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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
Vasárnapi nyitvatartás:
koncertkezdés előtt 3 órával

Mon-Thu: 10AM-12PM
Fri-Sat: 10AM-2AM
Sunday opening hours :
opens 3 hours before the concert

JEGYÉRTÉKESÍTÉS
TICKET SALES
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)
web: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu
A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Fő médiatámogató:
Kiemelt támogatók:
Stratégiai partner:
Kiemelt médiatámogatók:

IMPRESSZUM
IMPRESSUM
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe: BJC Programfüzet
2018. január - február
Szerkesztők: Keleti Kristóf, Hartl Kata,
Zselinszky Zsaklin

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

A KULTURALIS TELEVIZIO

Kiemelt partnerek:
A KULTURALIS TELEVIZIO

Partnerek:

Grafikai munka: Hartl Kata
Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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Üzemeltető:
www.bjc.hu
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A zenekar eredeti stílusa, melyet Django-Popnak neveztek el, a “boldog békeidők” jazz-es hangzásvilágát ötvözi a modern
pop és világzene egyediségével. A zenekar énekesnője Pálmai Panna, aki különleges hangja mellett a közönséget minden
alkalommal derűs, energikus előadásmódjával is megragadja. Különösen igaz lesz ez az utószilveszteri koncerten, amire a
zenekar a legbulisabb repertoárjával érkezik.
Pálmai Panna – ének, Lisztes Jenő – cimbalom, Vázsonyi János – szaxofon, Kardos Dániel – gitár, Schildkraut Vilmos – bőgő, Serei Dániel – dob
The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called cimbalom. They are preparing with some energetic songs
to start the new year.
jegyár|ticket price: 1800/1400HUF
www.bjc.hu
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WEDNESDAY OPEN JAM:
BARIS GÁBOR TRIO

JAZZ EST:
HANDS OF PASSION

SZE / WED

SZE / WED

03

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Cseke Gábor hallatlanul, azaz épp, hogy
hallhatóan sokoldalú zenész. A Budapest
Jazz Orchestra tagjaként együtt dolgozott
Peter Erskinnel és David Liebman-nel is.
Szaniszló Richárd vibrafonos az egyik
legötletesebb muzsikus az országban,
közös fellépésük minden alkalommal
felejthetetlenül 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.

03

INGYENES
FREE

22:00

A jazzrajongó közönség kívánságának
eleget téve nem csak a hét elején
és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
is a legjobb zenészek alkotják.

MÓZES TAMARA &
NAGY JÁNOS DUO

CSÜ / THU

04

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Mózes Tamara lehengerlően eredeti
énekes-zongorista, hazánkban egyedi
műsorral képviseli a fiatal jazzgenerációt,
önmagát zongorán kísérve jazzsztenderdeket és saját számokat ad
elő, sok improvizációval. Nagy János
Erkel-díjas zeneszerző nemcsak jazzzongoristaként, de zenekarvezetőként és
zeneszerzőként is jelentős szerepet tölt
be a hazai jazz-életben.

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.

Mózes Tamara – ének, zongora, Nagy János –
zongora

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:

FREE BJC JAM SESSION:
MOLNÁR SÁNDOR TRIO

The meeting of these two fantastically innovative
and original musicians promises to be a real tour
de force.

SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO

INGYENES
FREE

PÉN / FRI

05

22:30

PÉN / FRI

05
20:00
Mint minden évben, a Harmónia Jazzműhely évadát most is a hazai jazz
vezéregyéniségének koncertje indítja. Szakcsi Lakatos Béla az ‘50-es 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 Kossuthdíjas művész zenéjében különösen nagy hangsúlyt fektet a klasszikus és kortárs zene,
a világzene és a jazz ötvözésére.
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György – bőgő, Kőszegi Imre – dob
Szakcsi Lakatos Béla 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.
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

budapest jazz club
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FREE BJC JAM SESSION:
JUHÁSZ GÁBOR TRIO

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
POCSAI KRISZTA QUARTET

ALERANT JAZZ EST:
SINGER STREET

INGYENES
FREE

SZO / SAT

06

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

SZO / SAT

06

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

Pocsai Kriszta a legendás londoni 606
Clubban kétszer is frenetikus sikert
aratott, ízig-vérig jazz énekesnő, aki
egyben első osztályú komponista is,
izgalmas repertoárban vegyíti saját
világszintű kompozícióit az ismert
standerdek eredeti feldolgozásával.
Az egyik leggyönyörűbb hangú jazz
énekesnő saját formációja mellett Bágyi
Balázzsal és Tzumo-val is rendszeresen
koncertezik.

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.

Pocsai Kriszta – ének, Lukács Miklós –
cimbalom, Schneider Zoltán – gitár, Orbán
György – bőgő

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.

Kriszta’s voice is a Hungarian treasure.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

HÉT / MON

08

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

HÉT / MON

08

20:00

A zenekar a BJC rendszeres
meghívottjai közé tartozik. Nem
véletlenül. Ebben a felállásban 2011
óta alkotnak közösen. Repertoárjuk
négy énekhangra komponált közismert
jazz és swing feldolgozásokból áll,
melyekhez egy-egy szám erejéig kiváló
hangszeres kíséret is csatlakozik.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Neumann Balázs – zongora, Frey György –
basszusgitár, Berdisz Tamás – dob
Singer Street is an a cappella group from
Hungary, consisting of four brilliant singers.

SZAKCSI JR. TRIO

BARTÓK KONZI
FÉLÉVI BEMUTATÓ KONCERTEK

KEDD / TUE

SZE / WED

19:00

20:00

09

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

10

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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 klubbokat és
fesztiválokat, külföldi jazz-versenyekről
térnek haza díjakkal.

Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi a
tagokat. Zenéjük kivételes improvizációs
tehetséget tükröz. Kiemelkedően különleges zenészek, így nem csoda, hogy
felléptek már több világklasszis Európai
és Amerikai Jazz zenésszel is.

The students of Bartók Conservatoire are
probably the youngest and most promising
talents.

Szakcsi Jr. – zongora, Pecek Lakatos Krisztián –
bőgő, Balázs Elemér – dob
From the age of six to twelve Szakcsi had a
classical education then his interest turned to
jazz music. So Szakcsi Lakatos Béla Jr. has
became one of the most prominent pianists of
the domestic jazz scene.
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VOICE & GUITAR:
MICHELLER MYRTILL & PINTÉR TIBOR DUO

WEDNESDAY OPEN JAM:
KALMÁR ZOLTÁN TRIO

SZE / WED

10

22:00

INGYENES
FREE

A jazzrajongó közönség kívánságának
eleget téve nem csak a hét elején
és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
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

11
20:00
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.

