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        Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz elkötelezett 
híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson el a főváros jazzéleté-
nek központjába, a Budapest Jazz Clubba! A különleges atmoszféra és kiváló 
hangminőség mellett, barátságos hangulatú jazzkávézóval és bisztró-fogásokat 
kínáló étteremmel is várjuk. A klubéletben kuriózumnak számító világsztárok 
mellett, állandó fellépőink a hazai és nemzetközi jazz elismert művészei. 
A BJC évek óta megjelenik a legrangosabb szakmai lap, a DownBeat magazin 
világszínvonalú jazzklubokat bemutató listájában is. A Budapest Jazz Club 
támogatja a fiatal tehetségeket, teret biztosít a hazai jazzélet szakmai 
eseményeinek, ám mindezek mellett elsődleges célja, hogy minden téren 
igényes közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak.

        If you are looking for light but still quality entertainment, if you feel you are 
committed to jazz or you are about to get the first taste of it, come and join us at 
the center of jazz life, the Budapest Jazz Club! Besides the impressive palace inte-
rior and the exceptional sound quality we also would like to invite you to our friendly 
jazz café and bistro-style restaurant. You can enjoy the sounds of a Steinway B model 
in the Club, and a Blüthner piano in the café. We bring you not only the world-famous 
stars of club-life but also the well-known faces of national and international jazz. 
One of our aims is to support the birth of perfomances in different styles with 
keeping the concept of jazz as the symbol of high standards in mind. The out-
standing L’Acoustics sound system and the Panasonic HD camera system (pioneer 
in local production) both contribute to displaying and recording the performances 
in top notch quality. The Budapest Jazz Club supports young talents, hosts profes-
sional events of local jazz life but above all provides a scene that serves the needs 
of those looking for quality entertainment.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A kiadványban megjelenő adatok való-
ságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2018. május – június
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Zselinszky Zsaklin
Grafikai munka: 
Szemes Zsanett

A Budapest Jazz Clubban 
az alábbi utalványokkal is fizethet: 

Ticket Culture & Sport
Széchenyi Pihenő Kártya
Kultúra Erzsébet-utalvány
Erzsébet-utalvány Plusz

Rólunk 
About us

H-CS / Mon-Thu: 10.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 10.00-02.00
V / Sun: változó / may vary

K-CS / Tue-Thu: 16.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat:  16.00-02.00
V-H / Sun-Mon:  változó / may vary

               

Nyitvatartás
Opening hours

H-CS / Mon-Thu: 18.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 18.00-02.00
V / Sun: zárva/closed

SZE-CS / Wed-Thu: 18.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 18.00-02.00
V-K / Sun-Tue: zárva/closed

BJC Bistro nyitvatartás
BJC Bistro opening hours

Koncertnapokon: 19.00-22.00
On concerts days: 19.00-22.00

Jegyértékesítés
Ticket sales

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 / every day: 10.00-24.00
mobil / cell phone:
+36 (70) 413 9837
minden nap / every day: 10.00-19.00
weboldal / website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu

Elérhetőségek
Contact

Megjelenik kéthavonta 15.000 példányban.

A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Kiemelt támogatók:

Kiemelt médiatámogatók:

Kiemelt partnerek:

Stratégiai partner:

Üzemeltető:

Partnerek:

Fő médiatámogató:
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Csízi László Trio

Tálas Áron Trio

05.04.

05.07.

Kalmár Trio

Udvardi Márton Quartet

05.12.

05.28.

Balázs József Trio05.19.

Szalay Gábor Trio

Oláh Kálmán Jr. Quartet

05.05.

05.14.

Balázs József Trio05.26.

Molnár Sándor Trio

Egri János Jr. Trio

05.11.

05.21.

Oláh Kálmán Jr. Trio05.25.

Baris Gábor Quartet05.16.

Juhász Gábor Trio05.02.

Varga Balázs Trio05.09.

Kalmár Trio

Egri János Jr. Trio

05.23.

05.30.

FREE LATE NIGHT BJC JAM SESSIONS 
IN MAY

SZERDA/WEDNESDAY  I  22.00
Wednesday Open Jam

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam 
session sorozat támogatója a Formatex.

PÉNTEK, SZOMBAT/FRIDAY, SATURDAY  I  22.30
BJC Jam Session

HÉTFŐ/MONDAY  I  22.00 
LFZE Monday Open Jam

INGYENES JAM SESSION 
ESTEK MÁJUSBAN
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Harmónia Jazzműhely: 
Jazz-csillagvizsgáló
A Harmónia Jazzműhely nagy sikerű sorozatának újabb állomásán ez alkalommal is a legfi-
atalabb generáció tehetségei mutatkoznak be. Az est mentorai: Borbély Mihály, Elek István, 
Juhász Gábor és Oláh Kálmán. A jövő csillagai: 

Cseh Péter – gitár, Drippey Máté – szaxofon, Jónás Rezső – zongora, 
ifj Oláh Kálmán – szaxofon 
Kíséret: Arday Dániel – bőgő, Holb Alexandra – dob

In the years past we have given a chance to the audience to gaze at the furure stars of the human voi-
ce, the piano, the saxophone, the trumpet, the trombone, the drums and the bass. This year Harmonia 
Jazzmuhely presents a brilliant mixed bag.
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A                              bemutatja: 
Oláh Dezső Trio feat. Budapest Fúvósötös

A koncert első felében az Oláh Dezső Trió nem régiben megjelent, Reflections of Bela Bartók’s 
Six Romanian Dances lemezét mutatja be. A program második részében a zenekarvezető leg-
újabb, kortárs formációja mutatkozik be, melyben a trióhoz egy fúvósötös is csatlakozik. 

The concert’s first set is the adaptation of Béla Bartók’s composition Romanian Folk Dances. During 
the second half, they will be joined by a wind instrument group of five, which is the new project of 
bandleader Oláh Dezső. 

 
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob, Bán Máté – fuvola, 
Kiss Katalin – oboa, Farkas Tamás – kürt, Szűcs Péter – klarinét, Mohai Bálint – fagott 
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A zenekar az ezredforduló táján alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó 
Borbély Mihály vezetésével, hasonló szellemű és gondolkodású muzsikusok csatlakozásával. Improvizatív zenéjüket a jazz 
különböző irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a Balkán népzenei örökségének ötvözése jellemzi.

During his career, multireedist Mihály Borbély became a real versatile musician working in different musical styles from folk and 
world music to jazz and contemporary music.

Borbély Mihály – szaxofon, tárogató, klarinét, basszusklarinét, furulyák, Tálas Áron – zongora, 
Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó Hunor – dob

05.03.
                        Jazz Est: 
Borbély Műhely 20.00

csütörtök
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Harmónia Jazzműhely: 
Hajdu Klára Quartet

A zenekar 2015 decemberében teltház előtt mutatta be “Plays Standards Dedicated to Chet 
Baker” című lemezét, amellyel a legendás jazztrombitás emlékének adóztak. A korongon Chet 
Baker kompozícióit, és az általa híressé lett jazz-örökzöldeket dolgozták fel saját stílusukban.
Az idén tízéves zenekar sok más dal mellett erről a korongról is megszólaltatja kedvenc dalait.

Klára Hajdu Quartet’s repertoire includes Hungarian evergreens, own competitions, folk & pop 
songs in jazz adaptions. Their band will celebrate it’s 10-year anniversary this year. 

Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora, Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob 
05.04.je
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Jazz Consort feat. Kovács Linda

Hangfoglaló: 
Lilien & Kónyai Tibor Duo 

Az eredetileg trió formációt 1984-ben alapította Faragó Miklós jazzgitáros. Tíz év szünet 
után a zenekar új lendülettel formálódott újra és azóta elsősorban a zenekarvezető szer-
zeményeit játssza. A tagok egyaránt otthonosan mozognak a latin, mainstream és swing 
világában is. A jó értelemben vett eklektikusság a Jazz Consort repertoárjában,  játékmód-
jában is visszaköszön. 

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

A duó zenei repertoárja rendkívül színes, előadásuk derűs hangulatú. Műsorukban standardek 
és latin dallamok szólalnak meg egészen a  ’20-as évektől napjaink dalainak újragondolt feldol-
gozásáiig. 

The  repertoire  of  the  Duo  consists  of  French, Spanish, Portuguese and Italian masterpieces, own 
compositions, elegant jazz evergreens as well as fiery Latin tunes.

 

Faragó Miklós – gitár, Csanyi Zoltán – billentyűk, Hárs Viktor – bőgő, Jeszenszky György – dob
vendég: Kovács Linda – ének

Lilienn – ének, Kónyai Tibor – zongora

05.05.

05.07.
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kérjük támogassa

www.jazzart.hu

JAZZART KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY
18134209-2-41

péntek

szombat

hétfő
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A Swing á la Django zenekar első nagylemeze a Swing City. Az összeszokott instrumentális formációhoz a lemezen és ezen 
az estén is jól ismert énekesek csatlakoznak. Kozma Orsi énekli a zenekar legújabb slágerét a Szív City-t, Toldi Viki és Csík 
Laci pedig a Bolero című számban működik közre. A zenekar közösségi szerepvállalásként felvállalta, hogy az Alerant Zrt. 
által fejlesztett Szív City applikáció zenei arca legyen.
A Szív City alkalmazásról részletesen tájékozódhat a szivcity.hu oldalon. 

This night is a special event, because the audience can hear material from their brand new album. The album itself is a musical form 
of social engagement, with many songs concerning health issues and methods of first aid, cooperating with Alerant Zrt’s project.
They regularly don’t have a singer in the band, but this night, they invited three Hungarian celebrity vocalists to join. 

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy CD és koncert DVD-jük is megjelent. 
2006-ban és 2010-ben is a legjobb 8 között díjazták a formációt a németországi Völklingenben megrendezett ‚Voice&Guitar’ 
nemzetközi versenyen. 2009-ben londoni turné következett és híres londoni jazz clubbokban szerepelt nagy sikerrel a formáció. 
Kettejük több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép fel a BJC-ben. Műsorukat elsősorban jazz standardek, 
örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt. 

Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo since 2005, they are regular guests of BJC. The amusing way they perform evergreens 
and standards attracts a huge audience every month, and has a large number of frequenters.

Csurkulya József – cimbalom, Dani János – gitár, Gazda Bence – hegedű,
Gera Gábor – harmonika, Lombos Pál – bőgő, Seres Vilmos – klarinét, Nagy Zsolt – dob
Vendég: Oláh Gergő – ének, Kálmán Tamás – gitár, ének

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

05.08.

05.09.

          Alerant Jazz Est: 
Swing á la Django feat. Kozma Orsi, Csík Laci és Toldi Viki - lemezbemutató 

Voice & Guitar: 
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

19.00/21.00
kedd

20.00
szerda
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A hazánkban és nemzetközileg is elismert többszörös díjnyertes dobos, zeneszerző és énekes Kaszás Péter szólólemeze 
Infinity Project címmel 2016-ban jelent meg a Magneoton kiadásában. Kaszás az elmúlt tizenöt évben számos lemezen 
működött közre. 2009 óta a világhírű gitárművész Al Di Meola zenekarának is tagja. Munkái közül kiemelkedő a Di Meolával 
felvett Pursuit of Radical Rhapsody című lemez, ahol olyan kiválóságokkal játszik együtt, mint Peter Erskine, Charlie Haden, 
Mino Cinelu, Gumbi Ortiz, Fausto Beccalossi, Barry Miles és Victor Miranda. Az albumot 2011-ben Latin Grammy Díjra jelölték. 
Az Infinity Project egyik különlegessége, hogy Péter zenekeszerzőként, dobosként és énekesként is közreműködik.
2017-ben az album Fonogram díjat nyert “Az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele” kategóriában. 

Kaszás Péter is one of the most acclaimed drummers in Hungary. He has appeared on several albums of his fellow musicians, 
and has been playing in Al Di Meola’s band since 2009. This band has given him the opportunity to play with musicians such 
as Peter Erskine, Charlie Haden, Barry Miles and so on. Péter also has his own formation. Their debut album, Infinity Project 
really represents his musicality, since he is the drummer, singer and songwriter on this record. His work has won the presti-
gious Hungarian Fonogram award, and a nomination for the Latin Grammy Awards.

Kaszás Péter – dob, ének, Bubenyák Zoltán – zongora, 
Barabás Tamás – basszusgitár, Dajka Krisztián – gitár, Zana Zoltán – szaxofon 
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                               Jazz Est: 
Kaszás Péter Infinity Project 20.00

csütörtök

László Attila Quartet

Az elismert jazz gitáros pályafutása során a legnagyobb amerikai világklasszisokkal lépett fel. 
Saját kvartettjében a basszusgitáros Lattmann Bélával közel negyven éve dolgozik együtt. A 
formációval elsősorban a gitáros-zeneszerző saját szerzeményeit szólaltatják meg. A formáció 
eredeti hangzását a kiváló billentyűs, Tzumo meghatározó jelenléte is szavatolja.

László Attila is an acclaimed guitar performer and teacher. He has appeared on stage with the 
biggest American stars. His quartet plays music he composed. 

László Attila – gitár, Tzumo Árpád – zongora, 
Lattmann Béla – basszusgitár, Hidász Tamás  – dob 
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20.00

A Studio11 zenekar története a közszolgálati rádió égisze alatt Zsoldos Imre és Dobsa Sándor vezetésével indult 1963-ban. 
Zenekar évtizedeken keresztül meghatározó részese volt a magyar könnyűzene fejlődésének, mint fontos dalok, produk-
ciók megszületésének közreműködője. A jelenleg művészeti társulatként működő Studio11 Ensemble a legkülönbözőbb 
összeállításokban formát öltve, a jazz és a könnyűzene valamennyi stílusában mindig is a szabad zenélés útjain jár. A jól 
ismert zenekar Studio11 Evenings címmel indított nagy sikerű sorozatot a BJC-ben. A kéthavi koncertek alkalmával egy-egy 
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 Studio11 és persze 
a közönség kedvencei közül. Ezen az estén rendhagyó módon három hazai jazz-csillag is csatlakozik a nagyzenekarhoz.  
 
Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene. They mostly play the  
works of iconic performers in their own jazzy style. 
This time, one of the most popular Hungarian songstresses, Szőke Nikoletta will be their guest.

 

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: Szőke Nikoletta – ének, Fekete-Kovács Kornél – trombita, Galyas László – trombita 
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A                     bemutatja: 
Studio11 Ensemble feat. Szőke Nikoletta, Fekete-Kovács Kornél, Galyas László

Maestro

Az improvizációs színházi est során két rendező dolgozik azon, hogy a színészek minél na-
gyobb bajba kerüljenek és változatos jelenetek sorozatával küzdjenek a játékban maradásért. 
Hogy ki kivel játszik, azt a nézők sorsolják ki, és a jelenetek végén ők maguk is pontoznak. 
Aki a legtöbb pontot gyűjti, az est végén az lesz Maestro!  Nemzetközi szinten ez az egyik 
legnépszerűbb kiesős-versengős formátum, amely Magyarországon csak a Grund Színház 
repertoárjában szerepel – immár 6 éve. 

