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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 
interior 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 wor-
ld-famous stars of club-life but also the well-known faces of national and inter-
national 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 outstanding L’Acoustics sound system and the Panasonic HD camera system 
(pioneer in local production) both contribute to displaying and recording the per-
formances in top notch quality. The Budapest Jazz Club supports young talents, 
hosts professional 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. március – április
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Zselinszky Zsaklin
Grafikai munka: 
Szemes Zsanett

A Budapest Jazz Clubban 
az alábbi utalványokkal is fizethet: 

Ticket Culture & Sport
Széchenyi Pihenő Kártya
Sodexo Kultúra
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: koncertkezdés előtt 3 órával
                opens 3 hours before the concert

Nyitvatartás
Opening hours

H-CS / Mon-Thu: 18.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 18.00-24.00

BJC Bistro nyitvatartás
BJC Bistro opening hours

H-CS / Mon-Thu: 19.00-22.00
P-SZ / Fri-Sat: 19.00-22.00
V / Sun: koncertkezdés előtt 3 órával
                opens 3 hours before the concert

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 15000 példányban.

A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Fő médiatámogató:

Kiemelt támogatók:

Kiemelt médiatámogatók:

Kiemelt partnerek:

Üzemeltető:

Partnerek:
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Balázs József Trio03.09.

Jónás Gézu Trio03.10.

 Molnár Sándor Trio03.16.

Horváth Balázs Trio03.17.

Möntör Máté Trio03.26.

Gyárfás István Trio03.28.

Jónás Gézu Trio03.30.

Egri János Trio03.31.

Baris Gábor Trio03.24.

Egri János Trio03.23.

Balázs József Trio03.02.

Juhász Gábor Trio03.03.

Varga Tivadar Trio03.05.

Tálas Áron Trio03.12.

Rozbora Ádám Quartet03.19.

Lakatos Pecek András Trio03.21.

Balázs Tamás Trio03.14.

Kollmann Gábor Trio03.07.

INGYENES JAM SESSION 
ESTEK MÁRCIUSBAN
FREE LATE NIGHT BJC JAM SESSIONS 
IN MARCH

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam 
session sorozat támogatója a Formatex.

SZERDA/WEDNESDAY  I  22.00
Wednesday Open Jam

HÉTFŐ/MONDAY  I  22.00 
LFZE Monday Open Jam

PÉNTEK, SZOMBAT/FRIDAY,SATURDAY  I  22.30
BJC Jam Session
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A                               BEMUTATJA: 
BACSÓ KRISTÓF QUARTET

20.00

20.00

20.00

Bacsó Kristóf Quartet – a zenekarvezető és Oláh Kálmán kompozícióit adja elő, amelyekbe 
a gondosan kimunkált részek mellett fontos szerepet kapnak a közös improvizációk, illetve 
a nem megszokott hangszínek és együtthangzások keresése. Zenéjük merít a jelenből 
és a közép-kelet európai zenei tradíciókból. 

The band takes inspiration from modern music and from the traditions of the Balkan. 
Besides the carefully-created parts, collective improvisation is important to their music.

 Bacsó Kristóf – szaxofon, Oláh Kálmán – zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, 
Hodek Dávid – dob
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
TISZA BEA QUARTET

A roppant sokoldalú és kirobbanóan tehetséges jazz énekesnő és komponista zenei tanulmá-
nyait gyerekkorában kezdte. 2003 februárjában meghívást kapott a londoni 606 jazz Clubba. 
A fellépés bomba sikerének köszönhetően Angliában jelent meg saját szerzeményeit is 
tartalmazó lemeze “Bea” címmel.

The band has held an outstandingly successful show in the 606 Club in London, which led to a regular 
Hungarian-British jazz performance exchange program. 

 
Tisza Bea - ének, Cseke Gábor - zongora, Hárs Viktor - bőgő, Pusztai Csaba - dob
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BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET 
FEAT. POCSAI KRISZTA

Ella Fitzgerald, a “Jazz Nagyasszonya” nagysága előtti tisztelgés 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 hagyo-
mányos mainstream játék is. 

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 tonight.

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

03.03.je
gy

ár
/p

ric
e:

 1
60

0/
12

00
 H

UF

Tavasszal is kreatív íz-kompozíciókkal 
várja vendégeit
a BJC BISTRO!

BISTRO NYITVATARTÁS

18.00-24.00
péntek-szombat

18.00-02.00
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BARTÓK KONZI
FÉLÉVI ÉNEKES BEMUTATÓ KONCERTEK
A Bartók Béla Konzervatórium Jazz tanszakának énekesei méltán nevezhetők a legtehetsé-
gesebb és egyben legfiatalabb jazzgeneráció tagjainak. Féléves bemutatójuk igen változatos, 
hiszen repertoárjukon a hagyományos jazz standardektől a legmodernebb kortárs darabokig 
majd’ minden stílus előtérbe kerül. A produkciók a hallgatók vizsgakoncertjei is egyben.

Students of the Jazz Faculty of Bartók Béla Conservatory are the most talented and the youngest
jazz singers of their generation. They are Hungary’s resupply of music geniuses, with a bright future 
ahead of them. This event introduces the great singers studying at the institute. 
 03.04.In
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ALERANT JAZZ EST:  
SINGER STREET

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.

Singer Street is an a cappella group from Hungary, consisting of four brilliant singers with instrumental 
accompaniment. They have been performing swing and jazz covers since 2011, and are regular guests 
of Budapest Jazz Club. 

 
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt, Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus, 
Cseke Gábor – zongora, Soós Márton - bőgő , Berdisz Tamás – dob
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SZŰCS GABI

A zenekar repertoárjában a standardeknek kívül modern feldolgozások is szerepelnek. A nőnap 
közeledtével ezen az estén a legnagyobb énekesnők előtt is tisztelegnek, Ella Fitzgerald, Nina 
Simone, Dinah Washinton és Amy Winehouse dalai is megszólalnak.

Szűcs Gabi and her band are the perfect representatives of traditional swing music and the vibes 
of the thirties and forties. Besides standards, they perform modern covers.

 
Szűcs Gabi – ének, Kuzbelt Péter – szaxofon, Pataj György – zongora, Sárkány Sándor – bőgő, 
Berdisz Tamás – dob
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                        JAZZ EST: 
SÁRIK PÉTER  TRIO: OUR STANDARDS

A Sárik Péter Triót sokan a Jazzkívánságműsor és a Beethoven feldolgozás lemezeknek köszön-
hetően szerették meg. Az ismert művek átdolgozásai mellett a zenekar életében ugyanolyan 
fontos, hogy saját szerzeményeiket is játsszák, ezen az estén ezekből válogatnak. Sárik Péter 
kompozíciói sorra dobogós helyezéseket értek el a legjelentősebb amerikai és angliai zene-
szerzőversenyeken, köztük az International Songwriting Competition dalversenyen, ahol  
a zsűriben olyan nevek szerepeltek, mint Brandford Marsalis, John Scofield, vagy McCoy Tyner.