jegyár|ticket price: 1900/1500HUF

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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budapest jazz club
A Budapest Jazz Club fennállásának tízéves
évfordulója nem csak az intézmény, hanem a hazai
jazz zene sikere is, amelyben a klub tulajdonosainak
és munkatársainak, a fellépő hazai és külföldi
művészeknek, szervezőknek, és nem utolsó sorban
a közönségnek egyaránt oroszlánrész jutott. Az egy
évtizednyi működésnek köszönhetően a Budapest
Jazz Club a valaha volt leghosszabb ideje aktív, így
jelenleg a legrégebbi jazzklub Budapesten.
Az év 365 napjából több mint 300 napot működő
klub koncertjeinek száma jóval meghaladja a
nyitvatartási napok számát. Ez egyrészt a kiugró
népszerűségnek örvendő hétfői, szerdai és hétvégi
jam session esteknek, másrészt a fesztiváloknak
köszönhető, amelyeken egy-egy estén akár háromnégy formáció is koncertezik. A fesztiválok közül
a legrangosabb és egyben leglátogatottabb a
Budapesti Tavaszi Fesztivál, a CAFe Budapest
Kortárs Művészeti Fesztivál, valamint a Magyar
Jazz Ünnepe, amely a Magyar Jazz Szövetség
szervezésében az utóbbi években a tavaszi fesztivál
programjába integrálva várja a hazai jazz jelenére
kíváncsi közönséget.
A Budapest Jazz Club 2008-as indulása után alig
néhány évvel nemcsak itthon, de külföldön is
ismert és jegyzett helyszínné vált. Ezt az eredményt
elsősorban „Világsztárok a Budapest Jazz Clubban”
néven futó sorozatának köszönheti, amellyel
sikerült a legrangosabb jazzklubok nemzetközi
vérkeringésébe kerülnie. A sorozat hivatalosan 2009
novemberében, a ma is élvonalbeli Dave Douglas
koncertjével indult, ám 2011 óta dübörög teljes
gőzzel. Ebben az évben Mike Stern, Kurt Elling, Ravi
Coltrane, Victor Bailey, Miguel Zenon és Stacey Kent
adta egymásnak az akkor még a Múzeum utcában
működő klub szűk színpadfeljárójának kilincsét.
Az elkövetkező években a sorozat olyan nevekkel
robogott tovább, mint Kenny Garrett, Joshua
Redman, Omar Hakim, Lee Konitz, James Carter,
Christian McBride, Nicholas Payton, Mark Turner,
Avishai Cohen, Gerald Clayton, Kevin Mahogany,
Ernie Watts, John Pizzarelli, Joey DeFrancesco, Bob
Mintzer, Terence Blanchard, Jeff Tain Watts, Joe
Lovano, Chris Potter, John Patitucci, és Dr. Lonnie
Smith, hogy a mostanra csak több levegővétellel
elsorolható lista helyett csupán azokat a neveket
említsük, akik elvitathatatlan világsztár státuszuk
mellett Grammy-jelöléssel is büszkélkedhetnek.

January // 9
A Múzeum utcai éveket követően a klub 2012
őszétől új helyen, a Jászai Mari tér melletti Hollán
Ernő utcában folytatta működését, az új helyszínen
– a Budapest Főváros Önkormányzatával
kötött közszolgáltatási szerződés mentén –
számos közhasznú feladatot is ellátva. Ennek
keretében a külföldi világsztárokat is felvonultató
programok mellett a klubot működtető Jazzart
Közcélú Alapítvány ingyenes koncerteket is
szervez, valamint zenei oktatási intézmények
fiatal hallgatóinak nappali oktatási helyszínt,
workshopokat és próbalehetőséget, illetve az ehhez
tartozó infrastruktúrát is biztosítja.
A Jazzart Alapítvány a koncertek szervezése mellett
kiemelten fontosnak tartja a pályakezdő zenészek
bemutatását és a fiatal tehetségek felkutatását.
Mindebben nagy segítségére van a szinte
kezdetek óta együttműködését biztosító Harmónia
Jazzműhely is. A klub másik, egyben legfontosabb
partnere a korábbi években sokszor a klub
működéséhez is elengedhetetlen segítséget nyújtó
Alerant Informatikai Zrt., amely cég kilencedik éve a
Budapest Jazz Club főtámogatója.
The 10th anniversary of Budapest Jazz Club’s success
and operation is a giant step for the club and the
Hungarian jazz scene, owing to the contribution of
the club’s owners and colleagues, the performers,
organizers, and last, but not least: the audience.
Running for a decade now, Budapest Jazz Club is
the longest active and currently the oldest jazz club in
Budapest.
The festival-style jazz party on the 12th and 13th of
January starts at 7pm each day, with popular jazz bands
performing after eachother. The icing of the cake will be
the huge cake itself, which will be fairly handed out to
everyone on the scene. Both nights will be ended with
the good old BJC Jam session, and this time, jazz lovers
can celebrate until the sun rises.
A Budapest Jazz Club jubileumi ünnepségének
védnöke: Szalay-Bobrovniczky Alexandra
főpolgármester-helyettes.

A BELÉPÉS INGYENES! | FREE ENTRY.

FREE BJC JAM SESSION 23:00
01.12. Csízi László Trio
01.13. Balázs József Trio

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FINUCCI BROS QUARTET FEAT. TÓTH VERA
ARETHA FRANKLIN EST

MAESTRO

VAS / SUN

14

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.
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. Concert for kids in
Hungarian language.

HÉT / MON

15
20:00
A rendszeresen teltház előtt szereplő Finucci testvérek vezette formáció hónaprólhónapra a zenei elit legkeresettebb énekeseit, zenészeit invitálja egy-egy izgalmas zenei
projekt bemutatásához. Ezen az estén a „jazz-körökben” is méltán közkedvelt Tóth Vera
közreműködésével mindenki kedvencét, Aretha Franklin munkásságát mutatják be a
közönségnek.
Tóth Vera – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár,
Bordás József – dob
Finucci Bros invites celebrities to cover the works of music legends each month. This night will be all
about Aretha Franklin.
jegyár|ticket price: 2400/2000HUF

GRUND SZÍNHÁZ: A mérkőzésen két csapat néz szemCAGEMATCH be egymással, hogy néhány szóból

LFZE MONDAY OPEN JAM:
JAZZY STRIPE

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!

HÉT / MON

15

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!

KEDD / TUE

16
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.

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
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Liszt Academy is the most prestigious
Hungarian music institute, the
students are sure to have a brilliant
future ahead of them.

JANUÁR 17 - SZERDA

16:00-16:20 Mohai Szabolcs - dob 15:30-15:50 Andrea Scano - zong.
BA2, Berta Zalán - basszg. BA2, ERASM., Sara Simonato - ének
ERASM., Pawel Knorps - git. ERASM,
13:30-13:50 Kanizsa Gina - ének MA2, Várallyai Petra - zenész BA
Csobán Gőcze - dob ND
Bécsy Bence - gitár, Miskolczi Marci
16:30-16:50
Magda
Zsolt
szax.
-bőgő, Szabó Sípos Ágoston - dob
OT10, Takács Dániel - git. BA2, Tóth 16:00-16:20 Eőry Viktória - ének BA2,
14:00-14:20 Rafael Márió - zong MA2, Mátyás - bőgő BA2 , Holb Alexandra Alice Atkinson - dob ND, Mácskovics
Szabolcs - zong. BA2, Lovász
Hidász Tamás - dob, Bartók Vince - - dob BA2
Barnabás - bőgő BA2, Kispál Balázs
basszg MA2, Palágyi Ildikó - ének
JANUÁR 18 - CSÜTÖRTÖK
gitár - OT10, Fekete István - Trombita
MA2
BA1
14:30-14:50 Hoffer Miklós - szax. 13:30-14:20 LFZE BIG-BAND László
Attila
vezetésével
JANUÁR 19 - PÉNTEK
OT10, Márkosi András - dob BA1,
Möntör Máté - gitár OT10, Lovász
Barnabás - bőgő BA2, Csipkés 14:30-14:50 Szolnoki Dóri - ének 13:30-13:50 Énekegyüttes Lakatos
MA2, Mujahid Zoltán - ének MA2, Ági vezetésével
Sándor – zongora BA2
Kanizsa Gerorgina - ének MA2, Koós15:00-15:20 Varga Tivadar - zong Hutás Áron - tromb. MA2, Bér Zsolt 14:00-14:20 Piller Márton - zong. BA1,
MA2, Bartók Vince - basszg. MA2, - tromb. MA2, Abbas Murad - hars. Tóth Mátyás - bőgő BA2, Rozbora
MA2
Ádám-tromb OT10, Holb Alexandra
Egri Márton - dob MA2
- dob BA2
15:30-15:50 Csillag Júlia - ének 15:00-15:20 Girincsi Fruzsina - ének
BA3, Arday Dániel - bőgő BA1, BA3, BA2, Rácz Dániel - tromb. BA2, 14:30-14:50 Csík Dániel - basszg.
Zombori Attila - dob BA1, Kovács Takács Dániel - git. BA2, Hegyi BA3, Birinyi Ádám - zong. BA3, Holb
Zoltán - bőgő BA 2, Holb Alexandra Alexandra - dob BA2, Rozbora Ádám
Tamás - gitár BA1
- dob BA 2
- tromb. OT 3

20:00

Az Éles Gábor Trió a soul, a blues, és
a groove alapú szabadzene mélyebb
rétegeiben alkot és kutat. A Trió több
ízben játszhatott a Lamantín Jazz
Fesztiválon és a Gastroblues blues
fesztiválon. A zenekar a BJC-ben indult
el hét évvel ezelőtt, így minden ilyen
koncert egyfajta hazatérés.

