lovers when it appeared
at the 2017 Jazz Showcase at the Palace of
Arts and won straight away the jury prize by
unanimous vote.

FREE BJC JAM SESSION:
Kalmár Trio

Ingyenes
FREE

szo | sat

14

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu

szo | sat

14
20:00
Elek István négy évtizedes pályája során számos
zenekar szólistája volt, saját neve alatt alapított kvartettje
viszont csak pár éve debütált. Az együttes vezetője a fúvós
hangszerek egész arzenálját szólaltatja meg: főként tenorszaxofonon játszik, de
nem idegen számára a klarinét, az alt-, a szoprán- és a baritonszaxofon sem.
A kvartett zongoristája, Weisz János mindig elbűvöli a hallgatóságot. A
ritmushátteret a Group’n’Swing együttesben is játszó bőgős, Molnár Péter, valamint
a legkeresettebb dobosok egyike, Cseh Balázs biztosítja. Az október 14-i koncert
tematikája: „Célkeresztben a szaxofon-tanszak”. Ezen az Elek István Quartet
partnere, vendége, Bacsó Kristóf szaxofon-művész, a(z) LFZE jazz tanszakának
tanára, valamint tehetséges, fiatal szaxofonos hallgatók (Almássy Márton, Magda
Zsolt, Hoffer Miklós, Raboczki Balázs). Különleges összeállítások („szaxofon-quintet
a cappella”; „baritone summit”; „szaxofon-párbaj”) mellett, hallható lesz a szaxofoncsalád mind a négy alaphangszere, a zenei alapot az örökzöldek adják.
Bacsó Kristóf – szaxofon, Elek István – szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő, Cseh
Balázs – dob
This night is all about the sax! Band leader Elek István will be joined by various saxophonists, both
teachers and students of the Music Academy.
A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program.

jegyár|ticket price:
1500HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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vas | sun

15

19:00

trombiták: Ducsai Szabolcs, Csizmadia Dávid,
Pecze Balázs, Koos-Hutás Áron
harsonák: Csapó Krisztián, Korb Attila,
Varga István, Nagy-Viktor Dániel
szaxofonok: Molnár Sándor, Nagy Balázs,
Dennert Árpád, Elek István, Stencli Tamás
gitár: Ifj. Tóth István
billentyűk: Szakcsi Lakatos Róbert
bőgő: Máthé László
dob: Csízi László
művészeti vezető: Csizmadia Dávid

A BJC Bigband Magyarország legkiválóbb zenészeiből alakult. Repertoárjukban a leghíresebb, eredeti hangszerelésű
bigband darabok hallhatóak. A koncerten több mű először lesz hallható Magyarországon. Az est sztárvendége Ryan
Quigley jazz és leadtrombitás, keresett stúdió zenész, zeneszerző, hangszerelő és tanár.
Számos világsztár lemezén és turnéján játszott, többek között: Quincy Jones, Aretha Franklin, George Michael, Michael
Buble, Tom Jones, Robbie Williams, Bob Geldof, Randy Brecker, Till Bronner, Michel Legrand és Kurt Elling.
BJC Big Band has been formed by the greatest Hungarian jazz musicians. Many of their performed songs will be first played in the country. The
special guest of the night is Ryan Quigley, who has played with many jazz legends abroad.
jegyár|ticket price:
2500/1600HUF

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 ismétlõ-effekt segítségével. Játékában az
élõben építkezõ, utánozhatatlanul precíz riffeket könnyed, ám annál
impulzívabb szólókkal teszi teljessé.
Trace Bundy előadásmódja, közvetlensége, virtuóz technikája
és mindezekkel párosuló zenei alázata felejthetetlen előadással
ajándékozta 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 strings. It’s
no surprise that since his first appearance at BJC in 2011, all his october
concerts were sold out.