Péter Sárik is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He founded his trio in 2013.
 Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
FEKETE-KOVÁCS KORNÉL – EFFECTED

A zenekar négy tagja négy különböző generációt képvisel. Ebből is következik, hogy a szél-
sőségek, a műfajok keveredése nagyon jellemző zenéjükre. Előadásaikban az elmélyültség, 
a letisztultság éppúgy tetten érhető, mint a váratlan hangzások megjelenése.

Intense deepness and purity can be located easily along with continuous stressing of boundaries, 
and sudden appearance of unexpected, startling sounds.

 
Fekete-Kovács Kornél – trombita, Endrődy Zsófia – ének, Fenyvesi Márton – gitár, 
Dés András – ütőhangszerek  
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Különleges koncertre készülhet március 8-án a Budapest Jazz Club közönsége, a King Crimson ritmusszekciója, vagyis 
Tony Levin és Pat Mastelotto egy kiváló gitárossal, Markus Reuterrel kiegészülve ad koncertet, felvonultatva a Levin által 
kedvelt 12 húros hangszert, a Chapman Sticket is. A Stick Men lenyűgöző zenei kalandot és számos klasszikus dallam 
felcsendülését ígéri.
A három zenész a vad improvizációk és saját kompozícióik mellett olyan komplex mesterműveket ad elő a színpadon, mint 
Sztravinszkij Tűzmadár szvitje, vagy a Red és a Lark’s Tongue a King Crimsontól.

“The purpose of Stick Men is to surprise the listener and bring him to the frontier between progressive, fusion and metal, thus looking 
into the deep abyss between the classical tradition and the music of the future.”

 Tony Levin – Chapman Stick, Markus Reuter – gitár, Pat Mastelotto – dob
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STICK MEN (USA)
20.00

20.00

kérjük támogassa

www.jazzart.hu

JAZZART KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY
18134209-2-41
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Németh Ferenc egyike azon kevés kortárs magyarnak, akinek a nevét országhatáron kívül többen ismerik, mint belül. 
Németh egy apró faluban, Zalacsányban nevelkedett, ahol háromévesen kezdett dobolni, jazz-és klasszikus zenei tanul-
mányai során ösztöndíjainak köszönhetően a világ legnevesebb jazzoktatási intézményeiben képezte magát. Megjárta 
a Berklee College of Music-ot, a New England Konzervatóriumot és - első és egyetlen magyarként - a Thelonius Monk 
Institute-ot is. 2003-ban költözött New York-ba, ahol hamar a jazz szcéna keresett személyisége lett. Az elmúlt húsz 
évben olyan nevekkel játszott együtt, mint Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joshua Redman, John Patitucci, Mark Turner 
és Russel Ferrante, csak a legismertebbeket említve az impozáns névsorból. Jelen formációjával saját zenei gyökereit 
kutatja, hiszen a modern, elektronikus hangzást és kísérletező ritmusképleteket a magyar népzene dallamaival ötvözi. 
 

“Ferenc Németh – an exciting performer and imaginative collaborator – is well regarded for his work with the who is who 
in Jazz, including Herbie Hancock, Wayne Shorter, JoshuaRedman,John Patitucci,Mark Turner, Russell Ferrante and more. 
Ferenc’s new project is based on Hungarian music (getting back to his roots), combined with his 20 years experience in New 
York, plus improvisation and electronic sounds to make the music more relevant.The mix is a modern adaptation of old soulful 
melodies with a great variety of rhythmic content, improvisation and some interesting sound textures. into the deep abyss 
between the classical tradition and the music of the future.”collective improvisation is important to their music.

 Németh Ferenc – dob, Gregory Tardy – szaxofon, Tzumo Árpád – zongora 
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                               JAZZ EST: 
NÉMETH FERENC TRIO (USA-H)

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.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
JAZZ-CSILLAGVIZSGÁLÓ

Lakatos Ágnes a kiváló énekesnő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára felvezeti 
a ragyogóan tehetséges utánpótlást. Aki nem sznob, és nem csak a már bevezetett nagy 
nevekre utazik, itt meghallhatja mindazokat, akiknek koncertjeire néhány éven belül még 
a sznobok is tódulni fognak.

This is a gig for the non-snobs who will be able to check out now all those wonderful new singers 
whose shows will draw hordes of snobs in the years to come.

 A jövő énekes csillagai: Molnár Enikő, Eőry Viktória, Varga Dávid, Egri János Jr.
03.13.In
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                      JAZZ EST: FINUCCI BROS QUARTET: 
POP LEGENDÁK JAZZRE HANGOLVA – MICHELLER MYRTILL: GEORGE MICHAEL EST

A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű koncertsorozat egy-
egy “epizódjára” várja közönségét. Legújabb sorozatukban a popzene ismert alakjait idézik 
meg, hazai sztárvendégek közreműködésével. Ezen az estén a BJC-ban rendszeresen sze-
replő Micheller Myrtill csatlakozik a zenekarhoz, hogy egyik kedvencük, George Michael 
legismertebb számait szólaltassák meg közösen. Mindezt persze újragondolva, kicsit jaz-
zesebben, „finuccisan”.

Finucci Bros’ new project is covering the works of pop legends with jazz sounding. This night, they 
will play the best-known songs of George Michael. 

 Micheller Myrtill – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, 
Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob
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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 combinaion 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                    BEMUTATJA: 
HORVÁTH „TOJÁS” GÁBOR TRIO FEAT. GYÉMÁNT BÁLINT

A trió főként Gábor saját szerzeményeit játssza, hangzásukat akusztikus jazzként defini-
álják, melybe finoman belecsempésznek egyéb zenei stílusokat: R’n’B-t, népzenét, popot és 
egy kis klasszikus zenét is. Ezen az estén a zenekar tagjainak régi barátja és zenésztársa, 
Gyémánt Bálint csatlakozik a zenekarhoz. 

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

 Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Gálfi Attila – dob
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
LAKATOS ÁGNES STANDARD ZONE

A jazz-éneklést a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is tanító, sokat szereplő kortárs 
jazz-énekesnő, Lakatos Ágnes mindig új dolgokkal kísérletezik. Repertoárjukat főként standar-
dek alkotják hagyományos és kevésbé hagyományos, néhol egészen merész feldolgozásban. 

Songstress Lakatos Ágnes is one of the most individual voices in the world of Hungarian jazz. 
She teaches her art at the world-famous Ferenc Liszt Academy of Music.