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.05.13.je
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                   Jazz Est:
Budapest Bossanova

A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossa novát játszik, célja az 1950-es évek végén 
Brazíliából elindult, s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei 
stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és 
szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg. 

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

 
Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, 
Földváry Balázs – bőgő, Jeszenszky György – dob
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Grund Színház: 
CageMatch

A  mérkőzésen két csapat néz szembe egymással, hogy néhány szóból kiindulva percről-perc-
re átalakítsa a történetet. Minden csapat pontosan 25 percet kap, hogy a semmiből egy 
történetet hozzanak létre. Hétköznapi életek, váratlan fordulatok, hősök, izgalmas karak-
terek 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 each other to form a complete story 
with just a few words. You can enjoy it without understanding the language.

 

05.15.je
gy

ár
/p

ric
e:

 2
50

0 
HU

F
20.00

20.00

in
gy

en
es

/f
re

e

A szemeszter végi zenekari bemutató vizsgakoncerteken a Jazz Tanszék zenekari gyakorlat óráján részt vevő együttesek lép-
nek fel. Húsz perces koncerteken mutatnak be egyfajta összegzést az elmúlt félév munkájából, melyen az ajánlott darabok 
mellett szabadon választott és saját darabokat valamint stílusgyakorlatokat is előadnak. A diplomázó hallgatók számára a 
bemutató vizsga egyben a következő hónap elején sorra kerülő diplomakoncertek főpróbája is egyben. Felkészítő tanárok: 
Bacsó Kristóf, Borbély Mihály, Csuhaj-Barna Tibor, Elek István, László Attila, Márkus Tibor, Zsoldos Béla.

This night the students of the Liszt Ferenc Academy of Music will test their skills in a real jazz atmosphere. 

05.16-18.
LFZE évvégi bemutató koncertek

13.30

hétfő

kedd

szerda, csütörtök, péntek
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A               bemutatja:
Gereben Zita Quintet

„Az én fesztiválom“ címmel jelent meg tavaly novemberben Gereben Zita harmadik nagyle-
meze. Az albumon Zita és zenekara bátran keveri az akusztikus hangzást az elektronikus 
zenével, a jazzel, az R’n’B-vel és a funkkal, melynek eredményeként izgalmas, minőségi 
popzene szólal meg a korongon és élőben a BJC színpadán is. 

Zita’s velvety voice and personal onstage presence ensure an unforgettable evening. She has recently 
released her new album, which is a tasteful combination of electronic dance, jazz, R’n’B, and funk. 

 Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár, Horváth „Tojás“ Gábor – zongora, 
Bata István – basszusgitár, Gálfi Attila – dob
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A magyar jazzvilág egyik  legsokoldalúbb zenésze, a zongorista Tzumo hónapról hónapra 
sikeresebb formációjával a Neo Soul, RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz harmó-
niakészletével és összetett, előremutató formavilágával. A zenekar Tzumo szerzeményeit 
szólaltatja meg, de a darabok létrejöttekor jelentős szerep jut a zenésztársaknak is. 

Solati band combines the characteristics of jazz with Hip-Hop, Neo Soul, and RnB. The music is 
written by pianist Tzumo Árpád, and the author of the lyrics is Kriszta Pocsai, who makes the 
music whole with her brilliant voice. 

Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob
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05.17.

szerda

csütörtök

Harmónia Jazzműhely: 
Rieger Rhodes Quartet

A zenekar létrejöttét a jazz nagy swing és bebop előadóinak és szerzőinek tisztelete ihlette. 
Felállásuk különleges hangzását a ’70-es évek analóg elektromos zongorája, a Rhodes szol-
gáltatja. Zenei programjukban olyan zenészek munkásságának állítanak emléket, mint Wes 
Montgomery, Duke Pearsons, Bobby Timmons vagy Phineas Newborn, ám a nagy elődök 
szerzeményei mellett saját kompozíciók is helyet kapnak. 

The band’s work is inspired by the appreciation of great performers and composers of the swing 
and bebop era.  

Rieger Attila – gitár, Rozsnyói Péter – Rhodes, Oláh Zoltán – bőgő, Csízi László – dob 
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Ajánlatunk 2018. májusában 
a készlet erejéig érvényes.

májusban 
MOJITO
890 HUF
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Lengyel Jazz Est: 
Wójciński-Szmańda Quartet

A csapat ötletgazdái a Wójciński testvérek, akik több év önálló zenélés után elhatározták, 
hogy meghívják az ismert dobost, Krzysztof Szmańda-t és így, együtt alapítanak új formá-
ciót. A kvartett zenéje szabad improvizációkra épül, zenei világukban fellelhetőek a lengyel 
jazz ’70 –es éveinek avantgárd elemei is. 

Each member of the group has a significant experience in jazz and the improvised music scene, as 
well as being members of different groups and as soloists. 

Maurycy Wójciński – trombita, Szymon Wójciński – zongora, 
Ksawery Wójciński – bőgő, Krzysztof Szmańda – dob 
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A Djabe zenekar az utóbbi években számos lemezt jelentetett meg. 2017-ben debütált a New Dimensions Update Live 
koncertfelvétel LP, CD, mesterszalag, download és streaming formátumokban. Ez volt a 2016-ban megújult zenekar első 
hanghordozója. Emellett 2017-ben két másik kiadvány is megjelent az angol Cherry Red Records gondozásában, mindket-
tő CD+DVD formátumban. A Steve Hackett & Djabe: Summer Storms and Rocking Rivers album a második, a Djabe & Steve 
Hackett: Life Is A Journey – The Sardinia Tapes lemez pedig ötödik volt az angol kiadó nemzetközi eladási listáján. A 2016-
os szardíniai stúdió felvételeket tartalmazó, Barabás Tamás által kidolgozott album a Gramy-H kiadásában dupla vinyl 
formában is elérhető tavaly októbertől. 2018 február közepén került a boltokba a Djabe with Steve Hackett & Gulli Briem 
CD+DVD koncertalbum, melyet a zenekar 2017 júniusi turnéján vettek fel. A CD a miskolci, a DVD a budapesti előadáson 
készült. Mindezek mellett idén elkezdõdtek a Djabe új stúdióalbumának felvételei. 
A lemez a Flow címen 2018. május 15-én jelenik meg CD-n. 
A surround keverést tartalmazó DVD változat júniusban, a vinyl kiadás  várhatóan szeptemberben lát napvilágot. Ezen az 
estén a zenekar legutóbbi, Flow című albumát mutatja be élőben, a BJC-ben.

Djabe is the number 1 jazz/world fusion band in Hungary. It was established 22 years ago and since then, Djabe won numerous 
domestic and international awards and recognitions.

Égerházi Attila – gitár, Nagy János – billentyűk, Koós-Hutás Áron – trombita, Barabás Tamás – basszusgitár,  Kaszás Péter – dob 

05.19.
Djabe: Flow lemezbemutató koncert

20.00
szombat

vasárnap

ANDROID

   19.00
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Alerant Jazz Est: 
Finucci Bros Quartet - Favourite Standards

A zenekar az elmúlt időszakban koncertről koncertre a popzene ismert alakjait idézte meg.  
Ezen az estén saját legkedvesebb dalaik közül válogatnak, hogy az instrumentális program-
mal visszakanyarodjanak a Finucci Bros eredeti hangzásvilágához. 

Finucci Bros has had a long series performing with the biggest Hungarian names, covering world 
stars’ music. This night they will perform the songs that are closest to their hearts. 

 
Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, 
Horváth “Pluto” József – bőgő, Bordás József – dob 
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SAB-Zone

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 káprázatos, mégis szelíd, csodálatos hangú énekesnő, Bakó 
Kriszti csatlakozik. 