16:00-16:20 Egri János - ének BA1,
Farkas Zsolt - zong. BA1, Márkosi
András-dob BA1, Oláh Kálmán szax. BA1, Szabó Kristóf - basszg.
BA1, Varga Dávid - ének BA1
16:30-16:50 Drippey Máté-szax. BA3,
Tóth Bence - git. BA3, Hegyi Zoltán bőgő BA2, Pávai Apor - dob BA3

A változtatás jogát fenntartjuk!

és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni
a
szabad,
közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
is a legjobb zenészek alkotják.

SZE / WED

17

15:30-15:50 Molnár Enikő - ének
BA3, Kiss Diána - bőgő BA3, Wolford
Benjamin-zong. BA3, Raboczki
Balázs - szax BA3, Zombori Attila dob BA1, Bencsik Levente - git. BA3

WEDNESDAY OPEN JAM: A jazzrajongó közönség kívánságának
KOLLMANN GÁBOR TRIO eleget téve nem csak a hét elején

A CHARTA PACK BEMUTATJA:
ÉLES GÁBOR TRIO

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

15:00-15:20 Arday Dániel - bőgő BA1
, Puskás Levente - git. BA1, Garami
Sámuel - tromb. BA1, Pázmándi
Gergely - szax. BA2, Brunner Bence hars. BA1, Jónás Rezső - zong. BA1Elise Atkinson - dob ND

SZE / WED

17
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.

Éles Gábor – gitár, ének, Szkladányi András –
basszusgitár, Móré Attila – dob
Éles Gábor Trio digs into the
depths of blues, soul, and jazz
music.
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A rendezvény, ahol a kiváló borok rajongói találkozhatnak
a jazz zene szerelmeseivel és közösen átélhetik, hogy ez
a kettő miért is alkot tökéletes párost. Mindez Budapest
szívében, egy igazán színvonalas, jazz-re - és ezen az
estén borra is - hangolt helyszínen, a Budapest Jazz Clubban.
Join us for an amazing jazz concert and unlimited wine
tasting at Budapest Jazz Club! Tickets include the unlimited
Hungarian wine tasting and the jazz concert from 8 pm.
20:00 Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

> Early bird jegyárak december 10-ig, vagy amíg a készlet tart,
kizárólag a BJC jegypénztárában.
Korlátlan borkóstoló + koncertbelépő: 4.990 HUF/fő
Early bird tickets before 10/12: 4.990HUF/ps
> Elővételes jegyárak december 31-ig, vagy amíg a készlet tart.
Korlátlan borkóstoló + koncertbelépő: 5.990 HUF/fő
Ticket price before 31/12: 5.990HUF/ps
> Teljes árú jegyárak január 01-től a készlet erejéig.
Korlátlan borkóstoló + koncertbelépő: 6.990 HUF/fő
Ticket price from 01/01: 6.990HUF/ps
> Info: www.bjc.hu / cultinglass@gmail.com / +36 30 755 81 72

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
EQUINOX

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET
FEAT. POCSAI KRISZTA - TRIBUTE TO ELLA

PÉN / FRI

19

CSÜ / THU

18
20:00

20:00

Ella Fitzgerald, a “Jazz Nagyasszonya” nagysága előtti tisztelgés az album,
amelyen kiváló szerzőktől származó kedvenc dalai szólalnak meg. Ezek többsége
az 1956-ban megjelent Ella & Louis címő lemezen találhatóak. Noha a BBNQ eddigi
megjelenései teljes mértékben saját kompozíciókból álltak, a zenekar számára
ugyanolyan öröm a hagyományos mainstream játék is. A swinges karakterű
számtoktól némileg eltér a záró kompozícióként elhangzó darab a “The Nearness
of you”, melynek feldolgozása és előadásmódja közelebb áll a zenekar saját
hangzásvilágához.
Pocsai Kriszta – ének, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Oláh Dezsõ – zongora, Oláh Péter – bőgő,
Bágyi Balázs – dob

The leader of the band, Balázs Bágyi, is the head of the Hungarian Jazz Federation. The band, formed
by only the best musicians, will pay tribute to the one and only Ella Fitzgerald.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar repertoárján saját kompozíciók szerepelnek a zongorista-zenekarvezető,
Márkus
Tibor
szerzeményei, amelyeket a modern
kompozíciós elemek felhasználása mellett a dallamosság és befogadhatóság
megtartása jellemez.
Kovács Linda – ének, szintetizátor, ütõhangszerek, Eszes Viktória – ének, ütőhangszerek,
Márkus Tibor – zongora, szintetizátor, Jász
András – szaxofon, Zana Zoltán – szaxofon,
EWI szaxofonszintetizátor, Csuhaj Barna Tibor
– bőgő, Jeszenszky György – dob
Equinox is a septet that plays the leader’s
compositions that are contemporary but highly
melodic and approachable.
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SZO / SAT

20
20:00

Folytatódik a jól ismert zenekar Studio11 Evenings című,
nagy sikerű sorozata! A kéthavi koncertek alkalmával
egy-egy kimagasló énekes vagy hangszeres szólista
csatlakozik a formációhoz. Ezen az estén - az X-Faktorban
feltűnt Fonogram-díjas fiatal énekes - Vastag Tamás lesz a
zenekar vendége. A jazz standardek, a swing és a pezsgő
latin ritmusok az est végére Frank Sinatra tribute koncerté
teljesednek ki.
Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Csejtei
Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai Szabolcs – trombita, Gátos Iván –
billentyűk, Kalmus Pál – szaxofon, klarinét, fuvola, Magyar Ferenc –
trombita, Nagy Balázs – szaxofon, klainét, Tóth Gyula – gitár, Takács
Donát – basszusgitár, Zsoldos Béla – vibrafon, ütőhangszerek, Boegán
Péter – dob
Every two months, the legendary big band performs with a brilliant
soloist of the Hungarian jazz scene.
jegyár|ticket price: 2200/1800HUF

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FEAT. NÁRAY ERIKA

FREE BJC JAM SESSION:
01.19. - BARIS GÁBOR TRIO
01.20. - EGRI JÁNOS TRIO

ELLA 100

INGYENES
FREE

PÉN / FRI ∎ SZO / SAT

19/20
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.