 
Lakatos Ágnes – ének, ifj. Rátonyi Róbert – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, 
Jeszenszky György – dob 
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STÚDIÓ 11 ENSEMBLE FEAT. MAJSAI GÁBOR 

A jól ismert zenekar Studio 11 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 szerzemé-
nyeit szólaltatják meg. Jaco Pastorius, a Weather Report, Michael Franks és a Brecker Brothers csak néhány a Studio 11 
és persze a közönség kedvencei közül. Ezen az estén az egyik legnépszerűbb hazai férfi-énekes, Majsai Gábor csatlakozik 
a nagyzenekarhoz. 

Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene.

 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: Majsai Gábor – ének 
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Ajánlatunk 2018. márciusában a 
készlet erejéig érvényes.

márciusban 
a CUBA LIBRE
890 HUF BISTRO NYITVATARTÁS

18.00-24.00
péntek-szombat

18.00-02.00
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TÓTH VERA & BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

Az 1998-ban alakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen létre-
jött Magyarország első, professzionális big bandje, mely hangzásával a húszas évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló 
munkásságának ékes bizonyítéka az eltelt időszak, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve 
megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi történetét.
Tóth Vera énekesnő 2012 decemberében énekelt először a zenekarral, első közös koncertjüket a Petőfi Rádió MR2 Akusztik 
című műsora rögzítette. Az énekesnő és a BJO közös koncertje igazi kuriózumnak számít, hiszen a 2004-es Megasztár győztes 
dívával közösen a pop, soul, és rhythm blues világába kalandoznak. 

BJO believes in the importance of making the music available to the jazz-loving audience, to show them how it has changed and 
evolved in the past decades, and to introduce them  to the various performers who are considered as milestones in this style of 
music.
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HUNJAZZFED QUARTET FEAT. RICHTER AMBRUS
AZ ÉV FIATAL JAZZ ZENÉSZE

A Magyar Jazz Szövetség harmadik alkalommal hirdette meg tehetségkutató versenyét 
„Az év fiatal jazz-zenésze” címért, Pintér Zoltán zongorista ötletét felkarolva. Ezen az estén 
a hazai jazz három kimagasló alakjával a legnagyobb reménységű fiatal hazai jazz dobos, 
Richter Ambrus, a mentor-program közönségdíjasa mutatkozik be.

The Hungarian Jazz Federation’s competition’s aim is to find the young talent of the year.
Richter Ambrus, the audience award winner will perform with the HunJazzFed Quartet. 

 Elek István – szaxofon, Pintér Zoltán – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, 
Richter Ambrus– dob
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FOUR DOGS
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A Four Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok 
pillanatnyi benyomásait zenei nyelvre transzformálja, hangokon, hangszíneken keresztül kom-
munikálva egymással. Friss fiatalok, több mint fél évszázados élettapasztalat, és a fejlett 
zenetechnológia sosem hallott kombinációja ez a zenekar. 

4Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several 
musicians to musical language, to communicate with sounds and tones.

 
Wahorn András – szaxofon, elektronika, Schlosser András – gitár, 
Miskolczi Márk – bõgõ, basszusgitár, Richter Ambrus – 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 eachother to form a complete story 
with just a few words. You can enjoy it without understanding the language.03.20.je
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VOICE & GUITAR: 
MICHELLER MYRTILL & PINTÉR TIBOR DUO

Micheller Myrtill és Pintér Tibor több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép 
fel a BJC-ban. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgo-
zásai 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
03.21.je
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PÁTKAI ROZINA TRIO – VETÍTŐS KONCERT

A trió új zenéjében az ismert bossa novák mellett a saját dalok az autentikus brazil dallamvi-
lágból kiindulva szakítanak a zárt formákkal. Nagyobb teret kapnak az improvizációk, amelyek 
körülölelik az olykor gyermekien egyszerű, máskor kiszámíthatatlanul kavarodó dallamokat. 
A  koncertet izgalmas vetítés is kíséri a klub színpada mögötti hatalmas mozivásznon. 

Singer Pátkai Rozina created a stir both at home in Hungary and in the US with her wonderful 
voice, performance and personality. 

 Pátkai Rozina – ének, ifj. Tóth István – gitár, Ávéd János – szaxofon 
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
SZAKCSI LAKATOS RÓBERT TRIO

A klasszikus zene és a jazz világában egyaránt otthonosan mozgó, hihetetlenül tehetséges 
művész 1995-től zenei versenyek során nyerte el a kategóriadíjakat – egyebek között a leg-
jobb zongorista és a legjobb szólista díját Krakkóban, valamint a szóló-zongora vetélkedőben 
az első helyet a 2000-es Montreux-i Jazz Fesztiválon. 

Róber Szakcsi Lakatos, pianist won a wide range of prizes in different musical competitions, 
such as he was the best pianist in Krakow, the winner of the Montreux Jazz Festival in 2000.

 Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György – bőgő, Lakatos Pecek András – dob 
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ALERANT JAZZ EST:
ELEK ISTVÁN QUARTET FEAT. POCSAI KRISZTA & GYÁRFÁS ISTVÁN

A Jazzma.hu szavazólistás versenyén kategóriagyőztes Elek István, Pocsai Kriszta és Gyár-
fás István ebben a felállásban egy sikeres ukrajnai turnét követően első alkalommal játszik 
Budapesten. A formáció a turnén elhangzó repertoárt mutatja be a hazai közönségnek, mely 
főként Cole Porter világát idézi. 

The Quartet is part of the so-called “mainstream” whit a program tribute to the great predecessors 
and successors of Jazz, whit the “spirit of our times”.

 Elek István –  szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő, Cseh Balázs - dob
Vendég: Pocsai Kriszta – ének, Gyárfás István – gitár 
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            JAZZ EST:
RÉVÉSZ RICHÁRD LATIN TRIO

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob
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ETŰD FÉLÉVI VIZSGAKONCERT ÉS GÁLA

Az iskola falai közül olyan kiválóságok léptek ki, mint Fábián Juli, Vörös Niki, Csézy, Palya Bea, 
Pflum Orsi és Szőke Nikoletta, csak néhányat említve a legismertebb nevek közül.
Az Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola tanulóinak koncertjén a feltörekvő generáció tagjai 
saját formációikkal mutatkoznak be.

The Etűd Conservatoire and Music School’s most talented students will perform this evening in 
chosen formations. We are expecting a great show and probably the birth of jazz bands that will 
gather positive reputation in the future, and will be remembered for a long time.
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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.

 

Tavasszal is kreatív íz-kompozíciókkal 
várja vendégeit
a BJC BISTRO!

