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Rólunk
About us

Nyitvatartás
Opening hours

Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz elkötelezett
híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson el a főváros jazzéletének 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. A BJC nagy figyelmet fordít a
minőségi hangosításra és hangtechnikai eszközparkra is. A koncertteremben
a közönség egy Yamaha C7X zongora hangját élvezheti.
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 Yamaha C7X.

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

BJC Bistro nyitvatartás
BJC Bistro opening hours
H-CS / Mon-Thu: 18.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 18.00-02.00
V/ Sun: zárva/closed

Jegyértékesítés
Ticket sales
Nyitvatartási napokon 18:00-22:00
(vagy koncertkezdés előtt egy órával)
18:00-22:00 on concert days
(or one hour before the show)

Elérhetőségek
Contact
cím / address:
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
47°30’49.8”N 19°02’59.3”E
Nyitvatartási napokon / Concert days:
telefonszám / phone number:
+36 (1) 798 7289 from 10 am/10.00-től
mobil / cell phone:
+36 (70) 413 9837 from 4 pm/16.00-tól
weboldal / website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu

A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Fő médiatámogató:
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
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Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Zselinszky Zsaklin
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Szemes Zsanett
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Kultúra Erzsébet-utalvány
Erzsébet-utalvány Plusz

Megjelenik kéthavonta 15.000 példányban.
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Üzemeltető:

FREE BJC JAM SESSION
ESTEK NOVEMBERBEN
MONDAY I 22.00
LFZE MONDAY
OPEN JAM

Az ingyenesen látogatható hétfői és szerdai
jam session sorozat támogatója az Ecool.

11.05.

Tálas Áron Trio

11.12.

Csipkés Sándor Trio

11.19.

Vadász Gellért Quartet

11.26.

Tálas Áron Trio
SZERDA
WEDNESDAY I 22.00
WEDNESDAY
OPEN JAM

11.07.

Molnár Sándor Trio

11.14.

Kalmár Zoltán Trio

11.21.

Kollmann Gábor Trio

11.28.

Oláh Kálmán Jr. Trio

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

PÉNTEK, SZOMBAT
FRIDAY, SATURDAY I 22.30
FREE BJC
JAM SESSION

11.02.

Balázs József Trio

11.03.

Juhász Gábor Trio

11.09.

Ifj. Tóth István Trio

11.10.

Egri János Jr. Trio

11.17.

Szalay Gábor Trio

11.23.

Baris Gábor Trio

11.24.

Balázs József Trio

11.30.

Egri János Jr. Trio

Horváth Tojás Gábor Trio – Sound Track
lemezbemutató

20.00

Csüt/Thur

A trió főként Gábor saját szerzeményeit játssza. Hangzásukat akusztikus jazzként definiálják,
amelybe finoman belecsempésznek egyéb zenei stílusokat. Legújabb “Sound track” című
lemezükön olyan saját új kompozíciókat válogattak össze, amely bárki hétköznapjainak
kísérőzenéje, filmzenéje is lehetne, a reggeli ébredéstől az esti hazatérésig.

11.01.

The basic concept is acoustic jazz, but they elegantly smuggle other styles in the music: R’n’B, folk,
pop, and classical music. Their new album is made of songs that are meant to be the soundtrack
of our everyday lives, from waking up to arriving home.
Horváth Gábor – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Gálfi Attila – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

november I november

Harmónia Jazzműhely:
László Attila – Oláh Kálmán Quartet

11.02.
20.00
Pé/Fri

László Attila jazzgitáros-zeneszerző pályafutása során olyan világhírű zenészekkel játszott együtt, mint Randy Brecker,
Anthony Jackson, James Moody, Tommy Campbell, David Friedman, Gary Willis, Hiram Bullock, Billy Cobham és még sokan
mások. Oláh Kálmán rendkívül sokoldalú jazz-zongorista, zeneszerző, hangszerelő és tanár, a kortárs magyar jazz szintén
meghatározó alakja. A zenekar a két szólista-zeneszerző több mint húszéves zenei együttműködésének legújabb állomása.
Saját, finom hangvételű nyolcados zenéjük nagy részét a két művész írja, de programjukban jazz standardek is szerepelnek.
The band is the latest stage in the twenty year-long cooperation between the two soloist-composers. Most of their refined
repertoire consists of originals but they play jazz standards as well.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

László Attila – gitár, Oláh Kálmán – zongora, Lattmann Béla – basszusgitár, Balázs Elemér – dob

Jazz Est:
Binder Quartet

20.00

Szo/Sat

A sokoldalú művész zeneszerzői fejlődésében Bartók Béla grandiózus életműve mellett tisztán
nyomon követhető a kárpát-medencei folklórkincs, a magyar őshaza, a Volga-Káma vidék dallamvilága, és a Steve Reich nevével fémjelzett amerikai repetitív iskola hatása is.

11.03.

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, Borbély Mihály – szaxofon, Fonay Tibor – bőgő, Benkó Ákos – dob
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jegyár/price: 2200/1400 HUF
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Budapest Jazz Orchestra – Bálint Béla szerzői est

11.04.
18.00

Vas/Sun
A Budapest Jazz Orchestra vendége ezen az estén a Svájcban élő Bálint Béla zeneszerző-hangszerelő, aki generációk óta
Budapesten tevékenykedő zenészcsaládból származik. Olyan zenekarokkal dolgozott együtt az elmúlt években, mint a DRS
rádiózenekar, Paul Kuhn Big Band, a Frankfurti Rádió Bigband, a Müncheni és Prágai Filharmonikusok. Ezen az estén a BJO
közreműködésével kifejezetten big bandek számára készült kompozícióit mutatja be.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

The guest of Budapest Jazz Orchestra big band is Bálint Béla composer, who grew up in a family of musicians for many generations. He has appeared on stage all around the world with many formations. With the contribution of BJO, he will present his
works that were especially formed for big bands.
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tv Jazz Est:
Fenyő Fruzsina Quintet

20.00

Hé/Mon

Fenyő Fruzsina és Morvai Tamás duója ezen az estén három kiváló zenész közreműködésével
bővül kvintetté. A formáció repertoárja főként jazz standardekre épít, de műsorukban néhány
eredeti hangvételű pop zenei feldolgozás is szerepel.

11.05.

This is originally a vocal-guitar duo, but on this special evening, three exceptional musicians will
join Fruzsina and Tamás. The music is built on jazz standards, but they perform some pop songs
in their unique style.
Fenyő Fruzsina – ének, Morvai Tamás – gitár, Rafael Mário – zongora, Bartók Vince – basszusgitár, Benkó Ákos – dob

4Dogs

18.00

Ke/Tue

A 4 Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok hangokon, hangszíneken keresztül kommunikálva egymással, pillanatnyi benyomásaikat zenei
nyelvre transzformálják.
4 Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several musicians
to musical language, to communicate with sounds and tones.

11.06.

Wahorn András – szaxofon, elektronika, Schlosser András – gitár,
Miskolczi Marci – bőgő, Richter Ambrus – dob

november I november
20.00
Ke/Tue

A mérkőzésen két csapat néz szembe egymással, hogy néhány szóból kiindulva percről-percre átalakítsa a történetet. Minden csapat pontosan 25 percet kap, hogy a semmiből egy
történetet hozzanak létre. Hétköznapi életek, váratlan fordulatok, hősök, izgalmas karakterek a játék, a harc, a humor hálójában – bármi megtörténhet a színpadon.
Verseny az idővel, játék a sztorikkal – 100% improvizáció a győzelemig!