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. 
 

Bakó Kriszti – ének, Juhász Attila – zongora, Piri Béla – nagybőgő, Tiba Sándor – dob
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A Pankastic!  történetében ez az első olyan alkalom, amelyen a dalok szerzője, Kálmán Tamás is színpadra lép, sőt a nagyszerű 
zeneszerző ezen apropóból hangszert is ragad és hangszálait is megdolgoztatja! A zenekar kulisszatitkaiba is bepillantást engedő 
interaktív esten egy sztárvendég is csatlakozik a forámcióhoz Oláh Gergő személyében, akivel a  hangos sikert aratott közös dal is 
elhangzik majd. A váratlan fordulatokkal teli esten régi és új zenekari tagok és meglepetésvenédégek is közreműködnek, miköz-
ben a közönség még közelebb kerülhet a zenekar eddigi munkásságának történetéhez és nem kevésbé a Django-pop műfajhoz. 

The music genre called django-pop became popular in 2014. Pankastic! band is the first and most significant representative of this 
music style. 
 
Pálmai Panna – ének, Egri János Jr.  – ének, Lisztes Jenő – cimbalom, Kardos Dániel – gitár, 
Horváth Márk – gitár, Schildkraut Vilmos – bőgő, Serei Dániel – dob, 
Sánta Zsófia – moderátor
Vendég: Oláh Gergő – ének, Kálmán Tamás – ének, gitár

05.23.
Pankastic! feat. Oláh Gergő és Kálmán Tamás - szerzői est 

20.00

hétfő

kedd

szerda

ANDROID

   19.00
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Harmónia Jazzműhely: 
Hangfoglaló: Vörös Janka E-series

Balázs Elemér Group

Harmónia Jazzműhely: 
Rátonyi Róbert Trio

Vörös Janka fiatal, apró termetű, de annál hatalmasabb orgánumú énekesnő, aki korábban 
elnyerte a MÜPA Jazz Showcase közönség-díját is. Janis Joplinra emlékeztető hangjával 
hihetetlen szenvedéllyel és pózok nélkül énekel.

The band led by a tiny girl with an enormous voice appeared out of nowhere at last year’s Jazz 
Showcase at the Budapest Palace of Arts. 

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb 
jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang ér-
dekes 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.

The band’s music is spiced with the contrast of female and male vocal and exciting instrumental 
play.

A zenekarvezető Artisjus díjas jazz-zongoraművész, hangszerelő, zeneszerző 1975 óta 
szinte valamennyi élvonalbeli jazz muzsikussal játszott. Számtalan tv-, film-, szinház- és 
jazz zenét komponált és hangszerelt.

Bandleader Rátonyi Róbert is an Artisjus-prized composer and pianist, who has contributed to the 
music of several movies and TV shows. 
 

Vörös Janka – ének, Mits Marci – szaxofon, 
Fövenyi Máté – gitár, Bögöthy Ádám – bőgő, Szabó Dániel Ferenc – dob 

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

Rátonyi Róbert – zongora, Lutz János – bőgő, Berdisz Tamás – dob 
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Kővirágok Énekiskola évzáró koncert

Az iskola “Pop és könnyűzenei” szakának diákjai közül sokan most lépnek életükben először 
színpadra, bő egy órás műsorral zárva a tanévet. A főleg tizenéves, válogatott tehetségekből 
álló csapat osztályfőnöke Gulyás Erika, akit 2016-ban az év zenetanárának választottak 
Magyarországon.

The Kővirágok School of Singing presents it’s “Pop and light music” class to the audience by the end 
of the school year, for an hour long show.
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Corner Dely

A zenekar a klasszikus jazz hagyományaiból kiindulva saját úton jár, ahol a zenekarvezető, 
Dely Róbert kompozíciói szolgáltatják az alapot a négy muzsikus egyéni építőköveinek. A for-
mációt alkotó zenészek a magyar jazz élet kiemelkedő egyéniségei.

The base of their music are the compositions of Dely Róbert. From there, the musicians spread their 
musiciality in their own, unique styles. 
 

Dely Róbert – gitár, Cseke Gábor – zongora, Hárs Viktor – bőgő, Gyenge Lajos – dob
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Zsidó Művészeti Napok: 
Duett - Sárik Péter és Gátos Iván estje

A koncerten a klasszikus zongora mellett számos legendás billentyűs hangszert is meg-
szólaltatnak, köztük egy Hammond orgonát is. A programban néhány mára ikonikus zene-
mű mellett több saját szerzemény és először hallható improvizáció is szerepel.

Two brilliant keyboardists on stage, covering songs, performing own works, improvising, and pro-
ving that two musicians can create endless sounds. 

Sárik Péter – billentyűk, Gátos István – billentyűk

Elek István – szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő, Cseh Balázs – dob
Vendég: Pocsai Kriszta – ének 
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Elek István Quartet feat. Pocsai Kriszta

Révész Richárd Latin Trio

A Jazzma.hu szavazólistás versenyén kategóriagyőztes Elek István, Pocsai Kriszta és a gitá-
ros Gyárfás István sikeres ukrajnai turnét követően fergeteges koncertet adott a BJC-ben. A 
kvartett ezen az estén e koncert programjából is szemezget, a közönség legnagyobb örömére 
pedig Pocsai Kriszta újfent csatlakozik az összeszokott formációhoz. 

The Quartet is part of the so-called “mainstream”, with a program tribute to the great predecessors 
and successors of Jazz. Tonight, they do so with a guest singer. 
 

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

Richárd Révész is one of the most talented pianist of this country. With his band he plays real 
jazzy latin vibes.
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Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob

hétfő

szerda
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csütörtök
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Oláh Kálmán Jr. Trio06.01.

Juhász Gábor Trio06.09.

Csízi László Trio

Egri János Jr. Trio

06.15.

06.23.

Szalay Gábor Trio06.02.

Balázs József Trio

Balázs József Trio

06.22.

06.30.

Varga Balázs Trio06.08.

Baris Gábor Trio

Tálas Áron Trio

06.16.

06.29.

Kalmár Trio06.20.

Molnár Sándor Trio06.06.

Tálas Áron Trio06.13.

Egri János Jr. Trio06.27.

FREE LATE NIGHT BJC JAM SESSIONS 
IN JUNE

SZERDA/WEDNESDAY  I  22.00
Wednesday Open Jam

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam 
session sorozat támogatója a Formatex.

PÉNTEK, SZOMBAT/FRIDAY, SATURDAY  I  22.30
BJC Jam Session

INGYENES JAM SESSION 
ESTEK JÚNIUSBAN
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Harmónia Jazzműhely: 
Vörös Niki Quartet

Vörös Niki virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó anyagból képes minőségi jazzt alkotni. Eny-
hén füstös hangja beleillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan rögtönöz, érzéssel 
énekel és nagyszerű összhangban működik zenészeivel.

With her magical smokey voice, Niki can turn any good material to quality jazz. She combines tradition 
and improvisation on a professional level, and cooperates with her musicians magically.
 

Vörös Niki – ének, Vörös László – zongora, Bögöthy Ádám – bőgő, Jeszenszky György – dob
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Ella Fitzgerald, a “Jazz Nagyasszonya” nagysága előtti tisztelgésből született az album, amelyen a díva kiváló szerzőktől 
származó kedvenc dalai szólalnak meg. Noha a BBNQ eddigi megjelenései teljes mértékben saját kompozíciókból álltak, a 
zenekar számára ugyanolyan öröm a hagyományos mainstream játék is. 