BISTRO NYITVATARTÁS

18.00-24.00
péntek-szombat

18.00-02.00
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HANGFOGLALÓ: 
LUDÁNYI TAMÁS QUARTET LEMEZBEMUTATÓ KONCERT

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

This band made its first massive impression on Budapest jazz lovers when it appeared at the 2017 
Jazz Showcase at the Palace of Arts and won straight away the jury prize by unanimous vote.
 

Ludányi Tamás – szaxofon, Tálas Áron – zongora, Bögöthy Ádám  –  bőgő, Czirják Tamás – dob
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Jonathan Kreisberggel már találkozhatott a BJC közönsége, hiszen a legendás Hammondos, Lonnie Smith kíséretében remekelt 
2017 novemberében. A New York-i gitáros már tizenévesen feltűnt a Guitar Player és a DownBeat szaklapok hasábjain. Karri-
erje első lökését a Miami zenei egyetem big bandjének gitár-pozíciója adta. Ennek köszönhetően olyan zenészekkel játszhatott 
együtt, mint Joe Handerson, Michael Brecker vagy Red Rodney. Húszas éveiben hosszabb nemzetközi turné után vissza-
tért New Yorkba, ahol a legnevesebb zenekarok kapkodtak érte. Játszott Lee Konitz, Joe Locke oldalán és együtt alkotott Ari Hoeniggel 
és Don Friedmannal is. Kreisberg eddig nyolc megjelent albumot tudhat magáénak, köztük a nagy kihívást jelentő ONE című 
korongot, melyen szóló-produkciója hallható. Erre a koncertéjre saját zenekarával érkezik. A koncerten néhány újragondolt 
jazz-standard mellett elsősorban legnépszerűbb, Wave Upon Wave című lemezéről válogat.

Guitarist Jonathan Kreisberg has been steadily building his name as one of the most compelling composer/performers in Jazz. 
Although currently based in New York City, Jonathan can be seen on tour worldwide. Entering the major Jazz Festival circuit with their 
electrifying show at Jazz Baltica (the combined video footage is now at 300,000 YouTube hits and counting), JKQ has subsequently 
performed many of the major European and American festivals. 

Jonathan Kreisberg – gitár, David Kikoski – zongora, Rick Rosato – bőgő, Colin Stranahan - dob
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Balázs Elemér – dob, Kiss Flóra – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár, 
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek

AZ                         BEMUTATJA:  
BALÁZS ELEMÉR GROUP

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság 
és a különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben 
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 Balázs Elemér Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Balázs Elemér, the internationally 
widely recognized and popular jazz drummer. Their quality music is spiced with the contrast of female and male vocal and exciting 
instrumental play.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
KALMÁR TRIO

A BJC Jam Session sorozatában is gyakran szereplő visszafogott és remek arányérzékkel ren-
delkező debreceni dobos, Kalmár Zoltán debütál a Harmónia Jazzműhely pénteki sorozatában, 
élvonalbeli társaival.

This is the debut in the Harmonia Workshop series of the extremely sensitive and empathic 
drummer and bandleader, Kalmár Zoltán. 

Kalmár Zoltán – dob, Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – bőgő
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A                         BEMUTATJA: 
GYÉMÁNT BÁLINT TRIO FEAT. TÓTH VIKTOR

Hazánk egyik legkiválóbb jazzgitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű és izgalmas 
formációkat erősít játékával. Saját triójához ezen az estén a kiugróan tehetséges és kreatív 
szaxofonos, Tóth Viktor csatlakozik. 
 
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.

 
Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob, 
vendég: Tóth Viktor szaxofon 
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Kalmár Zoltán Trio04.25.

INGYENES JAM SESSION 
ESTEK ÁPRILISBAN

Lakatos Pecek Krisztián Trio04.06.

Molnár Sándor Trio04.13.

Jónás Gézu Trio04.14.

Horváth Balázs Trio04.20.

Egri Márton Trio04.23.

Varga Bendegúz Trio04.30.

Lakatos Pecek Krisztián Trio04.28.

Elek István Trio04.27.

Juhász Gábor Trio04.21.

Oláh Kálmán Jr. Trio04.05.

Baris Gábor Trio04.07.

Tálas Áron Trio04.02.

Tálas Áron Trio04.09.

Kiss Tamás Trio04.16.

Egri János Trio04.18.

Gyárfás István Trio04.11.

Baris Gábor Trio04.04.

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam 
session sorozat támogatója a Formatex.

SZERDA/WEDNESDAY  I  22.00
Wednesday Open Jam 

HÉTFŐ/MONDAY  I  22.00 
LFZE Monday Open Jam:

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

FREE LATE NIGHT BJC JAM SESSIONS 
IN APRIL
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JAZZ + PRÓZA: BIRD – CHARLIE PARKER ÉLETE
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Varga Tamás számtalan magyar és külföldi filmben játszott. Rendszeresen szinkronizál 
és alkalmi produkciókban is közreműködik. Önálló estje a Jazz+próza, melyben partnerei 
kiváló muzsikusok, a közönség legnagyobb örömére évek óta látható és hallható a legkü-
lönbözőbb színpadokon. Ezen alkalom különlegessége, hogy a verseket körülölelő koncertet 
követően a Bird című filmből részleteket vetítünk. 

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

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

VOICE & GUITAR: 
MICHELLER MYRTILL & PINTÉR TIBOR DUO
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Micheller Myrtill és Pintér Tibor több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép 
fel a BJC-ben. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgo-
zásai 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.

 

A rendezvény, ahol a kiváló borok rajongói találkozhatnak a jazz zene szerelmeseivel és közösen átélhetik, hogy ez a két „műfaj” 
miért is alkot tökéletes párost. Mindez Budapest szívében, egy igazán színvonalas, jazzre - és ezen az estén borra is - hangolt 
helyszínen, a Budapest Jazz Club-ban.
 
Early bird jegyárak március 10-ig, vagy amíg a készlet tart, kizárólag a BJC jegypénztárában.
A jegyár tartalmazza a korlátlan borfogyasztást és a koncertbelépőt.
borkóstoló + koncertbelépő: 4.990 HUF/fő

Elővételes jegyárak március 31-ig, vagy amíg a készlet tart.
borkóstoló + koncertbelépő: 5.990 HUF/fő

Teljes árú jegyárak:
borkóstoló + koncertbelépő: 6.990 HUF/fő

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

20.00

20.00

info@bjc.hu  I  +36 70 413 98 37  I  cultinglass@gmail.com  I  +36 30 755 81 72

A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Jazz-zenei képzést folytató intézmények bemutatkozásaáprilis 4.