22:00

LFZE Monday
open jam:
Piller Balázs

jegyár|ticket price: 2900HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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A

A

bemutatja:

Jazz harsonás nap

Baló Projekt

sze | wed

18

kedd | tue

17
20:00

20:00

Jövőre lesz éppen húsz éve, hogy a magyar jazz harsonázás elitjébe tartozó Szalóky
Béla, Gőz László és Shreck Ferenc koncertezett és lemezt készített a műfaj legendájával,
Carl Fontanával. A formáció tagjai tizenkilenc év után újra színpadra lépnek, kibővülve
az ő nyomdokaikon lépdelő és már maguk is érett művészekké váló fiatalabb generáció
harsonásaival valamint, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének
harsona tanárával, Friedrich Károllyal. Egy estére a legkiválóbb magyar jazz és pop
zenekarok pozanosai egy formációt alkotnak, nélkülük a Modern Art Orchestra, a
Budapest Jazz Orchestra, a Hot Jazz Band vagy épp a Group’N Swing sem szólna a
megszokott magas színvonalon. Különleges jazz harsona ünnepnek ígérkezik ez a
koncert, ahol a harsonásokat egy nagyszerű ritmusszekció kíséri.
A koncerten fellépő művészek:
Harsonások: Abbas Murád, Almási Attila, Barbinek Gábor, Csapó Krisztián, Friedrich Károly, Gőz László, Korb Attila,

Kovács Tamás, Ladányi Ádám, Papp Mátyás, Schreck Ferenc, Skerlecz Gábor, Szalóky Béla
Cseke Gábor – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Csízi László – dob

After 19 years, the elites of trombone playing will perform together again - all 13 of them!

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

bemutatja:

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A számos hazai zenekarból ismert
ütős saját projektjében kísérletező,
a zajzenében és a free jazz-ben is
otthonosan mozgó fiatal zenészeket
hívott maga mellé. A kompozíciók
végleges formájukat a megszólaltatás
pillanatában nyerik el. A tagok a
szabad improvizáció eszköztárát
a legmagasabb szintű hangszeres
játékkal párosítják.
Baló István – dob, Kováts Gergő – fúvós
hangszerek, Ávéd János – szaxofon, Pozsár Máté
– zongora, Ajtai Péter – bőgő
Baló István drummer has invited young talents
who specialise in noise music and free jazz to
create a special project.

wednesday open JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
Kollmann Gábor Trio triókhoz már a hét közepén is bárki

Balázs Elemér Group

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

sze | wed

Ingyenes
FREE

18
22:00

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

csü | tue

19

20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

Harmónia Jazzműhely: A DAL-ban is nagy sikert és
Kanizsa Gina - népszerűséget szerzett énekesnő
Lamm Dávid Quartet állandó duópartnerével, a jazz és RnB

Balázs Elemér formációja kiemelkedõen
egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek
legfõbb jellemzõi a dallamközpontúság
és a különleges ritmika, melyeket a férfiés nõi hang érdekes kontrasztja tesz
még színesebbé.

Kanizsa Gina – ének, Lamm Dávid – gitár,
Bögöthy Ádám – bőgő, Snétberger Tóni – dob

Balázs Elemér – dob, Kiss Flóra – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bõgõ,
Czibere József – ütõhangszerek

stílusokban egyaránt otthonosan mozgó
Lamm Dáviddal karöltve alapította
zenekarát.

The founders of the band both excel in jazz and
R’n’B music as well.
pén | fri

20
20:00
www.bjc.hu

Jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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.
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SOLATI

FREE BJC JAM SESSION:
Baris Gábor Trio

FREE BJC JAM SESSION:
Lakatos Pecek András Trio

Ingyenes
FREE

pén | fri

20

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

Ingyenes
FREE

szo | sat

21

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

szo | sat

21

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

A magyar jazzvilág egyik sokoldalú
zenésze, a zongorista Tzumo legújabb
formációjával a Neo Soul, RnB és
Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz
harmóniakészletével és összetett,
előremutató saját zenei formavilágával.
A zenekar énekesnője, Pocsai Kriszta
saját kompozíciókhoz szerzi angol
nyelvű szövegeit, melyek épp olyan
őszinték, mint a minden mesterkéltséget
mellőző zenészek lélekből jövő játéka.

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

Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

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

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.

Amikor
Gallery

The band, led by pianist Árpád Tzumo, combines
the harmonies of jazz with the characteristics of
Neo Soul, R’n’B and Hip-Hop.

AMIKOR GALÉRIA

Budapest legszínesebb, legizgalmasabb
régiség és lakberendezési üzlete 560m2-en.
Antik, retro, vintage, design 1700-tól 1980-ig.