VAS / SUN

21
18:00
Száz éve született Ella Fitzgerald, akinek népszerű
slágerei Náray Erika és a Budapest Jazz Orchestra
előadásában csendülnek fel. Ella Fitzgerald 13-szor nyerte
el a legrangosabb zenei díjat, a Grammy-t. Dalai mai napig
slágerek, ki ne ismerné például a Cheek to Cheek, a Puttin’
on the Ritz vagy a Let’s face the music and dance című
dalokat. Ezek és még jó néhány közkedvelt jazz örökzöld
felcsendül a koncerten.
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. At this time they are
celebrating Ella Fitzgerald.
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jegyár|ticket price: 2600/1800HUF
www.bjc.hu
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01.22. HÉTFŐ:
1. zenekar: Abbas Murad – harsona, KoósHutás Áron – trombita, Bér Zsolt – trombita,
Kanizsa Gina – ének, Szolnoki Dóra – ének,
Mujahid Zoltán – ének, Rátonyi Róbert –
zongora, Fonay Tibor – bőgő, Serei Dániel
– dob
2. zenekar: Varga Bendegúz – dob, Ávéd
János – szaxofon, Czirják Csaba – gitár,
Fenyvesi Márton – gitár, Bögöthy Ádám –
bőgő

01.24. SZERDA:

3. zenekar: Kanizsa Gina – ének, Katus
Várallyay – ének, Horváth Cintia – ének,
Fábián Attila – ének, Homor Máté – ének,
Bécsy Bence – gitár, Miskolczi Marci – bőgő,
Szabó Sípos Ágoston – dob

LFZE MONDAY OPEN JAM:
OPPORTUNITY

HÉT / MON

22

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!

1. zenekar: Palágyi Ildikó ‘Indigó’ – ének,
Bartók Vince – basszusgitár, Gyémánt Bálint
– gitár, Szabó Dániel Ferenc – dob
2. zenekar: Bartók Vince – basszusgitár,
Hidász Tamás – dob, Rafael Márió – zongora
A változtatás jogát fenntartjuk!
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WEDNESDAY OPEN JAM: A jazzrajongó közönség kívánságának
BALOG “SZIVACS” JENŐ TRIO eleget téve nem csak a hét elején

és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni
a
szabad,
közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
is a legjobb zenészek alkotják.

SZE / WED

24
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.

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
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ALERANT JAZZ EST:
TETRAHEDRON - MATTHEW MITCHELL QUARTET

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
NAGY JÁNOS TRIO

PÉN / FRI

26

20:00

CSÜ / THU

25
20:00
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.
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.

jegyár|ticket price:
1400/1000

Nagy János Erkel-díjas zeneszerző
nemcsak jazz-zongorista és billentyűsként, hanem zenekarvezetőként
és zeneszerzőként egyaránt jelentős
szerepet tölt be a hazai jazz életben.
Szólóban és számos formációban is
láthatta már a közönség.
Nagy János – zongora, Frankie Látó – hegedű,
Joubert Flóra – dob
The brilliant pianist-keyboard player and
bandleader, Nagy János is one of the handful of
world-class jazz pianists in Hungary.

jegyár|ticket price: 1800/1400HUF

PORAJMOS

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
MOLNÁR SÁNDOR
QUARTET

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

FREE BJC JAM SESSION:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

INGYENES
FREE

PÉN / FRI

26

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.

INGYENES
FREE

SZO / SAT

27

20:00

SZO / SAT

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A fiatal tenorszaxofonos Molnár
Sándor pár év leforgása alatt a
magyar jazzvilág élvonalába került.
Gyönyörű fekete tónusú tenort, jazzes
hangzású jazzt, sodró hard bop-ot
játszik izgalmasan és leleményesen.
A Coltrane-Adderley-Sonny Rollins
vonulat kiváló képviselője. Első
fellépését követően a legendás
londoni 606 Clubban a tulajdonos
Steve Rubie visszahívta, ami ritkaság.
Molnár Sándor – szaxofon, Lakatos Róbert –
zongora, Orbán György – bőgő, Csízi László
– dob
This is not just jazz, this is true jazz.
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27

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

budapest jazz club

16 // január
ETÜD FÉLÉVI
VIZSGAKONCERTEK

HÉT / MON

29

20:00

LFZE MONDAY OPEN JAM:
LIGHTBULB

HÉT / MON

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az iskola falai közül olyan kiválóságok
léptek ki, mint Fábián Juli, Vörös Niki,
Csézy, Palya Bea, Pflum Orsi és Szõke
Nikoletta, csak néhányat említve a
legismertebb nevek közül. Az Etűd
Zeneművészeti
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.

INGYENES
FREE

29

22:00

A

KEDD / TUE

30

20:00

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.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar 2013-ban kezdte el a közös
munkát, 2014 óta gyakran lépnek fel
budapesti szórakozóhelyeken. A
kvintett főként saját szerzeményeket
játszik,
elsősorban groove-os
stíluselemek (funk, hip-hop, afro
cuban, drum and bass) valamint
mainstream és avantgard jazz
irányzatok dominálnak zenéjükben.
Bille Gergő – trombita, szárnykürt, Almássy
Márton – tenor szaxofon, Bécsy Bence – gitár,
Miskolczi Márk – bőgő, Szabó Sipos Ágoston
– dob
Our job is to present real talent when we hear
it. Share the experience with us and listen to
these rising stars.

GYÉMÁNT BÁLINT TRIO

WEDNESDAY OPEN JAM:
JÓNÁS GÉZU TRIO

SZE / FRI

31

INGYENES
FREE

22:00

SZE / FRI

31
20:00
Hazánk egyik legkiválóbb jazzgitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű
és izgalmas formációkat erősít játékával. Saját triója a kortárs improvizatív zene
jegyeit viseli magán, de a popzenét kedvelő közönség számára is kedves lehet.
A tavalyi lemezmegjelenés után a Gyémánt Bálint Trio a Budapest Jazz Club
színpadán mutatta be True Listener című albumának anyagát is.
Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob
The music of Gyémánt Bálint is loved by all audiences, from contemporary improvisation
enthusiasts to pop fans. Tonight, we can hear material from his new album.

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
www.bjc.hu

BEMUTATJA:
BG5

A jazzrajongó közönség kívánságának
eleget téve nem csak a hét elején
és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
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.

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

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
OLÁH SZABOLCS QUINTET

BEMUTATJA:
SoLaTi

PÉN / FRI

02

CSÜ / THU

01
20:00

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
Tzumo szerzeményeit szólaltatja meg, de a darabok létrejöttekor jelentős szerep jut
a zenésztársaknak is. Az angol nyelvű szövegeket az énekesnő, Pocsai Kriszta írja.
Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob
Solati Band formed in 2016 by Tzumo Árpád pianist, studied from Herbie Hancock, Ron Carter,
Terence Blanchard and Wayne Shorter. Their music has elements of neo soul, hip-hop, and R’n’B.
Their vocalist, Pocsai Kriszta, has one of the most loved voices in the country.

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

PÉN / FRI

02

22:30

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Oláh Szabolcs zenekarvezetőt mindig
is foglalkoztatta a zeneszerzés. Saját
zenekara mellett évekig a Modern Art
Orchestra egyik szerzője, hangszerelője
volt. A Quintet vezetője minden kompozíciójában a személyes hangvétel
kialakítására, az őt ért hatások sajátos
feldolgozására törekszik.
Oláh Szabolcs – gitár, Ávéd János – szaxofon,
Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – bőgő,
Dés András – ütőhangszerek
Oláh Szabolcs, an outstanding young composer/
arranger and a wonderful guitar player formed
his present band, the Oláh Szabolcs Quintet,
with outstanding young musicians of the
Hungarian jazz scene.

FREE BJC JAM SESSION:
OLÁH KÁLMÁN JR. TRIO

AZ ÉV FIATAL JAZZ ZENÉSZE A Magyar Jazz Szövetség idén harmadik
DÖNTŐ alkalommal rendezi meg a népszerű

INGYENES
FREE

Elek István – szaxofon, Pintér Zoltán – zongora,
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Bágyi Balázs –
dob

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.