 

A Tóth Aladár Zeneiskolában megrendezésre került Országos Jazz-
Zenei Verseny díjazottjai
A Teleki-Wattay Művészeti Iskola Zenekara,
A Twmi Quartet Bemutatkozása
Zenei vezető: Frey György

Az Újpesti Erkel Gyula Zenei AMI Zenekara, 
A Halvány Lila Gőz Trió bemutatkozása
Zenei vezető: Kinczel Dániel

A Müpa Jazz Showcase különdíjas zenekara

A MJSZ „Az Év Fiatal Jazz-Zenésze” mentorprogram nyertesei: 
Farkas Zsolt – ének (szakmai díjazott) 
Richter Ambrus – dob (közönségdíjas)

Jazz Határon Túlról – A MJSZ oktatási programjának zárókoncertje 
vajdasági fiatal muzsikusokkal
művészeti vezető: Bordás József

április 5.
 

 

 

 

 

 

BJC Jam Session

18.00

18.00

18.45

19.30

20.15

21.00

22.30

április 7. Gáspár Károly Trió feat. Pocsai Kriszta

Oláh Kálmán Sextet

SoLaTi

BJC Jam Session

19.00

20.15

21.30

22.30

április 6. A Magyar Jazz Szövetség Életmű Díjainak átadása

A 2018-As Szabó Gábor Díjjal elismert, 
Elek István szaxofonművész koncertje

Malek Andi Soulistic

Nigun

BJC Jam Session

19.00

19.15

20.30

21.30

22.30

ingyenes/free

jegyár/price: 1500 HUF

jegyár/price: 1500 HUF

ingyenes/free
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SÁRIK PÉTER TRIÓ FEAT. SZOLNOKI PÉTER

Szolnoki Péter vérbeli all-round muzsikus, a nagyközönség leginkább mint a Bon-Bon 
zenekar énekesét ismeri, de adott már ki lemezt a Budapest Jazz Orchestrával is. Gyakran 
fellép jazz-zenekarokkal, írt már szólólemezt hasonló stílusban, és az éneklés mellett 
fuvolázik, gitározik, basszusgitározik és hangszerel. Sárik Péterrel 2007-ben léptek fel 
először együtt, most következik a folytatás, ahol ismét izgalmas zenei kalandozásra 
indulnak Fonay Tibor és Gálfi Attila társaságában.

Péter Sárik is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He founded his trio in 2013.

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob, vendég: Szolnoki Péter
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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.
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Roy Hargrove – trombita, Justin Robinson – szaxofon, Sullivan Fortner – zongora, Ameen Saleem – bőgő, Quincy Phillips – dob

Hargrove két Grammy-díja közül egyiket sem kiemelkedő iskolai eredményeinek köszönheti, hiszen mindössze egy évet töltött 
a Berklee-n. Sokkal sűrűbben látogatta helyette a New York-i jam sessionöket, ahol hamar felfigyeltek rá. Pályája azonban 
ennél is korábban indult, hiszen a Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts becenéven futó dallasi 
művészeti iskolában fedezte fel és vette maga mellé az első számú jazz trombitás, Wynton Marsalis.

Hargrove rendkívüli termékenységét jól jelzi, hogy zenekarvezetőként több mint húsz, közreműködőként pedig több mint ötven 
albumon hallható játéka! Első lemezét 1990-ben jelentette meg Diamond in the Rough címmel. ‚94-ben már a Verve-hez iga-
zolt, ahol olyan nevekkel rögzítette With The Tenors of Our Time című albumát, mint Joe Henderson, Stanley Turrentine, Johnny 
Griffin, Joshua Redman, és Branford Marsalis.

Első Grammy-díját 1998-as latin hangvételű Habana című albumáért, míg a másodikat 2002-ben az élőben rögzített: Live 
at Massey Hall című lemezért kapta, melyen Herbie Hancock és Michael Brecker voltak partnerei. Hargrove a jazz zene 
mellett az RnB és Neo Soul irányzatokban is a legismertebb előadókkal szerepelt. Játéka hallható D’Angelo, Macy Gray, 
Erykah Badu, és Fela Kuti lemezein is.

A Budapest Jazz Clubba legismertebb és egyben leghosszabb fennállású kvintettjével érkezik, mely estén elsősorban a 2008-
as Earfood korongjáról szólaltatja meg a sokunknak mostanra standardnek számító dallamokat. 

Roy Hargrove is a hard bop-oriented musician (and acclaimed „Young Lion”) who became one of America’s premier trumpeters 
during the late 1980s and beyond. A fine, straight-ahead player who spent his childhood years in Texas, Hargrove met trumpet 
virtuoso Wynton Marsalis in 1987, when the latter musician visited Hargrove’s high school in Dallas. Impressed with the student’s 
sound, Marsalis allowed Hargrove to sit in with his band and helped him secure additional work with major players, including Bobby 
Watson, Ricky Ford, Carl Allen, and the group Superblue. Hargrove attended Berklee for one year(1988-1989) before decamping to 
New York City, where his studio career took flight.
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HANGFOGLALÓ: 
VÖRÖS NIKI QUARTET 

Vörös Niki virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó anyagból képes minőségi jazzt alkotni. 
Enyhén  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 Nikolett – ének, Vörös László – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, 
Jeszenszky György – dob
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ROAD SIX SAX – TÓTH VIKTOR FEAT. DRESCH MIHÁLY

Ahhoz, hogy az ember elhiggye, a négy szaxofonosnak nincs szüksége ritmusszekcióra, 
meg kell hallgatnia élőben ezt a formációt! A Road Six Sax lényegileg úgy működik, mint a vi-
lághírű World Saxophone Quartet. Ezen az estén a fantasztikus négyeshez a szaxofonozás 

„Supemanje”, Dresch Mihály csatlakozik.

You have to hear this band live to believe four saxophonists can do fine without a rhythm section. 
In essence, Road Six Sax works like the world-famous World Saxophone Quartet. The fantastic 
four are joined this evening by “Sax Superman” Mihály Dresch.

 Tóth Viktor, Haaz Imre,  Solymosi Milán, Weisz Gábor, vendég: Dresch Mihály.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
LIANE CAROLL TRIO (UK)
A zongorista-énekesnő Liane Carroll hatalmas alkat, hatalmas egyéniség, de mindenek felett hatalmas hang! Ma már nem 
csak a kritikusok, de a brit jazz-közönség többsége is őt tartja a szigetország legjobb jazzénekesnőjének. Számos nemzetközi 
elismerés és turné után Liane Carroll Slow down c. albuma, a Ronnie Scotts mellett London legtekintélyesebb jazz klubjában, 
a  606 Club-ban debütált. Billy No Mates című lemeze a kritikusok elismerése mellett a BBC Jazz Awards díját is elnyerte. 
2015-ben a ‘Seaside’ c. albuma nyerte el ugyanezt a díjat. A nagy presztízzsel rendelkező BBC Jazz Díjat az év legjobb éne-
kesnőjeként 2005-ben, a Brit Jazz Nagydíjat ugyanebben a kategóriában pedig 2013-ban és 2016-ban is ő nyerte el. 2009 
óta évente visszatérő attrakciója a Harmónia Jazzműhelynek. A ma már világsztár Liane Carroll átütő erejű kifejezésmódját 
energikus énekhangjának, vibráló személyiségének, és nívós, ugyanakkor könnyed zongorajátékának köszönheti. Fantasztikus 
előadó, aki élőben feledhetetlen.