Amikor Gallery

Budapest’s most colorful vintage
and antique store over 560 sq meters.
Antiques, retro, vintage, design from 1700 to 1980.
jegyár|ticket price:
AMIKOR Galéria ● 1137 Budapest, Pozsonyi út 6 ● +36 70 612 7276 ● FB/amikorgaleria ● www.amikor.hu
2000/1600HUF
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A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivállal közös program.

A zenekar billentyűse, a panamai
születésű Danilo Perez klasszikus
tanulmányai után, mint annyi más
zenésztársa, a jazz zene fortélyait
a Berklee-n sajátította el. Ekkor
generációjának legjobbjaival, köztük
a BJC világsztár sorozatának
egyik nagy kedvencével, Terence
Blancharddal muzsikált együtt.
Tehetségének köszönhetően
pályája könnyedén indult, már a
korai években Dizzy Gillespie, Jack
DeJonette, Lee Konitz, Charlie Haden
és hasonló kaliberű zenészóriások
mellett játszott. A mára aktivistaként
és tanítóként is jelentős munkásságot
magáénak tudható Perez több
Grammy jelöléssel is büszkélkedhet.
A trió basszus-felelőse élő jazz-ikon.
Pályája során a legnagyobbakat
kísérte. Chick Corea, Herbie
Hanckock, Wynton Marsalis,
Freddie Hubbard, Astrud és Joao
Gilberto, Michael és Randy Brecker
csak töredéke annak a névsornak,
mely megszámlálhatatlan koncert
és stúdiómunka során a bőgőst a
jazz Olimposzának legmagasabb
csúcsára emelte. Ezen formáció
különlegessége, hogy a pályáját tíz
évesen kezdő, kétszeres Grammydíjas Patitucci most visszatér
gyerekkori hangszeréhez, és a bőgő
www.bjc.hu

mellett basszusgitárját is kezébe
veszi néhány szám erejéig. A trió
ütőse, Brian Blade a Fellowhsip
Band néven futó zenekarával
robbant be igazán a köztudatba, a
‘90-es évek végén. Az énekesként
is praktizáló, magát sok különböző
stílusban kipróbáló dobos-zseni
az ezredforduló óta kíséri Shortert,
miközben olyan nevekkel is együtt
dolgozott, mint Joni Mitchell, Bob
Dylan és Herbie Hancock, csak
néhány nevet említve a műfaji
sokszínűség kedvéért.
A Children Of The Light Trio
nem kíván szakítani a Shorter-i
hagyományokkal, hiszen a kvartetben
eltöltött több mint tizenöt év után a
Children of the Night című Shorter
kompozícióra utalva a zenekar
már a névválasztásával is egyfajta
kötődését, gyökerét fejezi ki. Mégis,
a három összeszokott zenész
ebben a zenei redukcióban a már
megszokotthoz képest új oldalát
mutatja. A fél évszázadnyi Shortertől
eredő kompozíciós-improvzációs
technikával szakítva az erőviszonyok
itt azonos mértékben oszlanak meg,
melyben a három virtuóz jazz zenész
egyenlő szerephez jut. Jól igazolja
ezt az is, hogy a trió mindhármuk
szerzeményeit megszólaltatja. Egy,

a zenekarral készült interjúban
megfogalmazott hasonlatot idézve,
zenéjük egy olyan családi vacsorához
hasonlít, ahol mindenki egyszerre
beszél, ám mégis mindenki szavát
érteni. A hasonlat azonban így
koránt sem teljes, az egyszerre
hallható történetek ugyanis nemcsak,
hogy érthetőek, de lebilincselően
érdekfeszítőek is.