11.06.

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

jegyár/price: 3900 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

Grund Színház:
CageMatch

Jazz Est:
Németh Ferenc Trio (US-H)

11.07.
20.00

Sze/Wed

Németh Ferenc az elmúlt két évtizedben 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. Legújabb zenei
projektje hosszú kísérletezőmunka eredménye, melyben klasszikus jazz standardeket és régi magyar dallamokat egyaránt
megszólaltat új köntösbe bújtatva, jazz-es, RnB-s, Hip-Hop-os elemekkel gazdagítva az eredeti lüktetést. A dobos ebben a
zenekarában a verők mellett hangszálait is használja, hangját pedig egy vocal harmonizer teszi még különlegesebbé.
Németh Ferenc – an exciting performer and imaginative collaborator – is well regarded for his work with the who is who in Jazz,
including Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joshua Redman, John Patitucci, Mark Turner, Russell Ferrante and more.
Németh Ferenc – dob, Greg Tardy – szaxofon, Tzumo Árpád – zongora

november
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Jazz Est:
Bágyi Balázs New Quartet

20.00

Csüt/Thur

A dobos-zeneszerző Bágyi Balázs a magyar jazz élet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művésze, aki húszas évei óta vezeti saját zenekarait. Számos formáció
tagjaként szinte minden műfajban alkot, különleges, melodikus dobolási stílusa komplex
zenei élményt nyújt. A zenekar több európai jazz fesztiválon is játszott az elmúlt években.

11.08.

Being a member of different bands, Balázs Bágyi creates music almost in all genres, his unique
melodic style of playing drums gives a complex music experience.
Bágyi Balázs – dob, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – dob

jegyár/price: 4400 HUF

jegyár/price: 1800/1400HUF
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Világsztárok a Budapest Jazz Clubban:
Kinsey – Borlai – Feraud Trio I US-H-FR I

20.00

Pé/Fri
Borlai tehetsége és tudása kinőtte az öreg kontinens adta lehetőségeket, így néhány éve Los Angelesben él. A mára a
tengerentúlon is jegyzett dobos zsenialitását jól példázza, hogy fanatikus rajongói és tanítványai között volt aki Mexikóból
utazott hozzá egyetlen privát kurzus kedvéért. A Borlai kultusz itthon is virágzik, játéka rengeteg fiatalt inspirált és inspirál.
Ha azt talán túlzás is állítani, hogy minden dobos úgy szeretne dobolni, az biztos, hogy szeretne úgy dobolni, mint Borlai.
A trió billentyűse, a világklasszis zenész és komponista, Scott Kinsey játéka tökéletesen illeszkedik Borlai hallásmódjához.
Zenei világában könnyen tetten érhető a Zawinul és Pastorius iránti tisztelet, ám legalább ilyen hangsúlyosan az az eredetiség és kreativitás is, ami az utánozhatatlan, de önmagában öncélú technikai tudást igazi művészeti értékké emeli. Zenei
pályafutása mellett producerként is termékeny. Szerzeményei a zenei albumok mellett számtalan filmben, köztük az Ocean’s
Twelve-ben is visszaköszönnek.
A trió harmadik pillérét 2011-ben már hallhatta a BJC közönsége, amikor Borlai és Kaltenecker mellett lépett színpadra a francia
basszusgitáros. Az 1984-ben Párizsban született tehetség Jaco Pastorius hatására gyerekként kezdett el basszusgitározni és
a zsenikre jellemzően mindössze néhány év alatt, autodidakta módon fejlesztette tökélyre tudását. Tizenkilenc évesen John
McLaughlin-tól kapott meghívást a mester készülő lemezére és zenekarába, de dolgozott Sylvain Luc-kel és Chick Corea-val
is. Ezen az estén néhány Zawinul szám mellett elsősorban Scott Kinsey és Borlai saját szerzeményeit hallhatjuk az itthon
ritkaságszámba menő alkalmi formáció koncertjén.

Borlai Gergő used to be an emblematic figure of the Hungarian jazz scene, but now he is known worldwide. He is playing in a
trio with Scott Kinsey and Hadrien Fearud, two inconic musicians who are also appreciated all around the globe. Besides their
extreme talent, one of their common points is that they have all played on stage with a long list of true jazz legends - making
them a part of the list.
Scott Kinsey (US) – billentyűk, Borlai Gergő (H) – dob, Hadrien Feraud (FR) – basszusgitár
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jegyár/price: 2000/1600 HUF
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Gayer Mátyás Trio feat. Pete Van Nostrand (US-H)

11.10.
20.00

Szo/Sat
A zongorista, Gayer Mátyás nemzedékének egyik legszédületesebb tehetsége. A közönséget és zenésztársait egyaránt lenyűgözi, nem is annyira az egyébként fantasztikus technika, hanem az az eredetiség, amellyel a legismertebb standardeket
is magáévá varázsolja. A trio sztárvendége Pete Van Nostrand, a New Yorkban élő jazz dobos a szakma legszűkebb elitjéhez
tartozik, hiszen olyan világsztárokkal szerepel együtt rendszeresen, mint Kenny Barron, a Grammy-díjas Cecile McLorin
Salvant és Kurt Elling, vagy a nagyszerű zongorista Gerald Clayton. Az új generáció egyik fontos alakja, aki bejárta már az
egész világot, turnézott többek között Közép- és Dél-Amerikában, Európa számos országában, Kanadában, és Ázsiában is.
Gayer Mátyás is one of the greatest talents of his generation. His originality amuses the audience and his fellow musicians as
well. This night, the guest of his trio is Pete Van Nostrand from New York, who is a member of the most elite jazz scene.

jegy: 1500 HUF
családi jegy: 4.800 HUF (4fő)

Gayer Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás – bőgő, Pete Van Nostrand – dob

Vas/Sun

11.11.

Belvárosi Betyárok
10.30

Maestro

19.00

jegyár/price: 2500 HUF

Vas/Sun
Az improvizációs színházi est során két rendező dolgozik azon, hogy a színészek minél nagyobb bajba kerüljenek és változatos jelenetek sorozatával küzdjenek a játékban maradásért.
Hogy ki kivel játszik, 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.

11.11.

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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jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

november I november

bemutatja:
Joe Fritz Revival

A hazai jazz klarinétozás nagyágyúja, Joe Fritz közel húsz éve játszik együtt a bendzsó nagymesterével, Gáspár Pállal. Közös kvartettjük muzsikája hűen tolmácsolja az ‘50-es, ‘60-as
évek nagy dixieland stílus újraéledésének korszakát.
The Hungarian clarinet master, Joe Fritz has been playing with the Hungarian banjo master, Gáspár Pál for almost twenty years. Their music evokes the ‘50s, ‘60s dixieland revival.

11.12.

Joe Fritz – klarinét, Gáspár Pál – banjo, Radics József – bőgő, Herboly László – dob

20.00

Alerant Jazz Est:
Berki Tamás feat. Sárik Péter Trio

Ke/Tue

Sárik Péter 2006-ban alapította zenekarát, mely ebben a felállásban 2012 óta működik. Eddig
négy lemezük jelent meg. A Trió tagjai all round muzsikusok, így repertoárjuk igen változatos.
Gyakran koncerteznek vendégművészekkel is. Ezen az estén nem először csatlakozik hozzájuk
az egyik legismertebb hazai jazz énekes, Berki Tamás.