és sikeres „Az Év Fiatal Jazz-zenésze
– 2018.” tehetségkutató versenyét. A
versenyen közreműködik a HunJazzFed
Quartet.

The Hungarian Jazz Federation’s competition’s
aim is to find the young talent of the year.

SZO / SAT

03
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétJUHÁSZ GÁBOR TRIO végéről hétvégére a legismertebb és

INGYENES
FREE

SZO / SAT

03
22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

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

budapest jazz club

18 // február
ALERANT JAZZ EST: HALPER EXPERIMENT
FEAT. TÖRŐCSIK FRANCISKA - LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

JAZZ EST:
BUDAPEST BOSSANOVA

HÉT / MON

05

VAS / SUN

04
20:00

20:00

A Halper Experiment Törőcsik Franciskával készített albuma Halper László Kosztyu
Zsolttal írt kompozícióit tartalmazza. A koncerten a teljes lemezanyag hallható lesz,
az élő muzsikálás által lehetővé tett szabadabb improvizációkkal kiegészítve.
Halper 2012-ben, a Müpában nagyszabású koncerttel tisztelgett Jimi Hendrix emléke
előtt, a gitárvirtuóz születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Ezen az esten
két világsztár, a dobos Steve Gadd és a bőgős Eddie Gomez alkotta a ritmusszekciót.
Törőcsik Franciska – ének, Halper László Gitár, Kollmann Gábor – szaxofon, Regály György –
billentyűk, Kosztyu Zsolt – basszusgitár, Hajas László – dob

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Budapest Bossanova kvartett a brazil
zene autentikus hazai képviselője. A
repertoáron szereplő bossanovák és
szambák eredeti hangvétellel, portugálul
szólalnak meg.
Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár,
Földváry Balázs – bőgő, Jeszenszky György –
dob
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate,
light tunes with traditional bossa rhythm.

Their music is based on Jimi Hendrix - but they perform it in unique style, with interesting
improvisations, joined by a female vocalist. They are introducing their new album tonight.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

LFZE MONDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

HÉT / MON

05

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

VOICE & GUITAR:
MICHELLER MYRTILL & PINTÉR TIBOR DUO

KEDD / TUE

06
20:00
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.

jegyár|ticket price: 1900/1500HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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WEDNESDAY OPEN JAM: A jazzrajongó közönség kívánságának
KALMÁR ZOLTÁN TRIO eleget téve nem csak a hét elején

AZ
BEMUTATJA:
GEREBEN ZITA QUINTET

és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni
a
szabad,
közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
is a legjobb zenészek alkotják.

SZE / WED

07

20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

„Az én fesztiválom“ címmel jelent meg
november 17-én Gereben Zita harmadik nagylemeze. Az albumon Zita és
zenekara bátran keveri az akusztikus
hangzást az elektronikus tánczenével, a
jazzel, az R’n’B-vel és a funkkal, melynek eredményeként izgalmas, minőségi
popzenét kapunk. Így ahogy egy fesztivál
különböző színpadain, úgy ezen a lemezen és a koncerten is mindenki megtalálhatja a kedvére való műfajt.
Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár,
Horváth „Tojás“ Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob
Zita’s beautiful voice is a perfect match for this
RnB-style

SZE / WED

07
22:00

INGYENES
FREE

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

A
BEMUTATJA:
TÓTH VIKTOR ARURA TRIO

CSÜ / THU

08
20:00

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód
BORBÉLY MIHÁLY BALKÁN jellemző, zenei megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni. A
JAZZ PROJECT nevével fémjelzett dob nélküli trióban a harmónia hangszer a cimbalom, ami Lukács
Miklós csodálatos 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.

PÉN / FRI

09

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A zenekar Borbély Mihály formációja,
amely a Quartet B és a Vujisics együttes
közös koncertjei során alakult ki a népés világzene, a jazz és a kortárs zene
területén egyaránt otthonosan mozgó
szaxofonos vezetésével.

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétBALÁZS JÓZSEF TRIO végéről hétvégére a legismertebb és

Borbély Mihály – szaxofon, klarinét, tárogató,
furulyák, György Mihály – gitár, buzuki, Agatics
Krunoszláv – harmonika, Lukács Miklós –
cimbalom, Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó
Hunor – dob
The Balkans Jazz Projekt is the latest formation
assembled by Mihaly Borbely for which he has
picked the most like-minded musicians.

INGYENES
FREE

PÉN / FRI

09
22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

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

budapest jazz club

20 // február

Leonard Bernstein a XX. század egyik
legjelentősebb, mai napig nagy hatású
zeneszerzője. Karmester, zongoraművész, a
West Side Story, Peter Pan, Candide és még
számos világszerte ismert és rajongott
musical szerzője, valamint a New York
filharmonikusok vezetője volt. A musicalek
mellett maradandót alkotott a balett,
az opera, a kamarazene és a filmzene
műfajaiban is.
A 2018-as év születésének 100. évfordulója,
melyről
a
világ
számos
pontján
megemlékeznek.
Ennek
apropójából
készül a magyar jazz- és könnyűzene két
népszerű előadója, Szőke Nikoletta és Gájer
Bálint egy különleges műsorral, melyben a
szerző legismertebb dalai jazzes köntösben
szólalnak meg élvonalbeli hazai zenészek
kíséretével.
Bernsteinhez – azon túl, hogy leginkább
klasszikus
zenész-karmesterként
és
musical szerzőként ismert – nagyon
közel állt a jazz műfaja. Kevesen tudják,
hogy
fiatal
korában
jazzklubokban
www.bjc.hu

is zongorázott. Mindez tetten érhető
művészetében is. A Szőke Nikoletta és
Gájer Bálint nevével fémjelzett vadonatúj
produkció a zeneszerző-zseni ezen oldalát
mutatja meg.
A
koncerten
elhangzanak
Bernstein
legismertebb melódiái: a Maria, a
Somewhere,
a
Some
Other
Time
(West Side Story) vagy az I Am Easily
Assimilated
(Candide)
duettek
és
szólószámok formájában. A dalok között
a mesterrel is találkozhat a nagyérdemű,
ritkaságnak számító videó bejátszásoknak
köszönhetően.

Közreműködik: Farkas Zsolt – zongora,
Barcza-Horváth
József
–
nagybőgő,
Gyárfás Attila – dob
Leonard Bernstein was one of the most
significant composers of the 20th century.
Two brilliant Hungarian vocalists, who are
well-established in the jazz and pop scene,
are holding this concert to honor the 100year anniversary of his birthday.

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

FREE BJC JAM SESSION:
EGRI JÁNOS TRIO

RÉVÉSZ RICHÁRD LATIN TRIO

INGYENES
FREE

SZO / SAT

10

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.

VAS / SUN

11

19:00

HÉT / MON

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.
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.