Danilo Pérez – zongora
John Patitucci – bőgő, basszusgitár,
Brian Blade – dob
Danilo Pérez, John Patitucci and
Brian Blade released their first album,
which they called Children of the
Light, in 2015. The formation, which
had gained world fame as the “rhythm
section” of Wayne Shorter, produced
absolutely first-rate material. “Modern
mainstream with elements of free
jazz, collective improvisations, all
in a completely accessible form,
with top-notch instrumental skills,”
wrote Sándor Nagy about the record.
The title of the album is a playful
reference to Wayne Shorter’s 1961
composition, Children of the Night,
which the legendary saxophonist
wrote for Art Blakey’s band.
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FINUCCI BROS QUARTET – POP legendák jazzre hangolva:
Tabáni istván - queen est

LFZE MONDAY OPEN JAM:
szabó dániel Trio

hét | mon

23

hét | mon

23
20:00

22:00

A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű
koncertsorozat egy-egy “epizódjára” várja közönségét. Legújabb sorozatukban a
pop zene ismert alakjait idézik meg, hazai sztárvendégek közreműködésével. Már
az első, szeptemberi alkalommal magasra tették a mércét, hiszen Beyonce slágereit
radics Gigi közreműködésével szólaltatták meg, a zenekartól megszokott módon
egy kicsit jazzesebben, Finuccisabban előadva az ismert dalokat. Ezen az estén
Tabáni István közreműködésével a Queen zenekar legismertebb dalait elevenítik fel.
Tabáni István – ének, Balogh roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros’ new project is to cover the works of pop legends. On the second night of the series, they
will perform legendary Queen songs - in a jazzy way.

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

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

Egri Drive Stuff

Grund Színház: A mérkőzésen két csapat néz szemCageMatch 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!

kedd | tue

24

20:30

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A hazai jazz-bőgőzés első számú –
ebben a formációban basszusgitáron
játszó – képviselőjének friss formációja
idén nyáron alakult. Az elektronikus
hangzásban a funky, a soul, a latin és
a world music hagyományaira épülő
groove-os lüktetés dominál. Saját
szerzemények és ismert jazz melódiák
populárisabb átdolgozásait 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.

sze | wed

25
20:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

In this Hungarian improvisational theatre play,
two teams face eachother to form a complete
story with just a few words. You can enjoy it
without understanding the language.

wednesday open JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
Kőfalvi Csaba Trio triókhoz már a hét közepén is bárki

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

sze | wed

25
22:00

Ingyenes
FREE
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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.
www.bjc.hu
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Nagy János Trio

Harmónia Jazzműhely: A fiatal zongorista Káel Norbert, Oláh
JAZZICAL TRIO Kálmán és Binder Károly tanítványa,

egyformán otthonosan mozog a jazz
és a klasszikus zene világában. Az
LFZE elvégzése után a legmagasabb
ösztöndíjjal vették fel a világhírű bostoni
Berklee School of Musicba, ahol olyan
világhírű művészek, mint Joe Lovano és
Gárdonyi László keze alatt tanult és nagy
kedvence lett a bostoni jazz kluboknak.

csü | thu

26

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Nagy János Erkel-díjas zeneszerző
nemcsak jazz-zongoristaként, de
zenekarvezetőként és zeneszerzőként
is jelentős szerepet tölt be a hazai
jazz életben. Szólóban és számos
formációban is csodálhatta már a
közönség. A 2001-es Mediawave
Fesztiválon akkori triója együtt játszott a
világhírű szaxofonos Dave Murray-vel,
idén pedig Mike Stern lesz a partnere.

Káel Norbert – zongora, Oláh Péter – bőgő,
Lakatos Pecek András – dob

pén | fri

27
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The brilliant young Hungarian pianist, Káel
Norbert is equally at home in the world of jazz
and classical music.

A

Kft. bemutatja:

RÁKFOGÓ

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.

szo | sat

28
20:00

A Rákfogó zenekar több mint negyven éves. Annak ellenére is igaz ez az állítás, hogy a
FREE BJC JAM SESSION: Szakcsi-Babos-Ráduly-Orszáczky-Kõszegi felállás csak rövid ideig, 1972 és 1974 között
● Lakatos Pecek Krisztián Trio
működött, hatásuk azonban nemcsak, hogy mai napig jelentős, de mindvégig érezhetően
● Szalay Gábor Trio
jelen volt a hazai jazz elmúlt évtizedeiben. Ez a zenekar nem emlékzenekar, s bár a
repertoárban szerepelnek eredeti dalok, ezek is – csak úgy, mint néhány Davis örökzöld –
újragondolt formában szólalnak meg, az egykori Rákfogó kísérletező kedvű, formabontó,
szabadságvággyal átitatott szellemiségét idézve.
pén | fri