11.13.

Sárik Péter is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He founded his trio in 2006.
The musicians are all all round players, so their show has a large variety of styles appearing.
Berki Tamás – ének, Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár, Gálfi Attila – dob

Elsa Valle – Afrocando

20.00
Sze/Wed

A Magyarországon élő tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő a közönség egyik nagy
kedvence, mindig is magához illő kísérettel lép fel. Legújabb formációjában az Afro-Jazz és a
BeBop stílusjegyeit ötvözi a hazai jazz élet jeles képviselőinek közreműködésével.
Elsa was born amongst frenetic drum rhythms and godly melodies, since she carries Afro Jazz
in her veins.

11.14.

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

Kacsarilette

KRÓL:

ÉTLAPUN
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20.00
Hé/Mon
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jegyár/price: 2400/2000 HUF

november I november

Finucci Bros. feat. Tóth Vera – Aretha Franklin Est

11.15.
19.00/21.00
Csüt/Thur

A minden alkalommal teltház előtt szereplő Finucci testvérek vezette formáció hónapról-hónapra a zenei elit legkeresettebb
énekeseit, zenészeit invitálja egy-egy izgalmas zenei projekt bemutatásához. Ezen az estén a „jazz-körökben” is méltán
közkedvelt Tóth Vera közreműködésével, dupla koncerttel tisztelegnek Aretha Franklin emléke előtt.
Finucci Bros invites celebrities to cover the works of music legends each month. This night, the band will play a double tribute
show in memory of Aretha Franklin, joined by a brilliant Hungarian vocalist.

Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob,
vendég: Tóth Vera - ének

2018.11.16.

ZENEAKADÉMIA
GÓLYABÁL
SZTÁRVENDÉG: HARCSA VERONIKA & GYÉMÁNT BÁLINT

19.30

Magyar Jazz Szövetség – Zeneszerzőverseny

11.00

ingyenes/free

Szo/Sat
A Magyar Jazz Szövetség idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg Jazz Zeneszerző és Hangszerelő Versenyét. A verseny célja, hogy új, eredeti jazz kompozíciók szülessenek hazai szerzőktől,
valamint olyan új hangszerelések, melyek magyar szerzők munkáit dolgozzák fel. A műveket a
verseny döntőjében élőben adják elő a Budapest Jazz Orchestra művészei. A zsűri értékelése
után a díjnyertes darabok ismét elhangzanak a díjátadó ünnepségen.

11.17.

The aim of the Jazz Composing and Instrumentation Competition is to give birth to unique works
by Hungarian musicians.
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jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price: 2500/2000 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2400/2000 HUF

november I november
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Jazz Est: Studio11 Evenings:
Studio11 feat. Vastag Tamás

20.00

Szo/Sat

Folytatódik a jól ismert zenekar Studio11 Evenings című nagy sikerű sorozata! A kéthavi
koncertek alkalmával egy-egy kimagasló énekes vagy hangszeres szólista csatlakozik a
formációhoz. Ezen az estén az X-Faktorban feltűnt Fonogram-díjas fiatal énekes, Vastag
Tamás lesz a zenekar vendége.

11.17.

Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene.
This month, their guest will be a real star, the winner of the Hungarian X-Factor and other awards. They
are preparing with jazz standards, swing, latin, and some Frank Sinatra Tribute work.
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: Vastag Tamás – ének

Magyar Jazz Szövetség
Szaxofonverseny és Gála

20.00

Vas/Sun

A Magyar Jazz Szövetség és a Magyar Jazz Alapítvány idén is meghirdette a Magyar Jazz
Szövetség egykori alelnöke emléke előtt tisztelegve a II. Csepregi Gyula Szaxofonversenyt. A
16.00-kor kezdődő viadal győztesei este a Tálas Áron Trio-val és nem kisebb névvel, mint a versenyen Ráduly Mihály és Rátonyi Róbert mellett zsűriző Tony Lakatossal lépnek a színpadra.
This night the winners of the Saxophone Competition play with Tony Lakatos on the stage.

11.18.
Kaltenecker - Markó Visions

20.00
Hé/Mon

A duó különleges zenei utazásra invitálja a hallgatókat, a pszichedelikus rock-tól a triphop-on át a techno-ig számos elektronikus zenei stílust idéznek meg élőben, billentyűs
hangszereken és dobon megszólaltatva a jazz rajongó közönség számára néha szokatlan,
de izgalmas zenei stílusokat.

11.19.

The duo invites the audience for an usual experience, where various electronic music styles will
be summoned.
Kaltenecker Zsolt – billentyűk, Markó Ádám – dob

Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

20.00
Ke/Tue

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 feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.

11.20.

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

jegyár/price: 6900 HUF

november I november

11.21.
A
bemutatja:
Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Terence Blanchard E-Collective I US I

19.00/21.00
Sze/Wed

Terence Blanchard az egyik legjelentősebb élő jazz trombitás, aki a ‘80-as években a Lionel Hamtpon Orchestrában, majd a
sokak által mai napig jazz-etalonnak számító Art Blakey Jazz Messengerben kezdte pályafutását. A ‘80-as évek önmagában
talán nem is hangzik izgalmasan, hacsak nem vesszük figyelembe, hogy Blanchard előbbi zenekar esetén középiskolás korában, utóbbi formációban pedig húszévesen kezdte meg működését. A lehető legmagasabb fokon elhelyezkedő ugródeszkáról
elrugaszkodva később a frenetikus Donald Harrisonnal alapították meg saját magukról elnevezett zenekarukat, majd Terence
nem sokkal később szóló karrierbe kezdett. Zeneszerzői munkásságát számos saját szerzemény mellett több filmzene is meghatározza. Pályája során a kritikusok állandó ünneplése által övezve több mint harminc koronggal ajándékozta meg rajongóit.
Albumain a legnagyobb nevek működtek közre. 2005-ös, két Grammy-díjra is jelölt Flow című lemezének Herbie Hancock volt
a producere. Erre az estére a közönség kérésének eleget téve a teltházas duplakoncertet megismételendő újra meghívtuk a
modern, elektronikus jazz öt Grammy-díjjal elismert képviselőjét, hogy a két évvel ezelőtti koncertet felidézve az E-Collective
újból lenyűgözhesse a BJC közönségét.
In 2005, Terence won the Grammy for Best Instrumental Jazz Album besides McCoy Tyner, Gary Bartz, Christian McBride and Lewis Nash
for participating in McCoy’s album Illuminations. After experimenting in straight-ahead and hard-bop, he recorded his newest groovy,
funky album Breathless with his E-Collective formation at Blue Note Reocrds. During an interview, he said that composing for films might
be fun, but nothing can beat performing at a jazz club. On the 21st of november, the audience of Budapest Jazz Club can experience this
feeling with the five member Terence Blanchard E-Collective.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

Terence Blanchard – trombita, Charles Altura – gitár, Fabian Almazan – zongora,
David Ginyard, Jr. – basszusgitár, Oscar Seaton – dob

A
bemutatja:
Karosi Júlia Quartet – Gershwin lemezbemutató

20.00
Csüt/Thur

George Gershwin születésének 120. évfordulójára jelent meg Karosi Júlia legújabb albuma,
amelyen a népszerű dalok új, modern, különleges hangzásvilágban hallhatók a fiatal jazz
énekesnő előadásában. Az ősbemutató a Zeneakadémián volt, itt készült az élő lemezfelvétel
is, a premiert pedig nagy sikerű koncertek követték szerte az országban. A 2018. szeptember
végén megjelent lemezen a legismertebb Gershwin-dallamok hallhatóak.