The leader of the band, Balázs Bágyi, is the head of the Hungarian Jazz Federation. His group, formed by only the best musicians, 
usually plays his compositions, but since they enjoy the world of mainstream jazz also, on this special night, they will pay tribute 
to the one and only Ella Fitzgerald.

Pocsai Kriszta – ének, Bágyi Balázs – dob, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő

06.02.
Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta – Tribute to Ella

20.30
szombat

péntek

Ajánlatunk 2018. júniusában
a készlet erejéig érvényes.

júniusban
APEROL SPRITZ

890 HUF

az
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ETŰD vizsgakoncert és gála

Az iskola falai közül olyan kiválóságok léptek ki, mint Vörös Niki, Csézy, Palya Bea, Pflum Orsi 
és Szőke Nikoletta és a nemrégiben elhunyt csodálatos énekesnő, Fábián Juli, csak néhányat 
említve a legismertebb nevek közül. Az ETŰD Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak kon-
certjén a feltörekvő generáció tagjai saját formációikkal mutatkoznak be.

The Etűd Conservatoire and Music School’s most talented students will be on stage with jazz stan-
dards.
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06.03-05.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Jazz Tanszak diplomakoncertjei 19.00

vasárnap, hétfő, kedd

szerda

A tavalyi évhez hasonlóan, ismét a BJC színpadán hallhatja a közönség a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszéké-
nek Bachelor diploma hangversenyét. A műsor gerincét elsősorban a jazz irodalom meghatározó zeneszerzőinek  darabjai adják, 
emellett a hallgatók saját kompozíciókat is bemutatnak a közönségnek. 

06.03. vasárnap

Big-Band László Attila 
vezetésével

Birinyi Ádám – zongora 
(diplomázó hallgató)
Csik Dániel – basszusgitár 
(diplomázó hallgató)
Holb Alexandra – dob                                   
felkészítő tanár: László Attila                                                                                                                                       

Csillag Júlia – ének 
(diplomázó hallgató)
Drippey Máté – szaxofon 
(diplomázó hallgató)
Kovács Tamás – gitár
Zombori Attila – dob
Arday Dániel – bőgő                                                                  
felkészítő: Márkus Tibor                                                                                            

06.04. hétfő

Tóth Bence – gitár 
(diplomázó hallgató)
Drippey Máté – szaxofon 
(diplomázó hallgató)
Pávai Apor – dob 
(diplomázó hallgató)
Hegyi Zoltán – bőgő                                                                   
felkészítő tanár: Elek István

Magda Zsolt – szaxofon 
(diplomázó hallgató)
Holb Alexandra – dob
Tóth Mátyás – bőgő
Takács Dániel – gitár                                                                  
felkészítő tanár: Borbély Mihály

Várallyay Petra – hegedű, 
zongora (diplomázó hallgató)
Mohai Szabolcs – dob 
Berta Zalán – basszusgitár                                                        
felkészítő tanár: Márkus Tibor

06.05. kedd

Wolford Benjámin – zongora 
(diplomázó hallgató)
Kiss Diána – bőgő 
(diplomázó hallgató)
Bencsik Levente – gitár 
(diplomázó hallgató)
Raboczki Balázs – szaxofon 
(diplomázó hallgató)
Molnár Enikő-ének 
(diplomázó hallgató)
Zombori Attila – dob                                                                   
felkészítő tanár: László Attila

Möntör Máté – gitár 
(diplomázó hallgató)
Hoffer Miklós – szaxofon (
diplomázó hallgató)                           
Lovász Barna – bőgő
Csipkés Sándor – zongora
Márkosi András – dob                                                                
felkészítő tanár: Bacsó Kristóf

Kispál Balázs – gitár 
(diplomázó hallgató)
Mácskovics Szabolcs – zongora
Lovász Barnabás – basszus                                                        
felkészítő tanár: Zsoldos Béla
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Harmónia Jazzműhely: 
Szőke Nikoletta Quartet

Szőke Nikoletta New Yorkban, Berlinben, Londonban és Koppenhágában is koncertezett ha-
talmas sikerrel, az utóbbi esetben a dán TV is közvetítette a koncertet. Még nagyobb diadalt 
aratott Japánban, ahol már az ötödik albuma kelt el többezres példányszámban. Itthon Bobby 
McFerrinnel és Kurt Ellinggel is duettezett. A formáció minden egyes tagja a hazai jazz meg-
határozó személyisége.

The quartet of fantastic songstress who has been going from strength to strength ever since she won 
First Prize at the vocalists’ world contest at the Montreux Jazz Festival.
 Szőke Nikoletta – ének, Farkas Zsolt – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, 
Radics Máté – dob
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A rendkívüli népszerűségnek örvendő ének-gitár duó különleges színfoltja a hazai, sőt büszkén állíthatjuk az európai zenei 
életnek. Veronika sokszínű, helyenként hangszerszerű énekhangja, a gitáros, Gyémánt Bálint basszusokban gazdag gitárhang-
zása, kettejük nyughatatlan kísérletező kedvével, intuitív egymásra hangoltságával, valamint looper-effektekkel fűszerezett 
ritmusokkal teremt komplex és izgalmas zenei élményt. Ezen az estén a rendkívül sokoldalú, hegedűjét szintén looper-effektel 
manipuláló, őserővel éneklő Szirtes Edina Mókus lesz az összeszokott duó vendége. 

 

The internationally known and popular Veronika Harcsa and the highly recognized Bálint Gyémánt singer-guitarist duo are a 
special bright spot of the domestic, and proud to say, even the European music scene. Veronika’s colorful voice, Bálint’s rich 
guitar playing, their experimental mood, and their rhythms spiced with looper effects are sure to create an exciting musical 
experience.
They often invite guests to enrichen the already quite unforgettable performance. On this particular night, an acclaimed 
Hungarian violin player will join the duo to put the sentimental vibes on maximum level.

Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár, vendég: Szirtes Edina Mókus – ének, hegedű
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Alerant Jazz Est: 
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo feat. Szirtes Edina Mókus

20.30
csütörtök

péntek
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It’s Wonderful, vagyis Nagyszerű az alcíme ennek az estének, ahol a latin és fekete muzsika ötvöződik a zsidó szerzők 
európai gyökerű és hagyományú dallamaival. Ki lenne hivatottabb szárvendége a Budapest Ragtime Bandnek erre az ka-
landozásra, mint a jazzt, sanzont, popot, musicalt és operettet ugyanazzal az utánozhatatlan eredetiséggel saját képére 
formáló Szulák Andrea?
Antonio Carlos Jobim, Rodgers és Hart, a Gershwin fivérek és Irving Berlin, hogy csak néhányat említsünk a világhírű szer-
zők közül. Valódi zenei csemege várja az énekesnő és persze a  jazz rajongóit.

This night, Latin and Afro-american music meets European Jewish traditions, to present the complexity and beauty of American 
music. 

A Jazzical Trio fő profilja a különböző kultúrák, zenei stílusok fúziója. Következő koncertjükön a zsidó kultúra legismertebb 
dalaiból válogattak, és a rájuk jellemző egyéni és izgalmas hangzásban adják elő ezeket a gyönyörű dallamokat. A klasszi-
kus zene, a jazz, és a zsidó zene találkozása lesz tetten érhető programjukban. Játékuk virtuóz, ötletgazdag, és rendkívűl 
színes, a klasszikus zenéből ismert kamarajátékhoz hasonló.

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

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

Gayer Ferenc – zenekarvezető, bőgő, Stein Ferenc – zongora, Antal Tibor – hegedű, Széki József – xilofon, ének, 
Kiss Bálint – harsona, Csárics Sándor – trombita, Weszely János – dob
Vendég: Szulák Andrea – ének 

06.09.