27

Ingyenes
FREE

22:30
szo | sat

28

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu

Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Babos Gyula – gitár, Köszegi Imre – dob, FeketeKovács Kornél – zongora, Orbán György – bőgő
Rákfogó band operated between 1972-74. Not a long time, but the band has had a huge
effect on the Hungarian jazz scene.
jegyár|ticket price:
3500HUF

Budapest Jazz Orchestra A BJO kiváló munkásságának ékes

bizonyítéka az elmúlt több mint tizenöt
év, mely idõ alatt számos koncert,
hazai és nemzetközi elismerés, illetve
megszámlálhatatlan külföldi elõadó
színesítette a zenekar eddigi történetét.

vas | sun

29
18:00

jegyár|ticket price:
2500/1600HUF

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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Rick Margitza Magyarországról
disszidált roma származású
nagyapja sikeres amerikai hegedűs
volt, aki alig négyéves unokáját
hangszerének fortélyaira tanította.
Margitza később nemcsak
hegedűn, de zongorán és oboán
is jeleskedett. 1980-ban költözött
New Yorkba, ahol rövid idő alatt az
egyik legsikeresebb szaxofonossá
avanzsált. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy ’88-tól Miles Davis
zenekarában játszott. Nem kisebb
rangot jelentett már akkoriban
sem, hogy lemezeit, szám szerint
hármat a Blue Note kiadó jelentette
meg. A korongokon olyan ikonok
játéka hallható, mint Eddie Gomez,
Chick Corea és McCoy Tyner.

Rick Margitza játékára elsősorban
John Coltrane, Wayne Shorter, és
Michael Brecker hatott, egy tucat
saját lemezén azonban az évek
során változó, folyamatosan fejlődő
játékának köszönhetően egyedi
soundja alakult ki. Ezen az estén - a
hazai élvonal két kiválósága mellett
- zongorán a francia-amerikai
billentyűs, Franck Amsallem lesz a
partnere.
Rick Margitza – szaxofon, Franck
Amsallem – zongora, Barcza-Horváth
József – bőgő, Balázs Elemér – dob
Rick Margitza can play on many
instruments, but his number one is the
saxophone. His talent has led him to
many projects, such as Miles Davis’s
band from 1988.
jegyár|ticket price: 3500HUF

LFZE Monday open jam: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Balogh Gyula Trio Zeneművészeti Egyetem fiataljai

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

hét | mon

30
22:00

Ingyenes
FREE

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

nigun Európai jazz zenekarként egyedülálló,

hogy a Nigun a Közép-kelet európai zsidó
zenét tartja eredőjének. Zenéjükben a
spirituális erőt hordozó hagyomány és a
modern jazz egységé olvad. A Nigun mindig is átlépte a műfaji határokat, leginkább
talán a “Klez-jazz” jelzõ írja le.
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon,
tárogató, Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob
Nigun originates its music from the Eastern European Jewish traditions.