11.22.

Karosi Júlia released her new album on the 120th anniversary of George Gershwin’s birth. The
record contains the well-known tracks in a new, modern sounding.
Karosi Júlia – ének, Tálas Áron – zongora, Bögöthy Ádám – bőgő, Varga Bendegúz – dob
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Harmónia Jazzműhely:
East Gipsy Band

jegyár/price: 2000/1600 HUF
jegyár/price: 1600/1200 HUF

14

20.00
Pé/Fri

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

11.23.

The East Gipsy Band is made up by some of the established stars of the contemporary Hungarian jazz
scene. Theirs is a brilliantly successful attempt to fuse the Roma Gipsy musical tradition with modern jazz.
Balázs József – zongora, Sárközi Lajos – hegedű, gitár, Oláh Vilmos – cimbalom,
Balogh Guszti – ének, Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob

Alerant Jazz Est:
Balázs Elemér Group

20.00
Szo/Sat

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.

11.24.

jegy: 1500 HUF
cs. jegy: 4.800 HUF (4fő)

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

november I november

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

11.25.

Búgócsiga Zenede
10.30

Csapó Krisztián 35. – Kriz Morning Sounds

19.00

Vas/Sun

Az ország egyik legkeresettebb jazz/funk harsonása idén novemberben 35 éves. Ez alkalomból néhány nagyszerű muzsikus barátjával különleges koncerttel ünnepel. Krisztián, aki
a klub “házi nagyzenekarának”, a BJC Big Bandnek is oszlopos tagja, a JazzMa.hu szavazásán
“Az év harsonása” kategóriában 2. helyen végzett.
Csapó Krisztián is one of the most appreciated Hungarian trombone players, who will host a spectacular evening with his fellow musicians on his birthday.

11.25.

Az esten közreműködik: Csapó Krisztián (KRIZ) – harsona, Csizmadia Dávid – trombita, Stencli
Tamás – szaxofon, Zolbert – szaxofon, Lőrincz Ádám – billentyűk, Lázár Balázs – gitár, Jermann
Gábor – gitár, Péter Tamás – basszusgitár, Centgraf Benjámin – dob, és még sokan mások!

A
bemutatja:
Urbán Orsi & Révész Richárd & Czibere József Trio

20.00
Hé/Mon

Révész Richárd hazánk egyik legjobb latin jazz zongoristája, eddig is nagy sikert aratott latin
stílusú Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és Nuestro Ritmo című lemezeivel. A BJC-ben triójával
rendszeresen szerepel, ám ezen az estén új felállásban, állandó ütőhangszerese mellett a
formáció korábbi vendégével, a big band, klasszikus standard és latin hangzásokban egyaránt
otthonosan mozgó Urbán Orsival lép színpadra.

11.26.

This new trio is made up of the three most remarkable latin jazz musicians in the country, who have
been working together previously in several successful bands.
Urbán Orsi – ének, Révész Richárd – zongora, Czibere József – ütőhangszerek

jegyár/price: 2000/1600 HUF

november I november

A
bemutatja:
Halper László – Jimi Hendrix 76!

Hendrix tragikus hirtelenséggel, 1970. szeptember 18-án, londoni lakásában hunyt el, huszonhét évesen. Jimi Hendrix november 27-én lenne hetvenhat éves. Ezt ünnepli a Halper-Hendrix Experiment zenekar az amerikai énekes, Ric Toldon közreműködésével.

11.27.

We don’t have to introduce Jimi Hendrix to anyone – he would be 76 years old this year. In
memory of his unforgettable talent, Halper László’s band will hold a tribute concert with the
contribution of American vocalist Ric Toldon.
Halper László – gitár, Rick Toldon (US) – ének, Kollmann Gábor – szaxofon,
Csejtey Ákos – szaxofon, Fekete István – trombita, Hajas László – dob

ingyenes/free

Harmónia Jazzműhely:
Jazz-Csillagvizsgáló

jegyár/price: 2000/1600 HUF

20.00

Ke/Tue

20.00
Sze/Wed

Ezen az estén két vidéki kötődésű zenekart mutat be a Harmónia Jazzműhely szokásos, évi
Jazz-Csillagvizsgáló sorozatának novemberi állomásán. Az OTI Voice & Bass és az NRB Sextet
formációkat a legfiatalabb generáció tagjai alkotják.
The series Jazz-Stargazer puts young talent in the spotlight. This evening, two fresh bands from
different parts of the country will introduce their game.

11.28.

OTI: Horváth Ottilia – ének, Kővári Péter – basszusgitár,
NBR: Nagy Babos Rebeka – ének, Vadász Gellért – szaxofon, Cseh Péter – gitár, Marczell Márton – zongora, Sárosi Áron – baszssugitár, Klausz Ádám – dob

SoLaTi

20.00
Csüt/Thur

A magyar jazzvilág egyik legsokoldalúbb zenésze, a zongorista Tzumo hónapról hónapra sikeresebb formációjával a Neo Soul, RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz harmóniakészletével és összetett, előremutató formavilágával. A zenekar Tzumo szerzeményeit szólaltatja meg,
de a darabok létrejöttekor jelentős szerep jut a zenésztársaknak is.

11.29.

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.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

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

Harmónia Jazzműhely:
Tisza Bea

20.00
Pé/Fri

A roppant sokoldalú és kirobbanóan tehetséges jazz énekesnő és komponista zenei
tanulmányait gyerekkorában kezdte. Dolgozott Katona Klárival, Presserrel, Charlie-val
és Cserháti Zsuzsával is. Most hosszabb külföldi tartózkodása után tért vissza hazánkba
és a jazz műfajához.

11.30.

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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FREE BJC JAM SESSION
ESTEK DECEMBERBEN
MONDAY I 22.00
LFZE MONDAY
OPEN JAM

12.03.

Tálas Áron Trio

12.10.

Szabó Máté Trio

12.17.

Farkas Zsolt Trio
SZERDA
WEDNESDAY I 22.00
WEDNESDAY
OPEN JAM

12.05.

Kalmár Zoltán Trio

12.12.

Oláh Kálmán Jr. Trio

12.19.

Kollmann Gábor Trio

12.26.

Meleg Tamás Trio

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

PÉNTEK, SZOMBAT
MONDAY I 22.30
FREE BJC
JAM SESSION

12.01.
12.07.

Ifj. Tóth István Trio
Egri János Jr. Trio

12.08.

Juhász Gábor Trio

12.14.

Molnár Sándor Trio

12.15.

Balázs József Trio

12.21.

Egri János Jr. Trio

12.22.

Szalay Gábor Trio

12.28.

Baris Gábor Trio

12.29.

Balázs József Trio

A
Egri Quartet

bemutatja:

20.00
Szo/Sat

A sztár-bőgős apa, Egri János és kirobbanó sikerrel feltűnt zongorista-énekes fia, Egri János Jr.
hozzájuk méltó zenésztársakkal kvartetté bővülve szólaltatják meg a legkedveltebb jazz standardeket és az Egri-dinasztia saját szerzeményeit.
Star bass-player father, János Egri and his amazingly talented and successful newcomer singer-pianist son, János Egri Jr. augment this family duo into an all-star quartet.