06.10.

Zsidó Művészeti Napok: 
Budapest Ragtime Band feat. Szulák Andrea

Zsidó Művészeti Napok: Jazzical Trio

20.00
szombat

19.00
vasárnap



22

június I june

             Jazz Est:
The Coquette Jazz Band

Bartók konzi év végi bemutató koncert

Uclu Jazz Band 

A bécsi zenekar az 1920-as, ‘30-as, ‘40- es 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 elsõ leme-
zét “Isn’t This A Lovely Day” címmel.

This new band plays music from the “Golden jazz era”, in particular, hit songs from Louis Armstrong, 
Bobby Hackett, Duke Ellington and Benny Goodman. Their first album was released a year ago. 
 

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

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

Az UCL Jazz Society egyike a London’s Global University legaktívabb zenei társaságainak. Tag-
jai közé tartoznak azok az egyetemisták, posztgraduális és a PhD hallgatók, akik különböző 
témákat tanulmányoznak az egyetemen, ám mindegyiküket összeköti a jazz szeretete. 
Big Band 30 fős, a kórus pedig 23 tagból áll!

UCLU Jazz Society is one of the busiest musical groups of London’s Global University. Their large num-
ber of performers include students who study in different fields, but are connected by the love of jazz. 

Elina Viluma – ének, Hofecker Dániel – trombita, Papp Mátyás – trombita, 
Milos Milojevic – szaxofon, Bartha Mátyás – zongora, 
Hofecker Mátyás – bőgő, Oleg Markov – dob

06.11.

06.12.

06.13.
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#KONCERTEK   

#SZÍNES PROGRAMOK  

#KERTI VÁSÁR  

#BORKÓSTOLÓ   

#STREETFOOD
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A                      bemutatja:
Halper Hendrix Experiment feat. Rick Toldon

A zenekarvezető 2012-ben, a Müpában nagyszabású koncerttel tisztelgett Jimi Hendrix em-
léke előtt, a gitárvirtuóz születésének hetvenedik évfordulója alkalmából. Ezen az esten két 
világsztár, a dobos Steve Gadd és a bõgõs Eddie Gomez alkotta a ritmusszekciót. A formáció 
Jimi Hendrix számait játssza sajátos, jazzes felfogásban. Az est sztárvendége Ric Toldon (USA).

The band plays the songs of Jimi Hendrix spiced with unique jazz mentality. The special guest of the 
night is Ric Toldon (USA).
 
 Halper László – gitár, Ric Toldon – ének, Fekete István – trombita, Kollmann Gábor – szaxofon, 
Csejtei Ákos – szaxofon, Kosztyu Zsolt – basszusgitár, Hajas László – dob
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A Magyarországon élõ tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő a közönség egyik nagy kedvence, mindig is magához illő 
kísérettel lép fel. Elsa férje, a francia kritikusok által Európa egyik legegyedibb jazz énekesének tartott Winand Gábor sza-
xofonon és fuvolán is jeleskedik.
Legújabb formációjukban az Afro-Jazz és a BeBop stílusjegyeit ötvözik a hazai jazz élet jeles képviselőinek közreműködé-
sével. 

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

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

06.13.
A                         bemutatja:
Elsa Valle Afrocando 20.30

szerda

csütörtök

Az Öreghegy lankáin megálmodott Haraszthy Amfiteátrum hamarosan meg-

nyitja kapuit. Ez alkalomból felbuzdulva arra gondoltunk, hogy egy szabadtéri 

kerti partival ünneplünk, eszünk-iszunk-táncolunk!

Öreghegy 3108. hrsz., Etyek, 2091 I  www.hvp.hu  I  www.facebook.com/HaraszthyVineyards/
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LFZE ‘98 Jubileumi Osztály Jam

Az LFZE Jazztanszékének 1998-ban végzett évfolyama különlegesen erős mezőny volt, ma 
közülük többen a magyar jazz élenjáró művészei, akiket a BJC közönsége is jól ismer. Diplomá-
zásuk huszadik évfordulója alkalmából színes műsorral készülnek. 
Az este művészeti vezetője és házigazdája Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetség elnöke.

The Hungarian Music Academy’s class of 1998 was one of the strongest teams ever. For their 20-year 
anniversary, they are preparing with a special and fun performance. 
 
Közreműködik: Bágyi Balázs, Behumi Dóri, Frey György, Horváth Balázs, Keönch László , Kiss 
Attila, Koloncsák Zsolt, Pocsai Kriszta, Sárvári Kovács Zsolt, Schneider Zoli, Szabó Attila, Szalay 
Gábor, Valastyán Tamás
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A román Luiza Zan nem csak a mi Kelet-Közép-Europánk, de egész Európa egyik legérdekesebb, legeredetibb énekesnője. 
Luiza a jazz, a funk, a rhythm&blues, a hip-hop, valamint a bossa nova vonzó és egyéni ötvözetét interpretálja. 2004-
ben különdíjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekes versenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért 
el. Hat éve hatalmas sikerrel lépett fel a BJC londoni testvér klubjában, a legendás 606-ban. Gyárfás István, népszerű 
becenevén  Gyafi, a magyar jazzélet egyik legszimpatikusabb egyénisége, nem mellesleg fantasztikus gitáros. Sárik Péter 
jazz-zongoraművészt virtuozitásáról és műfaji sokoldalúságáról ismerhetjük. A nevével fémjelzett zenekar hosszú ideje 
meghatározó és kreatív szereplője a magyar jazzéletnek.

 
Romanian songstress Luiza Zan is one of the most interesting and original jazz singers not just in this Central-East European 
region but in the whole of Europe. She sings an intriguing and highly individual mixture of jazz, rhythm’n’blues, funk and bossa 
nova. In 2004 she came second at the Montreux International Jazz Festival’s Jazz Voice competition. Five years ago she made 
her rip-roaring British debut at London’s legendary 606 Club and hasn’t looked back since. Last year she absolutely brought 
the house down here at the BJC. 

Luiza Zan – ének, Gyárfás István – gitár, Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob 
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Harmónia Jazzműhely: 
Luiza Zan feat. Gyárfás István & Sárik Péter Trio 20.30

péntek

szombat
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Az idén 90 éves Lee Konitz a jazz történetének élő legendája és egyben krónikása, aki épp úgy bábáskodott a cool, 
mint az avant-garde jazz születésénél. Kezdetben klarinétozott, klasszikus zenét tanult, majd rátalálva kedvenc 
hangszerére, áttért az altszaxofonra. A ‘40-es, ‘50-es években Miles Davis-szel és a korát szintén meghatározó 
billentyűssel, Lennie Tristano-val dolgozott.
 Lee Konitz még mindig a világ egyik legjobb altszaxofonosa, aki sokaktól eltérően nem Charlie Parker nyomdokaiba 
lépett, hanem önálló, saját hangját alakította ki. Soundja az évek folyamán organikusan változott. Eredetileg száraz  
volt, amit akkor változtatott meg, amikor Stan Kenton nagyzenekarában kezdett fújni. Erre feltétlen szüksége is 
volt, különben megfulladt volna a zenekar nagy hangerejében. “Nem volt könnyű abban a zenekarban altszaxizni. 
Legközelebb inkább dobos leszek.“ - nyilatkozta.
Pályája során olyan klasszisokkal dolgozott együtt, mint Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus, Elvin 
Jones, Charlie Haden, vagy épp a vele azonos évben, 1927-ben született Zoller Attila. 
Lee Konitz diszkográfiájával a WikiPedia külön oldalon foglalkozik, melynek oka, hogy zenekarvezetőként 147 azaz  
száznegyvenhét korongon hallható! Sidemanként pedig még ugyanennyi albumon működött közre. 