Egyedi atmoszféra, különleges belső terek, 200 fős
koncertterem és 80 fős étterem, nemzetközi, valamint
magyaros fogások, snackek széles kínálata, illetve
hamisítatlan jazz kávézó hangulat.
Legyen szó zártkörű céges, vagy magánösszejövetelről,
borkóstolóról, sajtótájékoztatóról, ügyféltalálkozóról,
konferenciáról, céges partnervacsoráról, karácsonyi, vagy
évzáró partiról, a BJC tökéletes választás lehet bárki számára.
Személyre szabott ajánlatért és bővebb információért keressen
minket az alábbi elérhetőségeken:
info@bjc.hu | +36 70 413 98 37
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

12

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

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
and restaurant in town.
+36 70 413 9837
info@bjc.hu
www.bjc.hu

budapest jazz club
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LFZE MONDAY OPEN JAM:
SZABÓ-SÍPOS ÁGOSTON TRIO

HÉT / MON

12

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.

tv JAZZ EST: A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon
BERDISZ MŰVEK mutatkozott be. Repertoárjukat saját

A
BEMUTATJA:
THE COQUETTE JAZZ BAND

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

KEDD / TUE

13

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A bécsi zenekar az 1920-as, ‘30-as, ‘40es évek, a jazz “aranykorának” nevezett
muzsikáját játssza. Repertoárjukban Louis
Armstrong, Bobby Hackett, Duke Ellington,
valamint Benny Goodman által híressé
tett slágerek hallhatóak. A formáció 2017
tavaszán adta ki első lemezét “Isn’t This A
Lovely Day” címmel.

SZE / WED

14
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

Elina Viluma – ének, Hofecker Dániel – trombita,
Papp Mátyás – trombita, Milos Milojevic –
szaxofon, Bartha Mátyás – zongora, Hofecker
Mátyás – bőgő, Oleg Markov – dob
This new band plays music from the “Golden
jazz era”.
www.bjc.hu
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JAZZ EST:
KALTENECKER - MARKÓ VISIONS

WEDNESDAY OPEN JAM:
KOLLMANN GÁBOR TRIO

SZE / WED

INGYENES
FREE

14

22:00

A jazzrajongó közönség kívánságának
eleget téve nem csak a hét elején
és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
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

15
20:00
A duó különleges zenei utazásra invitálja a hallgatókat: a pszichedelikus rock-tól
a trip-hop-on át a techno-ig számos elektronikus zenei stílus kerül megidézésre
élőben, billentyűs hangszereken és dobon megszólaltatva a jazzrajongó
közönség számára néha szokatlan, de izgalmas zenei stílusokat. A visszafogott
létszámú felállás nagy kihívás, egyben lehetőség is a két zenész számára, hogy
a közönség által kevésbé ismert oldalukat is megmutassák. Zsolt különleges,
a témáktól, szólóktól teljesen függetlenített balkéz basszusai, illetve Ádám a
tőle megszokottnál szabadabb, ugyanakkor szólisztikusabb dobolása ebben a
formációban érvényesülnek leginkább. A duó Zsolt szerzeményeit játssza.
Kaltenecker Zsolt – dob, Markó Ádám – billentyűk
The duo invites the audience for an usual experience, where various electronic music styles
will be summoned.
jegyár|ticket price:
elővételben | pre-purchase ticket: 1500/1100HUF • helyszínen | on the spot: 2000/1600HUF

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: TIM “MR. DYNAMITE” LAPTHORN OLÁH PÉTER - JESZENSZKY GYÖRGY TRIO

FREE BJC JAM SESSION:
BALÁZS JÓZSEF TRIO

INGYENES
FREE

PÉN / FRI

16

PÉN / FRI

16
20:00

22:30

Közkívánatra visszatér a BJC-be a fiatal, de fenomenális angol zongorista,
komponista és tanár, Tim Lapthorn, aki a szigetország egyik legnépszerűbb zongora
trióját vezeti, de egyben a billentyűse olyan élvonalbeli formációknak is, mint a
világhírű énekes, Ian Shaw együttese, Arnie Somogyi Ambulance nevű zenekara,
vagy az énekesnő, Polly Gibbons csapata.
Tim Lapthorn – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob
The phenomenal British pianist Tim Lapthorn leads one of the best piano trios in the UK and also plays
piano in groups led by, amongst others, singer Ian Shaw, bassist Arnie Somogyi (Ambulance featuring
Eddie Henderson), saxophonist Frank Griffith and, BBC Jazz Award Nominee, singer Polly Gibbons.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
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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ALERANT JAZZ EST:
BALÁZS ELEMÉR GROUP

FREE BJC JAM SESSION:
SZALAY GÁBOR TRIO

INGYENES
FREE

SZO / SAT

17

SZO / SAT

17
20:00

22:30

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek
legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfiés női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben
megújult, 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.
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.

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA PLAYS KOVÁCS LINDA MUSIC

A LAKATOS ABLAKOS DEZSŐ
ÖSZTÖNDÍJASOK KONCERTJEI

LFZE
MONDAY
OPEN JAM
22:00
HÉT / MON

19

VAS / SUN

18
18:00

19:00

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán
nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen
létrejött Magyarország elsõ, professzionális big bandje, mely
hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló
munkásságának ékes bizonyítéka a zenekar pályafutása,
mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés,
illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a
zenekar eddigi történetét. Ezen az estén a különleges hangú énekesnő, Kovács
Linda csatlakozik a nagyzenekarhoz, mely ezen apropóból elsősorban az énekesnő
kompozícióit szólaltatja meg.
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:
1400/1000HUF

Ezen az estén tartják beszámoló
koncertjüket a 2017. évi Lakatos
Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti
ösztöndíjasai. Serei Dániel (dob),
Ludányi Tamás (szaxofon) és
Karosi Júlia (jazz ének) csillogtatják
meg tudásukat és mutatják be a
nagyérdeműnek, hogy mivel érdemelték
ki a MANK, az EMMI és a Filharmónia
Magyarország közös ösztöndíját.
These music scholarship winners will be
showing why they have been chosen, leaving no
one in doubt.

jegyár|ticket price:
2600/1800HUF

www.bjc.hu

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

GRUND SZÍNHÁZ:
CAGEMATCH

KEDD / TUE

20

KEDD / TUE

20
18:30

jegyár|ticket price:
2500HUF

21:00

A sokoldalú zenei érdeklődésű énekesnő a koncert első felében legújabb partnerével,
a hárfaművész Razvaljajeva Anasztáziával lép színpadra, míg a második felvonásban
legszorosabb zenei alkotótársával, Gyémánt Bálinttal adnak elő régi és új dalokat. A
hárfa-ének duó a 2018-ban éppen száz éve elhunyt Claude Debussy legszebb dalait
öltözteti új köntösbe. A koncert második felében Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint
saját kompozíciókon és feldolgozásokon keresztül mutatja be, milyen sok rétegében
fonódik össze a klasszikus zene és a jazz.
Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár, Razvaljajeva Anasztázia – hárfa
This is a charity concert for the ones living with autism. The performers will be showing the close
relationship between classical music and jazz, performing the works of Debussy in a different style.

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.

jegyár|ticket price:
2400/2000HUF

FINUCCI BROS QUARTET & CHICO
LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

A

BEMUTATJA:
NIGUN

CSÜ / THU

22

SZE / WED

21
20:00

20:00

A rendszeresen teltház előtt szereplő Finucci testvérek vezette formáció
hónapról hónapra a zenei elit legkeresettebb énekeseit, zenészeit invitálja egyegy izgalmas zenei projekt bemutatásához. Ez az est egyben lemezbemutató
is, melyen a zenekar kedvenc énekesével, Chico-val rögzített legújabb
albumukról szemezgetnek.
Chico – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár,
Bordás József – dob
Finucci Bros has been holding full house shows every month with guest stars.
This night is their album release concert.