„Slowdown is this world-class singer’s world-class record, and the expression doing more with less might have been written for it.“ 
- John Fordham, The Guardian

Liane Carroll – ének, Roger Carey – bőgő, Jeszenszky György – dob 
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BINDER TRIO: „HÉT NAPRA”  / „FOR SEVEN DAYS” / 

Binder Károly nagyformátumú muzsikus, aki tehetségét az új irányzatok, eltérő zenekultúrák, 
kompozíciós technikák és improvizatív rendszerek szintézisének szolgálatába állítja, 
nem megfeledkezve saját zenei gyökereiről. Zeneakadémián debütált „HÉT NAPRA” 
című lemezének anyagát mutatja be a BJC közönségének. 

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

 
Binder Károly – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Benkó Ákos – dob
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BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FEAT. OLÁH DEZSŐ

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy  áttörést  jelentett  a  hazai  jazz-élet  számára,  hiszen létrejött 
Magyarország első, professzionális big bandje, mely hangzásával  a  ‘20-as  évek  Amerikáját  idézte.  A  BJO  kiváló munkás-
ságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint tizenöt év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve 
megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi történetét.
Ezen az estén a nagyzenekarhoz a kiugróan tehetséges zongorista, Oláh Dezső csatlakozik.

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. 
This night Oláh Dezső pianist joins the band, and proves that he can play brilliantly in solo and in a large group as well. 
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Tavasszal is kreatív íz-kompozíciókkal 
várja vendégeit
a BJC BISTRO!

BISTRO NYITVATARTÁS

18.00-24.00
péntek-szombat

18.00-02.00
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Az ikonikus amerikai jazzformáció, a The Bad Plus alapítása óta ellenáll mindenféle skatulyázásnak, zenéjüket soha sem 
lehetett hagyományos fogalmak, kategóriák szerint jellemezni. Feldolgozásaikban és saját szerzeményeikben van valami 
üdítően provokatív, zenei nyelvük és stílusuk egyszerre populáris és kísérletező. Az experimentális jazztől az indie rockon, 
popon át a klasszikus zenéig számos forrásból merítenek inspirációt. 2018-ban új zongorista, Orrin Evans csatlakozik az együt-
teshez. A koncertjük tanúsítja majd, hogy Orrin Evans milyen új színekkel járul hozzá a The Bad Plus hangzásához, mely, 
miként a BBC fogalmazott, lemezről lemezre változik és továbbfejlődik.

The Bad Plus came together at the end of the 20th century and has avoided easy categorization ever since, winning critical 
hosannas and a legion of fans worldwide with their creativity, unique sound and flair for live performance. Based in New York 
City, the intensely collaborative trio has constantly searched for rules to break and boundaries to cross, bridging genres and 
techniques while exploring the infinite possibilities of three exceptional musicians working in perfect sync. Their newest album, 
It’s Hard, will mark The Bad Plus’ return to an aspect of their roots, the very thing that first made The Bad Plus famous: the 
deconstruction of songs from the Pop/Rock and R&B worlds. 
 

Orrin Evans – zongora, Reid Anderson – bőgő, David King – dob
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FOUR DOGS 

A Four Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok 
pillanatnyi benyomásait zenei nyelvre transzformálja, hangokon, hangszíneken keresztül kom-
munikálva egymással. Friss fiatalok, több mint fél évszázados élettapasztalat, és a fejlett 
zenetechnológia sosem hallott kombinációja ez a zenekar. 

4Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several 
musicians to musical language, to communicate with sounds and tones.

Wahorn András – szaxofon, elektronika, Schlosser András – gitár, 
Miskolczi Márk – bõgõ, basszusgitár, Richter Ambrus – dob 
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A                       BEMUTATJA:      
BERDISZ MŰVEK

A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon mutatkozott be. Repertoárjukat saját szerzemények 
alkotják. A formáció minden tagja játszik a sajátján kívül más hangszeren vagy épp hangsze-
reken. Ezen tudásukat meg is csillogtatják koncertjeiken, ennek köszönhetően a szokásosnál 
változatosabb zenei gondolkodás alakítja a hangzást.

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

 
Berdisz Tamás – dob, billentyűk, Stencli Tamás – szaxofon, basszusgitár, 
Juhász Attila – zongora, billentyűk, Frey György – basszusgitár
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KOLLMANN GÁBOR QUINTET

A Kollmann Gábor Quintet 2017-ben alakult. A mainstream jazz gyökereiből építkezik, saját 
hangszerelésben szólaltatja meg a zenekar tagjainak kompozícióit, illetve a jazz történetének 
örök érvényű standardjeit. A zenekar tagjai számtalan formációban lépnek fel, de a jazz egyik 
alapkövének számító kvintett felállásban ritkán hallhatjuk őket, ez adja a produkció különle-
gességét.

It is a true rarity to hear these musicians playing in a quintet. Their music is based on mainstream 
jazz, performing compositions of the members and standards as well.

 Kollmann Gábor – szaxofon, Bér Zsolt – trombita, Csanyi Zoltán – zongora, Hárs Viktor – bőgő, 
Sramkó János – 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 eachother to form a complete story 
with just a few words. You can enjoy it without understanding the language.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
BALÁZS JÓZSEF TRIO

A legendás New York-i Blue Noteban és a Detroit Jazz Fesztiválon is elsöprő sikert aratott 
East Gipsy Band zongorista vezetője Balázs József, a közép generáció egyik legtehetségesebb 
billentyűse, a Krakkói Jazz Juniors Versenyen a legjobb szólista díját nyerte el, de bátyja zene-
karának is egyik húzóembere. 

Balázs József is the leader and arranger of the East Gipsy Band which was immensely successful 
both at New York’s famous Blue Note and at the Detroit Jazz Festival,  and he also happens to be 
one of the best jazz pianists in Hungary.