12.01.

Egri János – bőgő, Egri János Jr. – ének, zongora, Zana Zoltán – szaxofon,
Pecek Lakatos András – dob

Az
bemutatja:
Finucci Bros – I stand at the door – karácsonyi koncert

20.00
Hé/Mon

A koncerten a zenekar bemutatja a nemrégiben New Yorkban rögzített lemezét, és felcsendül
néhány karácsonyi dal is egyedi, Finuccis hangszerelésben. A koncerten legújabb lemezük
megvásárolható lesz, melyet a zenekar tagjai a bemutató után dedikálnak.
This night, Finucci Bros will perform songs from their new album, which was recorded in New York.
They will also perform some Christmas classics in their beloved funky, jazzy, Finucci style.

12.03.

Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Bordás József – dob,
Horváth Pluto József – basszusgitár, vendég: Havas Lajos – ének

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price:2000/1600 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

december I december

12.04.
Elek István Quartet feat. Pocsai Kriszta & Gyárfás István

20.00

Ke/Tue

A Jazzma.hu szavazólistás versenyén kategóriagyőztes Elek István, Pocsai Kriszta és Gyárfás István ebben a felállásban a
sikeres bemutatkozást megismételve második alkalommal játszik a BJC-ben. A formáció az ukrajnai turnéjukon is elhangzott
repertoárt mutatja be a hazai közönségnek, mely főként Cole Porter világát idézi.
The Quartet is part of the so-called “mainstream” with 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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jegyár/price: 2000/1600 HUF

november I november

12.05.
Jazz Est:
Sárik Péter Trio

20.00
Sze/Wed

Sárik Péter 2006-ban alapította zenekarát, mely ebben a felállásban 2012 óta működik. Eddig négy lemezük jelent meg. A
Trió tagjai all round muzsikusok, így repertoárjuk igen változatos: játszanak saját szerzeményeket, a Jazzkívánságműsorban
valamint a Beethoven projektben jazz adaptációkat, és gyakran koncerteznek vendégművészekkel is.
Sárik Péter is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He founded his trio in 2006. The musicians are all all round
players, so their show has a large variety of styles appearing.

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár, Gálfi Attila – dob

Csüt/Thur

ZÁRTKÖRŰ
RENDEZVÉNY

12.06.

Házi chipsválogatás (édesburgonya, cékla) házi BBQ szósszal és remulád mártással
Homemade chips selection (sweet potato, beetroot) with BBQ sauce & remoulade sauce
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jegyár/price: 2400/2000 HUF

november I november

12.07.
Harmónia Jazzműhely: Andrew McCormack (UK) & Ludányi Tamás Trio

20.00
Pé/Fri

Andrew és Tomi először 2017 őszén találkozott, amikor Andrew kísérte a fiatal magyar alt-szaxofonost a legendás londoni
606 Clubban, ahol tomboló sikert arattak. A New Yorkban nevet szerzett szenzációs brit zongorista-zeneszerző Andrew
McCormack mára asszimilálta muzsikájába New York-i élményeit, melyet triójában brit érzelmi esztétikájával és a hagyományos swing életteli dinamikájával ötvöz.
Andrew and Tamás met for the first and, so far, only time when in the autumn of 2017 Andrew accompanied at London’s fame 606
Club the visiting young Hungarian alto star.
Andrew McCormack – zongora, Ludányi Tamás – szaxofon, Bögöthy Ádám – bőgő, Czirják Tamás – dob

FELNŐTT
WORKSHOPOK

SZÜLETÉSNAP
SZERVEZÉS

BABA-MAMA
PROGRAMOK

TEREMBÉRLÉS

GYEREKPROGRAMOK

KERÁMIA

JÓGA

CIRKUSZ

TÁNC

www.nohastudio.hu
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december I december

A
bemutatja:
Tzumo Jazz Drums Quartet

jegyár/price:1600/1200 HUF

20

20.00
Szo/Sat

Az egyik legsokoldalúbb hazai komponista és billentyűs Tzumo Árpád legújabb formációjával,
a SoLaTi-val rendszeresen játszik a BJC-ben és rangos fesztiválokon itthon és külföldön
egyaránt. Ezen az estén azonban egészen más oldaláról mutatkozik be, hiszen a megszokottól eltérően a dobokat szólaltatja meg. A repertoár gerincét ebben a felállásban is Tzumo
szerzeményei adják.

12.08.

jegy: 1500 HUF
cs. jegy: 4.800 HUF (4fő)

jegyár/price: 2000/1600 HUF

december

Tzumo is one of the most appreciated jazz pianists in Hungary and across the borders. He is also
a multiinstrumentalist, as he will play the drums this evening.
Tzumo Árpád – dob, Ávéd János – szaxofon,
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Egri János – bőgő

12.09.

Vas/Sun

Mihályi Réka - Masni és Pocó
10.30

Alerant Jazz Est:
Singer Street

20.00
Hé/Mon

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.

12.10.

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 – basszusgitár, Berdisz Tamás – dob

jegyár/price: 1600/1200 HUF

december I december

d1 Tv Jazz Est:
4Dogs

A 4 Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok hangokon, hangszíneken keresztül kommunikálva egymással, pillanatnyi benyomásaikat zenei
nyelvre transzformálják.
4 Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several musicians
to musical language, to communicate with sounds and tones.

12.11.

Wahorn András – szaxofon, elektronika, Schlosser András – gitár,
Miskolczi Marci – bőgő, Richter Ambrus – dob

Grund Színház:
CageMatch

20.00
Ke/Tue

A mérkőzésen két csapat néz szembe egymással, hogy néhány szóból kiindulva percről-percre átalakítsa a történetet. Minden csapat pontosan 25 percet kap, hogy a semmiből egy
történetet hozzanak létre. Hétköznapi életek, váratlan fordulatok, hősök, izgalmas karakterek a játék, a harc, a humor hálójában – bármi megtörténhet a színpadon.
Verseny az idővel, játék a sztorikkal – 100% improvizáció a győzelemig!

12.11.

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

jegyár/price: 3500 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

18.00
Ke/Tue

12.12.
Alerant Jazz Est:
RÁKFOGÓ – LIVE AT THE BUDAPEST JAZZ CLUB – LEMEZFELVÉTEL

20.00
Sze/Wed

A formáció az eredeti Rákfogó dalok mellett Szakcsi Lakatos Béla ezen társulás kedvéért megálmodott és a tagok egyéniségeihez igazított szerzeményeit is megszólaltatja. Szakcsi – ahogy negyven évvel ezelőtt – úgy most is nyughatatlan,
friss hangzások után kutat. Ez a zenekar nem emlékzenekar, s bár a repertoárban szerepelnek eredeti dalok, ezek is – csak
úgy, mint néhány Davis örökzöld – újragondolt formában szólalnak meg, az egykori Rákfogó kísérletező kedvű, formabontó,
szabadságvággyal átitatott szellemiségét idézve. A koncert egyben élő lemezfelvétel!
The band Rákfogó was active in the ‘70s, and has had a great impact on Hungarian jazz. The group is together again, and they are
not just performing their old songs, but they are eager to create something new all the time.
The show is also a live recording!
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Kőszegi Imre – dob, Fekete-Kovács Kornél – trombita,
Fenyvesi Márton – gitár, Orbán György – bőgő
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december I december

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

Sajttal besütött
Házi chipsválogatás
korianderes nacho
(édesburgonya,
chips, jalapeño
cékla)
paprikával
házi BBQésszósszal
mártogatókkal
és remulád
(salsa,
mártással
guacamole, tejföl)
Homemade
Oven baked
chips
nachos
selection
with(sweet
cheese,potato,
jalapeño
beetroot)
and dips
with
(salsa,
BBQguacamole,
sauce & remoulade
sour cream)
sauce
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A
bemutatja:
Gyémánt Bálint Trio

20.00
Csüt/Thur

Hazánk egyik legkiválóbb jazz gitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű és izgalmas
formációkat erősít játékával, mely amellett, hogy a jazz és a kortárs improvizatív zene jegyeit
viseli, a popzenét kedvelő közönség számára is kellemes.
The music of Gyémánt Bálint is loved by all audiences, from contemporary improvisation enthusiasts to pop fans.