WEDNESDAY
OPEN JAM
22:00

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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 egységgé
olvad.
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon,
tárogató, Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob
igun 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.
Although Nigun’s music can be best labelled as
“Klez-jazz”.

www.bjc.hu
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A V4 Jazz Fesztivál fő
célja, hogy közelebb hozza
egymáshoz a ,,visegrádi
négyek” kiemelkedő jazz
formációit.
1. NAP - FEBRUÁR 23.
20:00 Kollárik Barna Quartet (SK)
Kollárik Barna a szlovák zenei
színtér egyik legfiatalabb és
legígéretesebb figurája. A kiváló
szaxofonos fiatal társaival érkezik
Budapestre, hogy bemutassa a
legújabb szlovák generáció jazz
zenéről alkotott képét.
21:30 Krzysztof Ścierański &
Bernard Maseli Duo (PL)
A legendás Krzysztof Ścierański a
‘70-es években tűnt fel a krakkói
Laboratorium nevű zenekarral
és pillanatok alatt Lengyelország
elsőszámú basszusgitárosává vált.
A String Connectionnal és Zbigniew
Namysłowski Air Condition nevű
együttesével bejárta a világot,
majd a ‘80-as évektől kezdte
kialakítani jellegzetes szóló játékát
különböző technikai berendezések
segítségével. Scieranski az elmúlt
negyven évben számtalanszor
szerepelt
Magyarországon
www.bjc.hu

szólóban,
duóban
Bernard
Maseli-vel valamint Colors nevű
formációjával, mindig hatalmas
sikert aratva. Bernard Maseli, a
legutóbbi három évtized egyik
legkitünőbb lengyel jazz zenésze,
Európa legkeresettebb vibrafonosa.
Karrierje a Walk Away nevû
zenekarral kezdődött. Ők voltak
Miles Davis európai turnéjának
előzenekara.

2. NAP - FEBRUÁR 24.
20:00 László Attila - Oláh Kálmán
Quartet (H)
László
Attila
jazzgitáros,
zeneszerzõ. Pályafutása során
olyan világhírű jazz zenészekkel
muzsikált együtt, mint Randy
Brecker, Anthony Jackson, James
Moody, Tommy Campbell, David
Friedman, Gary Willis, Hiram
Bullock, Billy Cobham és még
sokan mások. Oláh Kálmán
rendkívül sokoldalú jazz-zongorista,
zeneszerző,
hangszerelő
és
tanár, a kortárs magyar jazz
kiemelkedő alakja, aki mesterien
ötvözi a jazz, a népzene és a
kortárs klasszikus zene elemeit.

A zenekar a két szólistazeneszerző húszonöt éves zenei
együttműködésének legújabb állomása. Saját, finom hangvételű,
nyolcados zenéjük nagy részét a
két művész írja, de programjukban
jazz sztenderdek is szerepelnek.
21:30 Kristina Barta Quartet (CZ)
Kristina Barta 2015-ben alapította
zenekarát Jan Feco bőgőssel
és Marek Ubanek dobossal.
Ugyanebben az évben megnyerték
a Jazz Prix versenyt 2016-ban a
zenekar az Euradio Jazz döntőjébe
került. Vltava Vaclav Vrany
cseh rádiós szerint zenéjük jazz
hagyományokon és az új, ismeretlen
dolgokkal való kísérletezésen
alapszik. A depresszív hangulatú
modern jazz után ők a zene
vidámabb
oldalát
közvetítik,
fiatalosan, új trendet teremtve.
Debütáló
albumuk
2017-ben
jelent meg, amelyen több neves
hazai és külföldi előadó
vendégeskedik.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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A kubai születésű Ramón Valle fiatal kora
ellenére is ,,nagyöregnek” számít, aki egy még
felfedezésre váró zseni lendületességével
szólaltatja meg hangszerét. Koncertjein
elsöprő energiával uralja a színpadot, akár
trióval, akár nagyzenekarral játszik. Zenéje
egyedi, melyben különböző stílusjegyeket
ötvöz mesterien.
Ramón Valle hétéves korában kezdte zenei
tanulmányait. 1984-ben végzett a havannai
Escuela Provincial de Arte-ban. Húszéves
korában már zenekarvezetője volt a Brújula
Quartetnek, mellyel számtalan koncertet
adtak a kubai és latin-amerikai térségben.
Első saját albuma 1993-ban jelent meg
Levitando címmel. A lemezzel egyszer és
mindenkorra tisztázta: Ramón Valle nem
latin jazzt játszó zongorista, sokkal inkább
latin zongorista, aki jazzt játszik. Zenéjében
meghatározó
a
Jarrett-Corea-Hancock
triumvirátus-féle jazzvilág, de mindez más
dimenzióban, többféle hatással keveredve
jelenik meg.
Már első európai fellépésekor lenyűgözte a
kritikusokat. Ezt követően tengerentúli sikerei

February // 27

után megjelent második albuma, amely
még az elsőnél is jobban kikristályosította
megkérdőjelezhetetlen eredetiségét. 1998ban letelepedett Európában, ahol a kritikusok
szerint forgószélként söpört át a fesztiválokon;
csodálatot, ámulatot hagyva maga után.
Ugyanez mondható el azóta megjelent
albumairól, szerzeményeivel a mai napig nem
tud betelni az európai jazz-színtér.
Ramón Valle – zongora
Omar Rodriguez Calvo – bőgő
Liber Torriente – dob
Cuban pianist Ramon Valle is a seasoned veteran
with the explosive energy of a racehorse straight out
of the gate. Under the guidance and management
of world-renown producer Suzi Reynolds, Valle’s
career has been sculpted to not only showcase his
versatility as a composer, arranger, and performer of
his own works, but on his newer releases, also offers
his own “take-offs” on the great works of other artists,
passionately interpreting the harmonies of Stevie
Wonder, the poignant lyrics of Leonard Cohen and
the spirit of John Coltrane.
“The rhythms of Africa that traveled to the Caribbean
are entrenched within him, and are a major
cornerstone to Valle’s Cuban culture.”

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

BEMUTATJA:
TRIO MIDNIGHT

LFZE MONDAY OPEN JAM:
SZENTGRÁF BENJÁMIN TRIO

HÉT / MON

26

HÉT / MON

26
20:00

22:00

A Trio Midnight stílusa elsősorban standardekre és Oláh Kálmán egyéni,
különleges zenei világú kompozícióira épülő, a jazz anyanyelvének számító
bebopot megőrző, ugyanakkor többféle irányzatot magába foglaló kreatív
muzsika. Zenéjük lényegi része a kollektív improvizáció. A Trio Midnight a
legendás amerikai alt-szaxofonos, Lee Konitz egyik kedvenc kísérő együttese.
A ‘90-es évek óta töretlen pályájú, mainstream jazzt játszó zenekart számtalan
más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedő három frontember alkotja.
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 young European mainstream
jazz trio.
jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

HAJDU KLÁRA QUARTET
FEAT. LÁSZLÓ ATTILA

A

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.

BEMUTATJA: A zongorista, Gayer Mátyás nemzeGAYER MÁTYÁS TRIO dékének egyik legszédületesebb tehetsége. A közönséget és zenésztársait
egyaránt lenyűgözi, nem is annyira az
egyébként fantasztikus technika, hanem
az az eredetiség, amellyel a legismertebb
standerdeket is magáévá varázsolja.

Gayer Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás –
bőgő, Xaver Hellmeirer – dob
KEDD / TUE

27

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Hajdu Klára saját zenekara 2008-ban
alakult, mely számos hazai klubba és
fesztiválra is meghívást kapott. A 2012
elején megújult formáció 2013 nyarán
készítette el elsõ lemezét, “Come with
me” címmel. Ezen az estén a zenekar
vendége László Attila.

SZE / WED

28
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

WEDNESDAY OPEN JAM: A jazzrajongó közönség kívánságának
JÓNÁS GÉZU TRIO eleget téve nem csak a hét elején

és végén, hanem a hét közepén
is csatlakozhat a késő esti jam
zenekarokhoz, aki szeretné megtapasztalni
a
szabad,
közös
örömzenélés élményét. A recept
változatlan: a szerdai alap-formációkat
is a legjobb zenészek alkotják.

Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora,
Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob
vendég: László Attila – gitár
Klára Hajdu Quartet’s repertoire includes
Hungarian evergreens, own competitions, folk &
pop songs in jazz adaptions.

www.bjc.hu

Very young Mátyás Gayer is a sensational jazz
pianist. Audiences and musicians alike were
dazzled not just by his technique but also by his
startling originality.

SZE / WED

28
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.
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JANUÁR / JARUARY 2018

01.01.
01.02.
01.03.
01.03.
01.04.
01.05.
01.06.
01.08.
01.08.
01.09.
01.10.
01.10.
01.11.

h
k
sze
sze
cs
p
sz
h
h
k
sze
sze
cs

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

New Year After Jam - Hegyi Viktor Quartet
Utószilveszter 2017 - Pankastic!
Formatex Jazz Est: Hands of Passion
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
Mózes Tamara & Nagy János Duo
Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Béla Trio
Harmónia Jazzműhely: Pocsai Kriszta Quartet
Alerant Jazz Est: Singer Street
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Bartók Konzi - félévi bemutató koncertek
Szakcsi Jr. Trio
Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor

01.12.

p

19:00

10 éves a Budapest Jazz Club: Fenyves Márk Trio /
BJC BIG BAND feat. Malek Andrea, Myrtill, Szakcsi Lakatos Béla

01.13.

sz

19:00

01.14.
01.15.
01.15.
01.16.
01.17.
01.17.
01.17.
01.18.
01.18.
01.18.
01.19.
01.19.
01.20
01.21.
01.22.
01.22.
01.23.
01.24.
01.24.
01.25.
01.26.
01.27.
01.29.
01.29.
01.30.
01.31.
01.31.

v
h
h
k
sze
sze
sze
cs
cs
cs
p
p
sz
v
h
h
k
sze
sze
cs
p
sz
h
h
k
sze
sze

19:00
20:00
22:00
20:00
13:00
20:00
22:00
13:00
18:00
20:00
13:00
20:00
20:00
18:00
19:30
22:00
19:30
19:30
22:00
20:00
20:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
22:00

FREE
BJC JAM

10 éves a Budapest Jazz Club: Oláh Kálmán Jr. Quartet /
SoLaTi / Balázs Elemér Group
Maestro
Finucci Bros Quartet feat. Tóth Vera – Aretha Franklin est
LFZE Monday Open Jam: Jazzy Stripe
Grund Színház: CageMatch
LFZE félévi vizsgakoncertek
A Charta Pack bemutatja: Éles Gábor Trio
Wednesday Open Jam: Kolmann Gábor Trio
LFZE félévi vizsgakoncertek
Glass of Jazz - Egy este a borok és a jazz szerelmeseinek
Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta - Tribute to Ella
LFZE félévi vizsgakoncertek
Harmónia Jazzműhely: Equinox
Stúdió 11 feat. Vastag Tamás
Budapest Jazz Orchestra feat. Náray Erika - Ella 100
LFZE Master Diplomakoncertek
LFZE Monday Open Jam: Opportunity
LFZE Master Diplomakoncertek
LFZE Master Diplomakoncertek
Wednesday Open Jam: Balog "Szivacs" Jenő Trio
Alerant Jazz Est: Tetrahedron - Matthew Mitchell Quartet
Harmónia Jazzműhely: Nagy János Trio
Harmónia Jazzműhely: Molnár Sándor Quartet
ETÜD félévi vizsgakoncertek
LFZE Monday Open Jam: Lightbulb
A Budateher bemutatja: BG5
Gyémánt Bálint Trio
Wednesday Open Jam: Jónás Gézu Trio

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM
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02.01. cs
02.02. p
02.03. sz

20.00 A Budateher bemutatja: SoLaTi
20.00 Harmónia Jazzműhely: Oláh Szabolcs Quintet
20.00 Az év fiatal jazz zenésze - döntő

02.04.

v

20.00

02.05.
02.05.
02.06.
02.07.
02.07.
02.08.
02.09.
02.10.
02.11.
02.12.
02.12.
02.13.
02.14.
02.14.
02.15.

h
h
k
sze
sze
cs
p
sz
v
h
h
k
sze
sze
cs

20.00
22.00
20.00
20.00
22.00
20.00
20.00
20.00
19.00
20.00
22.00
20.00
20.00
22.00
20.00

02.16.

p

20.00

02.17. sz 20.00
02.18. v
18.00
02.19. h
19.00
02.19. h
22.00
02.20. k
18.30
02.20. k
21.00
02.21. sze 20.00
02.21. sze 22.00
02.22. cs 20.00

Alerant Jazz Est: Halper Experiment feat. Törőcsik Franciska
lemezbemutató koncert
Port.hu Jazz Est: Budapest Bossanova
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Az AVM bemutatja: Gereben Zita Quintet
Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio
A Glonet bemutatja: Tóth Viktor Arura Trio
Harmónia Jazzműhely: Borbély Mihály Balkán Jazz Project
Fidelio Jazz Est: Bernstein 100 - Szőke Nikoletta & Gájer Bálint
Maestro
Révész Richárd Latin Trio
LFZE Monday Open Jam: Szabó-Sípos Ágoston Trio
A Sróf bemutatja: The Coquette Jazz Band
d1 tv Jazz Est: Berdisz Művek
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
Formatex Jazz Est: Kaltenecker - Markó Visions
Harmónia Jazzműhely: Tim "Mr. Dynamite" Lapthorn Oláh Péter - Jeszenszky György Trio
Alerant Jazz Est: Balázs Elemér Group
Budapest Jazz Orchestra plays Kovács Linda music
A Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok bemutató koncertjei
LFZE Monday Open Jam: Borbényi Dániel Trio
Harcsa Veronika és zenésztársai
Grund Színház: CageMatch
Finucci Bros Quartet & Chico – lemezbemutató koncert
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
A Charta Pack bemutatja: Nigun

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM

FREE
BJC JAM
FREE
BJC JAM

02.23.

p

20:00

V4 Jazz Fesztivál: Kollárik Barna Quartet (SK)
Krzysztof Ścierański & Bernard Maseli Duo (PL)

FREE
BJC JAM

02.24.

sz

20:00

V4 Jazz Fesztivál: László Attila - Oláh Kálmán Quartet (H)
Kristina Barta Quartet (CZ)

FREE
BJC JAM

19:00
21:00
02.26. h 20.00
02.26. h
22.00
02.27. k
20.00
02.28. sze 20.00
02.28. sze 22.00

02.25.

FREE
BJC JAM

v &

Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Ramón Valle Trio
Az InfoRádió bemutatja: Trio Midnight
LFZE Monday Open Jam: Szentgráf Benjamin Trio
Hajdu Klára Quartet feat. László Attila
A Jegymester.hu bemutatja: Gayer Mátyás Trio
Wednesday Open Jam: Jónás Gézu Trio

MINDEN MINDEN HÉTFŐN, SZERDÁN, PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON INGYENES JAM SESSION ESTEK A BJC BISTRO-BAN!
BJC JEGYPÉNZTÁR NYITVATARTÁS:
Nyitvatartási napokon: 19:00 - 22:00

BJC BOX OFFICE OPENING HOURS:
On opening days 19.00 to 22.00
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ingyenes jam session estek
késő esti nyitvatartás
gluténmentes fogások
vegetáriánus ételek
vad- és halételek
burgerek és burritók

BISTRO
KONYHA

a budapest jazz clubban!

free jam session nights
late night opening hours
gluten free specialities
vegetarian dishes
wild game and fish specialities
burgers and burritos

Food specialities at Budapest Jazz Club.
+36 1 798 7289 | www.bjc.hu
www.bjc.hu
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