 
Balázs József – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
HANDS OF PASSION - CSEKE GÁBOR & SZANISZLÓ RICHÁRD DUO
Cseke Gábor hallatlanul, azaz épp hallhatóan sokoldalú zenész. A Budapest Jazz Orchestra 
tagjaként együtt dolgozott Peter Erskinnel és David Liebman-nel is. Szaniszló Richárd vibra-
fonos az egyik legötletesebb muzsikus az országban, közös fellépésük felejthetetlenül játékos 
és kreatív produkcióval kecsegtet

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.
  

Cseke Gábor – zongora, Szaniszló Richárd – vibrafon
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OLÁH DEZSŐ SZÓLÓ KONCERT

Oláh Dezső egyike a legsokoldalúbb jazz zongoristáknak. Szerteágazó zenei együttműkö-
déseivel számos elismerést aratott a közönség és a szakma köreiben is. Ezen az estén első 
alkalommal ad szóló koncertet. Az esten a jól ismert jazz standard feldolgozások mellett 
saját kompozíciók és klasszikus zenei feldolgozások is hallhatóak. 

Oláh Dezső is an acclaimed pianist in the eyes of the audience and professionals also. On his solo 
night, he will perform his own works with jazz standards and classical adaptations. 

 Oláh Dezső – zongora
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JOE FRITZ & GYÁRFÁS ISTVÁN & SÁRKÁNY SÁNDOR TRIO
HEGYVIDÉKI SÉTA LEMEZBEMUTATÓ

A trió tagjai a magyar jazz kiválóságai közül valók, míg Joe Fritz az “év klarinétosa” díjat, addig 
Gyárfás István az “év gitárosa” díjat nyeri el évről évre. Műsorukban a harmincas és hatvanas 
évek közötti időszak jazz örökzöldjei szerepelnek.

This is the album release concert of the threee excellent jazzmen, we will hear evergreens of the 
thirties and forties from them. 

 
Joe Fritz – klarinét, Gyárfás István – gitár, Sárkány Sándor – bőgő 
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FINUCCI BROS QUARTET: 
POP LEGENDÁK JAZZRE HANGOLVA: SZŐKE NIKOLETTA – STEVIE WONDER EST

A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű koncertsorozat egy-egy “epizódjára” várja közönsé-
gét. Legújabb sorozatukban a popzene ismert alakjait idézik meg, hazai sztárvendégek közreműködésével. Már az első, tavaly 
szeptemberi alkalommal magasra tették a mércét, hiszen Beyonce slágereit Radics Gigi közreműködésével szólaltatták meg, 
a zenekartól megszokott módon egy kicsit jazzesebben, Finuccisabban előadva az ismert dalokat. Ezen az estén a DAL-ból 
is ismert Szőke Nikoletta lesz a zenekar vendége, hogy így együtt, áthangszerelve, kicsit jazzeseebben, Stevie Wonder dalait 
adják elő. 

Each month, Finucci Bros invites a popular Hungarian soloist to cover the works of music legends in jazz style - Stevie Wonder is 
coming up!
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ALERANT JAZZ EST:
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 combinaion 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

Szőke Nikoletta – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár, 
Bordás József – dob
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Tavasszal megújuló italkínálatunk olyan 
különlegességekkel gazdagodik, mint:

füstös ízvilágú, skót single 
malt Lagavulin

Kraken black spiced rum

az öt lépésben lepárolt francia 
Grey Goose vodka BISTRO NYITVATARTÁS

18.00-24.00
péntek-szombat

18.00-02.00
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY: 
HANGFOGLALÓ: HORVÁTH CINTIA QUINTET

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

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

 Horváth Cintia – ének, Várvölgyi Szabolcs – gitár, Vidákovich Izsák – szaxofon, 
Dénes Ábel – bőgő, Kárpáti Benedek – dob
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Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, Hock Ernő – bőgő, Baló István – dob

                                JAZZ EST:
PÁRNICZKY QUARTET – BARTÓK ELECTRIFIED LEMEZBEMUTATÓ

Párniczky András izgalmas repertoárt hozott létre Bartók rövidebb műveinek feldolgozásával. Az így létrejött zene egyszerre 
komplex és érzelemdús. Bartók zenei világa úgy jelenik meg, hogy közben a zenekar erős, jól felismerhető hangzása is meg-
marad. Ezen az estén legújabb lemezüket mutatják be. 

Párniczky András guitarist composed a repertoire based on Bartók Béla legendary Hungarian composer’s shorter pieces like the 
Mikrokozmosz, the Easy Pieces for Piano or the Contrasts for Violin, Clarinet and Piano. Consequently the music of the quartet is 
simultaneously complex and emotional. Bartók’s musical genius shines through while the band maintains its own recognisable sound. 
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Tavasszal is kreatív íz-kompozíciókkal 
várja vendégeit
a BJC BISTRO!

BISTRO NYITVATARTÁS
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RÉVÉSZ RICHÁRD LATIN TRIO

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.

 
Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob
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AZ                       BEMUTATJA:  
BALÁZS ELEMÉR GROUP
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kérjük támogassa

www.jazzart.hu

JAZZART KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNY
18134209-2-41

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

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság 
és a különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben 
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 Balázs Elemér Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Balázs Elemér, the internationally 
widely recognized and popular jazz drummer. Their quality music is spiced with the contrast of female and male vocal and exciting 
instrumental play.
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március I march
03.01. cs 20.00

03.04. v 19.30

03.08. cs 20.00

03.14. sze 20.00

03.20. k 20.00

03.03. szo 20.00

03.10. szo 22.30

03.15. cs 20.00

03.21. sze 22.00

03.27. k 20.00

03.02. p 22.30

03.07. sze 20.00

03.12. h 20.00

03.18. v 18.00

03.24. szo 22.30

03.05. h 20.00

03.14. sze 22.00

03.19. h 22.00

03.25. v 20.00

03.30. p 20.00

03.07. sze 22.00

03.17. szo 22.30

03.23. p 20.00

03.28. sze 20.00

03.31 szo 20.00

03.02. p 20.00

03.05. h 22.00

03.10. szo 20.00

03.16. p 20.00

03.22. cs 20.00

03.03. szo 22.30

03.11. v 19.00

03.17. szo 20.00

03.23. p 22.30

03.28. sze 22.00

03.09. p 20.00

03.13. k 20.00

03.20. k 18.00

03.26. h 20.00

03.06. k 20.00

03.16. p 22.30

03.21. sze 20.00

03.26. h 22.00

03.30. p 22.30

03.09. p 22.30

03.19. h 20.00

03.24. szo 20.00

03.29. cs 20.00

03.31. szo 22.30

03.12. h 22.00

A Budateher bemutatja: Bacsó Kristóf Quartet

Bartók Konzi – félévi énekes bemutató koncertek

Stick Men (USA)