12.13.

Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob

Harmónia Jazzműhely:
Kanizsa Gina – Lamm Dávid Duo

20.00
Pé/Fri

A sokoldalú fiatal énekesnő és dalszerző, Kanizsa Gina 2012-ben csatlakozott a Jazzation
acappella együtteshez, mellyel 2013-ban a grazi Vokal Total A Cappella versenyen megnyerte a jazz kategória nagydíját. A gitáros-énekes-komponista Lamm Dávid, virtuóz zenész, aki
a jazz minden ágában otthonosan mozog. Kíséretben és szóló szerepben egyaránt lenyűgöző.

12.14.

The duo is an interesting and fun match. Kanizsa Gina is a celebrated vocalist who is mostly involved
in a capella, and Lamm Dávid is a virtuoso guitarist who feels comfortable in any style of jazz.
Kanizsa Gina – ének, Lamm Dávid – gitár

Harmónia Jazzműhely:
Oláh Krisztián Trio

20.00
Szo/Sat

A zongorista, Oláh Krisztián, lenyűgöző technikával, hatalmas szenvedéllyel és átéléssel
játszik. Alig néhány éve tört be a hazai jazz élvonalába, de azóta már díjakat nyert és sikert
sikerre halmoz teljesen egyedi stílusával és eredeti szerzeményeivel.

12.15.

Oláh Krisztián is passionate and inventive player who is now more than ready to step out into the
limelight and out of the shadow of the formidable Szakcsi-Oláh pianist dynasty of which he is the
latest issue.
Oláh Krisztián – zongora, Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

december I december

A
bemutatja:
Révész Richárd Latin Trio feat. Urbán Orsi

20.00
Vas/Sun

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. Ezen az estén a zenekar vendége Urbán Orsi.
Richárd Révész is one of the most talented pianist of this country. With his band he plays real jazzy
latin vibes.

12.16.

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob
vendég: Urbán Orsi – ének

Jazz Est:
Pankastic! - karácsonyi koncert

20.00
Hé/Mon

A Pankastic! létrejöttekor a zenekar szeme előtt egy igényes és új popzenei stílus megalkotása lebegett: régi standardek és örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia
manouche swing világába, megfűszerezve mindezt a cimbalom egyedi hangszínével. Elképzelésükből megszületett egy sajátos, új műfaj, a django-pop. Ezen az estén műsoruk gerincét
karácsonyi dalok alkotják.

12.17.

The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called the cimbalom.
Pálmai Panna – ének, Egri János Jr. – ének, Lisztes Jenő – cimbalom, Kardos Dániel – gitár,
Horváth Márk – gitár, Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob

Jazz Est:
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

20.00
Ke/Tue

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 feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.

12.18.

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

A
bemutatja:
Random Szerda

20.00
Sze/Wed

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével 2005 és 2010 között a budapesti
hiphop-jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatta fel. A jammelés
hagyományain alapuló sorozat tavaly indult újra a BJC-ben. A Random Szerda keretei között a
kortárs zenei paletta ismert alakjai adják egymásnak hónapról-hónapra a stafétát.

12.19.

These Wednesdays are random because the leader of the project, Lőrinc Barabás, invites wellknown characters of the contemporary jazz scene to create something amazing in the form of
a jam session.
Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Czitrom Ádám – gitár,
Kolta Gergely – basszusgitár, Hidász Tamás – dob
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Jazz Est:
Balázs Elemér Group

20.00

Csüt/Thur

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.

12.20.

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

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2200/1800 HUF

december I december

12.21.
Harmónia Jazzműhely:
Bolla Quartet

20.00
Pé/Fri

Bolla Gábor kirobbanó őstehetség. 2003-ban kezdett szaxofonozni, ugyanebben az évben bekerült a World Saxophone Competition elődöntőjébe a Montreux Jazz Fesztiválon. 2004-ben vette át a Hans Koller “Talent of the Year” Díjat, majd 2006-ban
a “New York Stipendium” elismerést. A Bolla Quartet 2005-ben megnyerte a rangos franciaországi Avignon Jazz Fesztivál
fődíját és közönségdíját. Az elmúlt években Európa egyik legelismertebb fiatal zenészévé vált. Olyan nevekkel játszott, mint
Kirk Lightsey, Johnny Griffin, Randy Brecker, Jimmy Wormworth, Alvin Queen, Jeff „Tain“ Watts, Gary Peacock, Robert Hurst,
Gregory Hutchinson és sokan mások. Stílusára nagy hatással voltak a be-bop, hard-bop óriásai, játékában ezen elemeket
ötvözi a straight-ahed, modern jazz, valamint a klasszikus és magyar cigány zene jegyeivel.
Bolla’s style is deeply influenced by the giants of be-bop and hard-bop, although he is combining his influences from straight-ahead
and modern jazz, hungarian gipsy music, and classical music, creating a fresh sound in jazz.

jegyár/price:1600/1200 HUF

Bolla Gábor – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György – bőgő, Lakatos Pecek András – dob
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Harmónia Jazzműhely:
Gáspár Károly Trio

20.00
Szo/Sat

Gáspár Károly zongorista a hazai jazzélet egyik meghatározó szereplője. Zenéjükre jellemző,
hogy friss és előremutató, romantikus és esztétizáló, ugyanakkor tiszteletben tartja a műfaj
mainstream gyökereit is. A koncert időpontjára való tekintettel repertoárjukban néhány, az
ünnephez illő örökzöld is elhangzik.

12.22.