kedd | tue
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20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
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jam
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Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Trio feat. Zana Zoltán
Papageno Jazz Est: Tommy Vígh: Zene és irodalom
2017. fiatal jazz zenészének koncertje: Rafael Mário
LFZE Monday Open Jam: Pintér Péter Trio
d1 tv Jazz Est: SAB-Zone feat. Bakó Kriszti
Formatex Jazz Est: Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
Fidelio Jazz Est: Szalay – Babos – Hárs Trio
Harmónia Jazzműhely: Pataj György Quintet
Port.hu Jazz Est: SOLATI
Pasimito (PL) – Chaplin mozi-zene
LFZE Monday Open Jam: Varga Bendegúz Trio
A MARKET bemutatja: JOEY CALDERAZZO TRIO (USA)
A ChartaPack bemutatja: Oláh Dezső Trio
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
Equinox Septet - lemezbemutató koncert
Harmónia Jazzműhely: Anita Wardell (UK) és a Cseke Gábor Trio
Alerant Jazz Est: Studio 11 Ensemble feat. Takács Nikolas
Finucci Bros Quartet – Pop legendák jazzre hangolva:
Radics Gigi - Beyonce est
LFZE Monday Open Jam: Bazsinka Mihály Quartet
A Glonet bemutatja: Pankastic!
Az InfoRádió bemutatja: Jazzrael
Wednesday Open Jam: Egri János Trio
A Jegymester.hu bemutatja: Orbán György Quintet - Coltrane Legacy
Harmónia Jazzműhely: East Gipsy Band
Swing á la Django
A Budateher bemutatja: Windsingers
LFZE Monday Open Jam: Csipkés Sándor Neo Jazz Trio
A Sróf Kft. bemutatja: Horváth Tojás Gábor Trio
Grund Színház: CageMatch
Wednesday Open Jam: Rafael Mário Trio
Papageno Jazz Est: Berdisz Művek
Harmónia Jazzműhely: Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta
Alerant Jazz Est: Tzumo Quartet feat. László Attila
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2017. szeptember
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jam
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JEGYINFORMÁCIÓ: Jegyek kaphatók a BJC jegypénztárában nyitvatartási napokon 19:00 - 22:00 között. Jegyés asztalfoglalásra a helyszínen napközben a bárpultnál van lehetőség. Kérjük, hogy foglalt jegyeiket legkésőbb
fél órával a koncert kezdete előtt szíveskedjenek átvenni! A Broadway Jegyirodákban (www.broadway.hu)
300Ft-os kezelési költség ellenében kaphatóak jegyek. Online a www.jegymester.hu weboldalon, illetve a
Jegymester partner irodáiban. TOVÁBBI JEGYINFORMÁCIÓ: +36 70 413 98 37 ● info@bjc.hu
TICKET INFO: Tickets can be bought at Budapest Jazz Club box office from 7PM to 10PM on opening days.
Booking is possible at the bar if box office is closed. Please pick up your booked tickets at least 30 minutes
before the start of the concert. 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 CONTACT: +36 70 413 98 37 ● info@bjc.hu
www.bjc.hu
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20.00 Alerant Jazz Est: Kollmann Gábor Quintet
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LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Ávéd János Balance feat. Gadó Gábor
Random Szerda
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
18.00 “Glass of Wine”
Fidelio Jazz Est: Koós-Hutás Áron E.T. Project
jam
Harmónia Jazzműhely: Ludányi Quartet
session
jam
Elek István Quartet feat. Bacsó Kristóf
session
BJC Big Band feat. Ryan Quigley (UK)
TRACE BUNDY (USA)
LFZE Monday Open Jam: Piller Balázs
A Budateher bemutatja: Jazz harsonás nap
A ChartaPack bemutatja: Baló Projekt
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
Balázs Elemér Group
jam
Harmónia Jazzműhely: Kanizsa Georgina – Lamm Dávid Quartet
session
jam
SOLATI
session
Alerant Jazz Est: Danilo Perez – John Patitucci – Brian Blade
Children of the Light Trio (USA)
Finucci Bros Quartet – POP legendák jazzre hangolva: Tabáni István – Queen est
LFZE Monday Open Jam: Szabó Dániel Trio
Egri Drive Stuff
Grund Színház: Cage Match
Wednesday Open Jam: Kőfalvi Csaba Trio
Nagy János Trio
jam
Harmónia Jazzműhely: Jazzical Trio
session
jam
A User Rendszerház Kft. bemutatja: RÁKFOGÓ
session
Budapest Jazz Orchestra
Rick Margitza – Franck Amsallem – Barcza-Horváth József – Balázs Elemér
Quartet (USA-Hun)
LFZE Monday Open Jam: Balogh Gyula Trio
Nigun
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A 2017-es Lakatos Ablakos Dezső-ösztöndíjasok koncertjei: Karosi Júlia Quartet /
Serei Dániel Quintet / Ludányi Quartet

Free Free
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Harmónia Jazzműhely: Rozsnyói Péter Trio
Balázs József Quintet
Maestro

23:00 23:00

10.09.

Formatex Jazz Est: Sárik Péter Trio feat. Jónás Vera
LFZE Monday Open Jam: Chris Devil Trio
Hajdu Klára Quartet feat. Oláh Szabolcs
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Wednesday Open Jam: Molnár Sándor Tio
Free Free
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