A Glonet bemutatja: Gereben Zita Quintet

Grund Színház – CageMatch

Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

BJC Jam Session: Jónás Gézu Trio

A ChartaPack bemutatja: Horváth “Tojás” Gábor Trio feat. Gyémánt Bálint

Wednesday Open Jam: Lakatos Pecek András Trio

A Formatex bemutatja: Világsztárok a BJC-ben: JONATHAN KREISBERG QUARTET (USA)

BJC Jam Session: Balázs József Trio

Papageno Jazz Est: Sárik Péter Trio-Our Standards

Port.hu Jazz Est: Finucci Bros Quartet: Pop legendák jazzre hangolva – Micheller Myrtill: George Michael Est

Tóth Vera & Budapest Jazz Orchestra

BJC Jam Session: Baris Gábor Trio

Alerant Jazz Est: Singer Street

Wednesday Open Jam: Balázs Tamás Trio

LFZE Monday Open Jam: Rozbora Ádám Quartet

d1 tv Jazz Est Révész Richárd Latin Trio

Harmónia Jazzműhely: Kalmár Trio

Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

BJC Jam Session: Horváth Balázs Trio

Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Róbert Trio

Hangfoglaló: Ludányi Tamás Quartet lemezbemutató koncert

A Jegymester.hu bemutatja: Gyémánt Bálint Trio feat. Tóth Viktor

Harmónia Jazzműhely: Tisza Bea Quartet

LFZE Monday Open Jam: Varga Tivadar Trio

Formatex Jazz Est: Németh Ferenc Trio (USA-H)

Harmónia Jazzműhely: Lakatos Ágnes Standard Zone

Pátkai Rozina Trio – vetítős koncert

BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

Maestro

Stúdió 11 Ensemble feat. Majsai Gábor 

BJC Jam Session: Egri János Trio

Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio

Harmónia Jazzműhely: Fekete-Kovács Kornél – Effected

Harmónia Jazzműhely: Jazz-csillagvizsgáló

Four Dogs

ETŰD félévi vizsgakoncert és gála

Szűcs Gabi 

BJC Jam Session:  Molnár Sándor Trio

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

LFZE Monday Open Jam: Möntör Máté Trio

Jam Session: Jónás Gézu Trio

BJC Jam Session: Balázs József Trio

HunJazzFed Quartet feat. Richter Ambrus

Alerant Jazz Est: Elek István Quartet feat. Pocsai Kriszta & Gyárfás István

Az InfoRádió bemutatja: Balázs Elemér Group

Jam Session: Egri János Trio

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

03.30. p 17.00 Harrodian School Jazz 
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április I april
04.02. h 20.00 Jazz + Próza: Bird-Charlie Parker élete

04.05. cs 22.30 BJC Jam Session: Oláh Kálmán Jr. Trio

04.09. h 20.00 Sárik Péter Trio feat. Szolnoki Péter

04.14. szo 22.30 BJC Jam Session: Jónás Gézu Trio

04.21. szo 20.00 Harmónia Jazzműhely: Hand of passion – Cseke Gábor & Szaniszló Richárd Duo

04.04. sze 22.30 Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio

04.11. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio

04.16. h 19.00/21.00 THE BAD PLUS (USA)

04.22. v 20.00 Oláh Dezső szóló koncert

04.28. szo 20.00 Az AVM bemutatja: Balázs Elemér Group

04.03. k 20.00 Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

04.07. szo 22.30 BJC Jam Session: Baris Gábor Trio

04.13. p 20.00 Harmónia Jazzműhely: Liane Caroll Trio (UK)

04.18. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Egri János Trio

04.25. sze 22.00 Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio

04.06. p 19.00 A Magyar Jazz Ünnepe 2018  „1.nap”

04.15. v 18.00 Budapest Jazz Orchestra feat. Oláh Dezső

04.20. p 20.00 Harmónia Jazzműhely: Balázs József Trio

04.26. cs 20.00 Formatex Jazz Est: Párniczky András Quartet- Bartók Electrified lemezbemutató

04.08. v 19.00 Maestro

04.18. sze 20.00 A ChartaPack bemutatja: Berdisz Művek

04.23. h 22.00 LFZE Monday Open Jam: Egri Márton Trio

04.28. szo 22.30 BJC Jam Session: Lakatos Pecek Krisztián Trio

04.02. h 22.00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

04.06. p 22.30 BJC Jam Session: Lakatos Pecek Krisztián Trio

04.11. sze 20.00 Hangfoglaló: Vörös Niki Quartet 

04.16. h 22.30 LFZE Monday Open Jam: Kiss Tamás Trio

04.23. h 20.00 Joe Fritz & Gyárfás István & Sárkány Sándor Trio – Hegyvidéki séta lemezbemutató

04.05. cs 18.00 A Magyar Jazz Ünnepe 2018  „0.nap”

04.12. cs 20.00 Road Six Sax – Tóth Viktor feat. Dresch Mihály

04.17. k 20.00 Grund Színház: CageMatch

04.24. k 20.00 Formatex Jazz Est: Finucci Bros Quartet: Pop legendák jazzre hangolva: Szőke Nikoletta – Stevie Wonder est

04.30 h 20.00 Révész Richárd Latin Trio

04.04. sze 18.00 A Magyar Jazz Ünnepe 2018  „-1.nap”

04.09. h 22.00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

04.14. szo 20.00 Binder Trio: „hét napra”  / „for seven days” / 

04.20. p 22.30 BJC Jam Session: Horváth Balázs Trio

04.27. p 20.00 Harmónia Jazzműhely: Hangfoglaló: Horváth Cintia Quintet

04.07. szo 19.00 A Magyar Jazz Ünnepe 2018 „2.nap”

04.17. k 18.00 Four Dogs 

04.21. szo 22.30 BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

04.27. p 22.30 BJC Jam Session: Elek István Trio

04.10. k 19.00/21.00 Alerant Jazz Est: Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: ROY HARGROVE QUINTET (USA)

04.19. cs 20.00 Kollmann Gábor Quintet

04.25. sze 20.00 Alerant Jazz Est: Gereben Zita Quintet

04.30. h 22.00 LFZE Monday Open Jam: Varga Bendegúz Trio

04.13. p 22.30 BJC Jam Session:  Molnár Sándor Trio

Port.hu Jazz Est: Finucci Bros Quartet: Pop legendák jazzre hangolva – Micheller Myrtill: George Michael Est

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: 19.00-22.00



ingyenes jam session estek

k nyitvatartás

gluténmentes fogások

vegetáriánus ételek

burgerek és burritók

free jam session nights

late night opening hours

gluten free specialities

vegetarian dishes

wild game and fish specialities

burgers and burritos

BISTRO
KONYHA 
a budapest jazz clubban!

Food specialities 
at Budapest Jazz Club.

+36 1 798 7289
www.bjc.hu

vadételek