Gáspár Károly, who has been on the scene since the late ‘80s, is an amazing, world class pianist.
His music is romantic and esthetic, but at the same time, respecting the mainstream roots of jazz.
Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob

jegyár/price: 3500 HUF

december I december

12.23.
BJO feat. Náray Erika, Mark Blake (US) & Nina Josephs (US)

18.00/20.30
Vas/Sun

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra Magyarország legnépszerűbb big bandje. Évek óta világszínvonalon mutatja
be a korabeli swing zenét, illetve a műfaj szinte minden stílusát. 2015-ben a Jazzma.hu szavazásán a közönség az év big
bandjének választotta a zenekart. A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt majd 20 év, mely idő alatt számos
koncert, hazai-és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar palettáját. A Budapest Jazz Orchestra olyan nevekkel játszott együtt, mint George Duke, Raul Midón, Al Di Meola, Joe Lovano és Peter Erskine.
A zenekar a hagyományos big band felállást követi: szaxofon: Kollmann Gábor, Ludányi Tamás, Csejtei Ákos, Zana Zoltán,
Varga György, harsona: Schreck Ferenc, Skerlecz Gábor, Frolov Ákos, Nagy Viktor Dániel, trombita: Tulkán Péter, Magyar Ferenc,
Koós-Hutás Áron, Pecze Balázs ,zongora: Juhász Attila, gitár: Birta Miklós, bőgő: Hárs Viktor, dob: Serei Dániel.
Ezen az estén a közkedvelt énekesnő, Náray Erika mellett két világklasszis is csatlakozik a tizenhét tagú nagyzenekarhoz.
Mark Blake az Egyesült Államokban felfelé ívelő pályáján a Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. és Tony Bennett által kikövezett
utat követi. Számos musicalt követően igazi hangját a jazzben találta meg. Az est másik szintén tengerentúli sztárvendége
Nina Josephs, aki már gyerekkorában a jazz bűvöletében élt, hiszen nagybátyja a Count Basie Orchestra oszlopos tagja volt.
San Francisco-i zenei tanulmányai után partneréhez hasonlóan főleg musical szereplésekkel szerzett hírnevet, majd televíziós és film, köztük Clint Eastwood nevével is fémjelzett produkciókban működött közre. Előadóművészetének számára is
legkedvesebb zenei kihívása a big bandek és a Great American Songbook megszólaltatásban rejlik.
BJO is the most popular big band in Hungary. They have been performing music of the swing era since 1998, and have experimented
in almost every area of jazz by now. In the past 20 years, they have had innumerable guest musicians and celebrities join them on
stage. This evening, they will host a grand show with three magnificent vocalists - the Hungarian diva Náray Erika, and two American
stars, Mark Blake and Nina Josephs, who have both made a career in musical and jazz as well.

Részletek a 28. oldalon!
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jegyár/price: 2000/1600 HUF

december I december

12.26.
Swing a Lá Django feat. Horányi Juli

19.00/21.00
Sze/Wed

A Swing à la Django zenekar és énekesük Horányi Juli karácsonyi dupla koncertje egy különleges állomás a zenekar életében,
hiszen most először mutatják be új nagylemezüket. A lebilincselő hangszeres játék mellett zenei stíluskavalkádok egyvelege lesz hallható a dupla koncerten, melyen a tagok ismételten bizonyítják, miért nevezik sokan a zenekart a legvirtuózabb
swingzenekarnak. Horányi Juli elbűvölő hangját és legújabb saját dalszövegeit a Swing á la Django karácsonyi repertoárján
keresztül ismerheti meg a közönség.
The band is based on traditional django swing music, but their special Christmas performance with guest vocalist Horányi Juli is going
to be a treat for their regular audience also, with lots of experimenting and diving into different styles of music.

jegyár/price:1800/1400 HUF

Csurkulya József – cimbalom, Dani János – gitár, Gazda Bence – hegedű, Gera Gábor – harmonika, Lombos Pál – bőgő, Seres
Vilmos – klarinét, vendég: Horányi Juli – ének

Jazz Night:
Szakcsi Jr. Trio

Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. A trió előadása kifinomultan
elegáns színpadi remekmű. Játékuk technikailag hibátlan, magabiztos és teljesen egységes. A
színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük kivételes improvizációs tehetséget
tükröz.

12.27.

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

HáziAvokádókrémmel
chipsválogatás (édesburgonya,
megkent tortilla
cékla)
lap,házi
zöldséges
BBQ szósszal
csirkemell
és remulád
csíkokkalmártással
Homemadebetekerve,
chips selection
jalapeno
(sweet
paprikával,
potato, beetroot)
tejföllelwith
és Cheddar
BBQ sauce
sajttal
& remoulade sauce
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20.00
Csüt/Thur

jegyár/price: 2000/1600 HUF

december I december

12.28.
Harmónia Jazzműhely:
Idegenlégió

20.00
Pé/Fri

Ezen az estén négy „külföldre szakadt hazánkfia” áll össze. Az igazi őstehetségnek számító szaxofonos Bolla Gábor, a
billentyűket egészen fiatal kora óta káprázatosan megszólaltató Gayer Mátyás, a külföldi tartózkodásával a hazai bőgős-társadalomban maga mögött nagy űrt hagyó Szanday Mátyás és a rendkívül sokoldalú, klasszikus és modern jazz zenében
hangszerét egyaránt eredeti módon megszólaltató Juhász Márton négyese a jazz rajongók számára kihagyhatatlan estét jelent.
This night is the reunition of four extremely talented and elegant young Hungarian musicians, who are all currently living abroad. They
are going to share their experiences in the form of jazz.

jegyár/price:1800/1400 HUF

Bolla Gábor – szaxofon, Gayer Mátyás – zongora, Szanday Mátyás – bőgő, Juhász Márton – dob

Kollmann Gábor Quintet

20.00
Szo/Sat

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 formáció tagjai számtalan formációban lépnek fel, de a jazz
egyik alapkövének számító kvintett felállásban ritkán hallhatjuk őket, ez adja a produkció
különlegességét.

12.29.

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

jegy: 1500 HUF
cs. jegy: 4.800 HUF (4fő)

Vas/Sun

12.30.
Veronaki Klub

Szilveszteri meglepetés
10.30
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december I december
19.00

jegyár/price: 2500 HUF

Maestro

A

Vas/Sun

Az improvizációs színházi est során két rendező dolgozik azon, hogy a színészek minél nagyobb bajba kerüljenek és változatos jelenetek sorozatával küzdjenek a játékban maradásért.
Hogy ki kivel játszik, 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.

12.30.

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.

bemutatja

A Budapest Jazz Clubban idén is a legnépszerűbb előadók koncertjei, hajnalig tartó Jam Session
és a klub gasztro-csapata által megálmodott, nagy műgonddal készülő fingerfood
és tapasz különlegességek várják a Jazz Szilveszter vendégeit.
Budapest Jazz Club is preparing with spectacular concerts of the most popular performers and food specialties
designed by the club’s gastro-team for the guests of Jazz New Year’s Eve.
PROGRAM

MENÜ

JEGYEK

21.00
kapunyitás
21.30
Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai
Kriszta
23.00
Trio Midnight feat. Harcsa Veronika
00.00
éjféli pezsgős koccintás
00.30.
BJC Jam Session
Oláh Kálmán Jr. Quartet

Brokkoli krémleves kecskesajttal
—
Sárgarépás vöröslencse krémleves chili
olajjal, kolbász chips-szel
—
Céklás gersli saláta
roston pulykaszeletekkel
—
Malacsült pezsgős káposztával
—
Csülök rilette lilahagyma lekvárral
—
Babkrémmel megkent ropogós,
füstölt marhanyelvvel
—
Bruschetta parmezán forgáccsal
—
Éjfél után töltött káposzta tejföllel,
friss kenyérrel

Teljes estés jegy (21:00-tól)
24.900 Ft
Éjszakai jegy (23:30-tól)
8.900 Ft
Éjszakai jegy, csoportos kedvezmény
6 főtől
6.900 Ft

www.jazzszilveszter.hu
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december I december

29

november I november
11.01.

30

Csüt

20.00

Horváth Tojás Gábor Trio – Sound Track lemezbemutató

11.02.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: László Attila – Oláh Kálmán Quartet

11.02.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

11.03.

Szo

20.00

Papageno Jazz Est: Binder Quartet

11.03.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

11.04.