Legutóbb 2013-ban duóval a BJC-ben, majd 2014-ben triójával, a MÜPA-ban adott emlékezetes koncertet.  Ezen 
az estén kvartettjével lép fel, egy felejthetetlen, a hazai jazz-zenei történet újabb mérföldkövének számító koncert 
keretében. 

Alto Saxophonist Lee Konitz was born in Chicago in 1927 and has enjoyed one of the most creative and prolific careers 
in modern jazz. After early experience with the Claude Thornhill Orchestra (arranged by Gil Evans), Stan Kenton’s Orchestra, 
the innovative small groups of pianist Lennie Tristano, and the Miles Davis Capitol Orchestra, Konitz turned freelance and 
has remained on the cutting edge of post-bop improvisation ever since. 

Lee Konitz – szaxofon, Florian Weber – zongora, Jeremy Stratton – bőgő, George Schuller – dob

hétfő
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Budapest Bossanova

Gyémánt Bálint Trio feat. Borbély Mihály

A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossa novát játszik, célja az 1950-es évek végén 
Brazíliából elindult, s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei 
stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és 
szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg. 

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

A gitáros bemutatkozó szerzői lemezének anyagával tér vissza a Budapest Jazz Club színpa-
dára. A lemezt a Fonogram zenei gálán a 2017-es év legjobb jazz lemezének jelölték. Igazi ku-
riózum, hogy ezen az estén a zenekarhoz a népszerű szaxofonos, Borbély Mihály csatlakozik. 

Gyémánt Bálint is one of the most colorful musical personalities in Hungary. The guitarist will perform 
his own songs this night, and invites one of the best saxophononists to join his band for this event. 
 

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, 
Földváry Balázs – bőgő, Jeszenszky György – dob

Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob
Vendég: Borbély Mihály – szaxofon
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Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy CD és koncert DVD-jük is megjelent. 
2006-ban és 2010-ben is a legjobb 8 között díjazták a formációt a németországi Völklingenben megrendezett ‚Voice&Guitar’ 
nemzetközi versenyen. 2009-ben londoni turné következett és híres londoni jazz clubbokban szerepelt nagy sikerrel a formáció. 
Kettejük több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép fel a BJC-ben. Műsorukat elsősorban jazz standardek, 
örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo since 2005, they are regular guests of BJC. 

The amusing way they perform evergreens and standards attracts a huge audience every month, and has a large number of 
frequenters.

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

06.20.
Alerant Jazz Est: Voice & Guitar: 
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo 20.30

szerda

csütörtök

kedd
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Jazz+Próza: Bird - Charlie Parker Élete

Az                     bemutatja:
Catsby

Az                         bemutatja:
Flight Modus

Varga Tamás önálló estje a Jazz+próza, melyben partnerei kiváló muzsikusok, a közönség leg-
nagyobb örömére évek óta látható és hallható a legkülönbözõbb színpadokon. Ezen alkalom 
különlegessége, hogy a verseket körülölelõ koncertet követõen a Bird címû filmbõl részleteket 
vetítünk.

Quotations from Julio Cortázar’s and Esterházy Péter’s writing, with Charlie Parker’s music by the Hun-
garian actor Tamás Varga, generation of Hungarian jazz musicians.
 

A 2016-ban alakult zenekar az 1920-as évek elegáns, életigenlő swing muzsika stílusjegyeit 
ötvözi korunk kedvelt műfajaival. A Catsby zenekar tagjai az electrowinget magával ragadó 
színpadi jelenlétükkel kombinálva biztosítják a vérpezsdítő hangulatot. 

Listening to the Catsby band will make you fly back to the elegant, life-affirming period of the 1920’s 
swing. The band doesn’t only bring that amazing style back, but combines it with the genres of today, 
providing great and fun atmosphere with the catchy characteristics of electro swing. 
 

A multiinstrumentalista Tálas Áron után a legnevesebb hazai jazz formációk kapkodnak. A 
zongorát és dobokat egyaránt kimagasló muzikalitással megszólaltató tehetség saját triójába 
a fiatal generáció két, szintén zseniális szereplőjét hívta maga mellé. A groove-os, de szaba-
don kísérletező, új utakat kereső gitár-dob-basszusgitár felállásban minden hangszer azono-
san hangsúlyos szerephez jut.

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

Varga Tamás – próza, Dely Róbert – gitár, Vázsonyi János – szaxofon, Lombos Pál – bőgő, Mol-
nár Mátyás – dob

Szigeti Júlia - ének, Dakos Lilla - billentyű, Csintalan Márk - gitár, Báthori János - trombita, 
Bazsinka Mihály - szaxofon, Wagner Márk - basszusgitár, Perczel Zsombor - dob 

Tálas Áron – dob, Fenyvesi Márton – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár
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                                Jazz Est:
Sárik Péter – Gyémánt Bálint Duo
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Németh János a hazai jazz élet legendás alakja. A zseniális szaxofonos pályafutása során olyan meghatározó zenekarok 
oszlopos tagja volt, mint a Pege Aladár Quintet, a Rákfogó, vagy a Kőszegi Rhythm & Brass. A Németországban élő művész 
fiatal magyar jazzistákkal hozta létre új quintetjét, majd ezzel a formációval rögzítette 2016 végén megjelent, „Exodus” 
című, eddigi életútját felölelő albumát. 

Németh János is a legendary Hungarian jazz saxophone player, who has been part of the jazz scene from the 1960s. He now lives 
in Germany. His album presents compisitions that sum up the cheerful and sad moments of him leaving Hungary.

A Sárik Péter jazz-zongoraművész saját formációjával és mint kompontista os meghatározó szereplője a magyar könny-
űzenei életnek. 2017-ban a FINA Vizes Viágbajnokság Záróünnepélyének egyik zeneszerzője és zenei vezetője volt. Hazánk 
egyik legkiválóbb jazzgitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű és izgalmas formációkat erősít játékával, a BJC 
közönsége elsősorban, mint Harcs Veronika partnerét ismerhette meg. Bálint már több alkalommal vendégszerepelt Sárik 
Péter lemezein, így a közös munkára nem először kerül sor. Saját szerzeményeiken kívül kedvenc jazz kompozícióikból 
állítják össze a több szempontból is különleges est műsorát. 

The musicians have worked together on many albums and seem to have a strong musical connection. They will perform their favorite jazz 
compositions and some of their own songs.

Németh János – szaxofon, Bacsó Kristóf – szaxofon, Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Csízi László – dob

Sárik Péter – zongora, Gyémánt Bálint  – gitár

06.28.

06.29.

                     Jazz Night:
Németh János Quintet 20.30

20.30

csütörtök

péntek
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Pol Omedes napjainkban az egyik legelőremutatóbb játékú spanyol trombitás, aki az elmúlt években olyan formátumú 
világklasszisokkal játszott együtt, mint a júniusban BJC-ben is fellépő világsztár, Lee Konitz. A  zenekar  repertoárján  a 
sztenderdek  mellett  a  zongorista-zenekarvezetõ, Bartha  Mátyás saját  kompozíciói is hallhatóak. A trio hangzásában az 
‚50-es, ‚60-as évek olyan klasszikusai köszönnek vissza, mint az Oscar Peterson Trio, az Art Blakey Jazz Messengers vagy 
épp a Cannonball Adderley Quintet. 

Pol Omedes is one of the most promising Spanish trumpet talents. He has already played on stage with big names, such as Lee Konitz. 