Vas

18.00

Budapest Jazz Orchestra - Bálint Béla szerzői est

11.05.

Hé

20.00

d1 tv Jazz Est: Fenyő Fruzsina Quintet

11.05.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

11.06.

Ke

18.00

4Dogs

11.06.

Ke

20.00

Grund Színház: CageMatch

11.07.

Sze

20.00

11.07.

Sze

22.00

FIDELIO JAZZ EST: NÉMETH FERENC TRIO (US-H)
Wednesday Open Jam: Molnár Sándor Trio

11.08.

Csüt

20.00

Bágyi Balázs New Quartet

11.09.

Pé

20.00

11.09.

Pé

22.30
20.00

VILÁGSZTÁROK A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN: KINSEY – BORLAI - HADRIEN (US-H-FR)
Free BJC Jam Session: Ifj. Tóth István Trio
Gayer Mátyás Trio feat. Pete Van Nostrand (US-H)
Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

11.10.

Szo

11.10.

Szo

22.30

11.11.

Vas

10.30

Szeleburdi Játéksziget: Belvárosi Betyárok

11.11.

Vas

19.00

11.12.

Hé

20.00

Maestro
Az InfoRádió bemutatja: Joe Fritz Revival

11.12.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Csipkés Sándor Trio

11.13.

Ke

20.00

Alerant Jazz Est: Berki Tamás feat. Sárik Péter Trio

11.14.

Sze

20.00

Elsa Valle Afrocando

11.14.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio

11.15.

Csüt 19.00/21.00

11.16.

Pé

19.30

11.17.

Szo

11.00

LFZE GÓLYABÁL
Magyar Jazz Szövetség – Zeneszerzőverseny

11.17.

Szo

20.00

Papageno Jazz Est: Studio11 Evenings: Studio11 feat. Vastag Tamás

11.17.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

11.18.

Vas

20.00

Magyar Jazz Szövetség – Szaxofonverseny és Gála

11.19.

Hé

20.00

Kaltenecker - Marko Visions

11.19.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Vadász Gellért Quartet

11.20.

Ke

20.00

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

11.21.

Sze 19.00/21.00

A FORMATEX BEMUTATJA: VILÁGSZTÁROK A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN: TERENCE BLANCHARD E-COLLECTIVE (US)

11.21.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

11.22.

Csüt

20.00

A Budateher Bemutatja: Karosi Júlia Quartet – Gershwin lemezbemutató

11.23.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: East Gipsy Band

11.23.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Baris Gábor Trio

11.24.

Szo

20.00

Alerant Jazz Est: Balázs Elemér Group

11.24.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

11.25.

Vas

10.30

Szeleburdi Játéksziget: Búgócsiga Zenede

11.25.

Vas

19.00

Csapó Krisztián 35. – Kriz Morning Sounds

11.26.

Hé

20.00

A Jegymester.hu bemutatja: Urbán Orsi & Révész Richárd & Czibere József Trio

11.26.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

11.27.

Ke

20.00

A ChartaPack bemutatja: Halper László – Jimi Hendrix 76!

11.28.

Sze

20.00

Harmónia Jazzműhely: Jazz-Csillagvizsgáló

11.28.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Oláh Kálmán Jr. Trio

11.29.

Csüt

20.00

SoLaTi

11.30.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Tisza Bea

11.30.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

Finucci Bros. feat. Tóth Vera – Aretha Franklin Est

december I december
12.01.

Szo

20.00

A Budateher Bemutatja: Egri Quartet

12.01.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: ifj. Tóth István Trio

12.03.

Hé

20.00

Az AVM bemutatja: Finucci Bros - I stand at the door - karácsonyi koncert

12.03.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

12.04.

Ke

20.00

Elek István Quartet feat. Pocsai Kriszta & Gyárfás István

12.05.

Sze

20.00

Papageno Jazz Est: Sárik Péter Trio

12.05.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio

12.06.

Csüt

18.00

Zártkörű rendezvény

12.07.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Andrew McCormack (UK) + Ludányi Tamás Trio

12.07.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

12.08.

Szo

20.00

A Glonet bemutatja: Tzumo Jazz Drums Quartet

12.08.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

12.09.

Vas

10.30

Szeleburdi Játéksziget: Mihályi Réka – Masni és Pocó

12.10.

Hé

20.00

Alerant Jazz Est: Singer Street

12.10.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Szabó Máté Trio

12.11.

Ke

18.00

d1 tv Jazz Est: 4Dogs

12.11.

Ke

20.00

Grund Színház: CageMatch

12.12.

Sze

20.00

12.12.

Sze

22.00

ALERANT JAZZ EST: RÁKFOGÓ LIVE AT THE BUDAPEST JAZZ CLUB – LEMEZFELVÉTEL
Wednesday Open Jam: Oláh Kálmán Jr. Trio

12.13.

Csüt

20.00

A Jegymester.hu bemutatja: Gyémánt Bálint Trio

12.14.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Kanizsa Gina & Lamm Dávid Duo

12.14.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Molnár Sándor Trio

12.15.

Szo

20.00

Harmónia Jazzműhely: Oláh Krisztián Trio

12.15.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

12.16.

Vas

20.00

A Budateher Bemutatja: Révész Richárd Latin Trio feat. Urbán Orsi

12.17.

Hé

20.00

Formatex Jazz Est: Pankastic! - karácsonyi koncert

12.17.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Farkas Zsolt Trio

12.18.

Ke

20.00

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

12.19.

Sze

20.00

A ChartaPack bemutatja: Random Szerda

12.19.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

12.20.

Csüt

20.00

Fidelio Jazz Est: Balázs Elemér Group

12.21.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Bolla Quartet

12.21.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

12.22.

Szo

20.00

Harmónia Jazzműhely: Gáspár Károly Trio

12.22.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

12.23.

Vas

18.00/20.30

BJO Feat. NÁRAY ERIKA, MARK BLAKE (US) & NINA JOSEPHS (US)

12.26.

Sze

19.00/21.00

Swing a Lá Django feat. Horányi Juli

12.26.

Sze

22.00

12.27.

Csüt

20.00

Wednesday Open Jam: Meleg Tamás Trio
Yamaha Jazz Night: Szakcsi Jr. Trio

12.28.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Idegenlégió

12.28.

Pé

22.30

Free BJC Jam Session: Baris Gábor Trio

12.29.

Szo

20.00

Kollmann Gábor Quintet

12.29.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

12.30.

Vas

10.30

Szeleburdi Játéksziget: Veronaki Klub - szilveszteri meglepetés koncert

12.30.

Vas

19.00

Maestro

12.31.

Hé

21.00

JAZZ SZILVESZTER 2018 – TRIO MIDNIGHT Feat. HARCSA VERONIKA, BBNQ Feat. POCSAI KRISZTA

Jegyvásárlás:
Személyesen a BJC jegypénztárában:
Nyitvatartási napokon:
20:00 órakor kezdődő koncertek esetében 18:00 órakor,
egyéb esetekben pénztárunk a program kezdete előtt 1 órával nyit.

Telefonos foglalás:
Koncertjeink többségére telefonon is foglalhat jegyeket, illetve számos
programra koncerttermi asztalt is. Az így foglalt jegyek a koncert kezdete előtti fél óráig érvényesek.
+36 70 413 98 37, +36 1 798 7289
Online jegyvásárlás:
www.jegymester.hu
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