Pol Omedes Casacuberta – trombita, Bartha Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás – nagybőgő, Guillem Arnedo – dob

06.30.
Pol Omedes feat. Bartha Mátyás Trio

20.30
szombat
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május I may

05.01. k 20.00

05.04. p 22.30

05.09. sz 20.00

05.14. h 22.00

05.19. szo 22.30

05.03. cs 20.00

05.11. p 22.30

05.16. sz 13.30

05.21. h 20.00

05.26. szo 22.30

05.02. sz 22.00

05.07. h 22.00

05.12. szo 22.30

05.18. p 13.30

05.24. cs 20.00

05.05. szo 20.00

05.15. k 20.00

05.25. p 20.00

05.29. k 19.00

05.08. k 19.00/21.00

05.17. cs 20.00

05.22. k 20.00

05.27. v 19.00

05.31 cs 20.00

05.02. sz 20.00

05.05. szo 22.30

05.11. p 20.00

05.16. sz 20.00

05.21. h 22.00

05.04. p 20.00

05.12. szo 20.00

05.17. cs 13.30

05.23. sz 20.00

05.28. h 20.00

05.09. sz 22.00

05.14. h 20.00

05.19. szo 20.00

05.25. p 22.30

05.07. h 20.00

05.16. sz 22.00

05.20. v 20.00

05.26. szo 20.00

05.30. sz 20.00

05.10. cs 20.00

05.18. p 20.00

05.23. sz 22.00

05.28. h 22.00

05.13. v 19.00

Harmónia Jazzműhely: Jazz-csillagvizsgáló

BJC Jam Session: Csízi László Trio

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

LFZE Monday Open Jam: Oláh Kálmán Jr. Quartet

BJC Jam Session: Balázs József Trio

Papageno Jazz Est: Borbély Műhely

BJC Jam Session: Molnár Sándor Trio

LFZE évvégi bemutató koncertek

Alerant Jazz Est: Finucci Bros Quartet - Favourite Standards

BJC Jam Session: Balázs József Trio

Wednesday Open Jam: Juhász Gábor Trio

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

BJC Jam Session: Kalmár Trio

LFZE évvégi bemutató koncertek

Balázs Elemér Group

Jazz Consort feat. Kovács Linda

Grund Színház: CageMatch

Harmónia Jazzműhely: Hangfoglaló:  Vörös Janka E-series

Zsidó Művészeti Napok: Duett - Sárik Péter és Gátos Iván estje

Alerant Jazz Est: Swing á la Django feat. Kozma Orsi, Csík Laci és Toldi Viki - lemezbemutató koncert 

SoLaTi

SAB-Zone

Kővirágok Énekiskola évzáró koncert

Révész Richárd Latin Trio

A Budateher bemutatja: Oláh Dezső Trio feat. Budapest Fúvósötös

BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

László Attila Quartet

A Glonet bemutatja: Gereben Zita Quintet

LFZE Monday Open Jam: Egri János Jr. Trio

Harmónia Jazzműhely: Hajdu Klára Quartet

A ChartaPack bemutatja: Studio11 Ensemble feat. Szőke Nikoletta, Fekete-Kovács Kornél, Galyas László

LFZE évvégi bemutató koncertek

Pankastic! feat. Oláh Gergő & Kálmán Tamás - szerzői est

Corner Dely

Wednesday Open Jam: Varga Balázs Trio

Port.hu Jazz Est: Budapest Bossanova

Djabe: Flow lemezbemutató koncert

BJC Jam Session: Oláh Kálmán Jr. Quartet

Hangfoglaló: Lilien & Kónyai Tibor Duo 

Wednesday Open Jam: Baris Gábor Quartet

Lengyel Jazz Est: Wójciński-Szmańda Quartet

Harmónia Jazzműhely: Rátonyi Róbert Trio

Elek István Quartet feat. Pocsai Kriszta

Formatex Jazz Est: Kaszás Péter Infinity Project

Harmónia Jazzműhely: Rieger Rhodes Quartet

Wednesday Open Jam: Kalmár Trio

LFZE Monday Open Jam: Udvardy Márton Quartet

Maestro

05.30. sz 22.00 Wednesday Open Jam: Egri János Jr. Trio



31

június I june

06.01. p 20.30 Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quartet

06.05. k 19.00 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszak diplomakoncertjei

06.09. szo 20.00 Zsidó Művészeti Napok: Budapest Ragtime Band feat. Szulák Andrea

06.15. p 20.30 Harmónia Jazzműhely: Luiza Zan feat. Gyárfás István & Sárik Péter Trio

06.23. szo 20.30 Az AVM bemutatja: Catsby

06.03. v 19.00 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszak diplomakoncertjei

06.12. k 19.00 Bartók konzi év végi bemutató koncert

06.16. szo     20.30 LFZE ‘98 Jubileumi Osztály Jam

06.26. k 20.30 Varga Tamás - Jazz + Próza: Bird - Charlie Parker élete

06.02. szo 20.30 Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

06.08. p 20.30 Harmónia Jazzműhely: Szőke Nikoletta Quartet

06.13. sze 20.30 A Jegymester.hu bemutatja: Elsa Valle Afrocando 

06.20. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Kalmár Trio

06.06. sze 19.00 ETŰD vizsgakoncert és gála

06.15. p 22.30 BJC Jam Session: Csízi László Trio

06.30. szo 20.30 Pol Omedes feat. Bartha Mátyás Trio

06.08. p 22.30 BJC Jam Session: Varga Balázs Trio

06.20. sze 20.30 Alerant Jazz Est: Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

06.27. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Egri János Jr. Trio

06.01. p 22.30 BJC Jam Session: Oláh Kálmán Jr. Quartet

06.06. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Molnár Sándor Trio

06.11. h 20.30 d1Tv Jazz Est: The Coquette Jazz Band

06.16. szo 22.30 BJC Jam Session: Baris Gábor Trio

06.27. sze 20.30 Az InfoRádió bemutatja: Flight Modus

06.04. h 19.00 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszak diplomakoncertjei

06.13. sze 17.00 A Jegymester.hu bemutatja: Uclu Jazz Band

06.19. k 20.30 Budapest Bossanova

06.28. cs 20.30  Yamaha Jazz Night: Német János Quintet

06.02. szo 22.30 BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

06.09. szo 22.30 BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

06.14. cs 20.30 A ChartaPack bemutatja: Halper Hendrix Experiment feat. Rick Toldon

06.22. p 22.30 BJC Jam Session: Balázs József Trio

06.30. szo 22.30 BJC Jam Session: Balázs József Trio

06.07. cs 20.30 Alerant Jazz Est: Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo feat. Szirtes Edina Mókus

06.23. szo 22.30 BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

06.10. v    19.00 Zsidó Művészeti Napok: Jazzical Trio

06.21. cs 20.30 Gyémánt Bálint Trio feat. Borbély Mihály

06.29. p 20.30 Formatex Jazz Est: Sárik Péter - Gyémánt Bálint Duo

06.13. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Tálas Áron Trio

BJC Jam Session: Kalmár Trio

A ChartaPack bemutatja: Studio11 Ensemble feat. Szőke Nikoletta, Fekete-Kovács Kornél, Galyas László

BJC jegypénztár nyitvatartás: 
1 órával koncertkezdés előtt

BJC box office opening hours:
opens 1 hour before the concert 

06.18. h 19.00/21.00 LEE KONITZ QUARTET (USA) 



Májusban megújuló étlapunk a friss 
saláta-kompozíciók, izgalmas vadételek 
és újragondolt örökzöldek mellett a BJC 
slágereivel, köztük az örök kedvenc 
Csiccsi levessel és az elmaradhatlan BJC 
hamburgerekkel is várja a gasztronómia 
rajongóit.


