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Egri Drive Stuff

Bencze Alma Project 4
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Vörös Janka New-Series
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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:
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JazzArt Közcélú Alapítvány
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Megjelenik kéthavonta 15.000 példányban.
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FREE BJC JAM SESSION
ESTEK JANUÁRBAN

és szerdai jam session sorozat
támogatója az

Az ingyenesen látogatható hétvégi
jam session sorozat támogatója
a

FREE BJC
JAM SESSION

január I january

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

ingyenes / free

New Year Jam Session:
Balázs József Trio

21.00

Ke / Tue

Erős programmal indítjuk az évet, hiszen alig néhány órával a Jazz Szilvesztert követő tereprendezés után máris megnyitjuk kapuinkat. A Balázs József Trio az amerikai klubok Jam
Session hangulatával várja a szilveszteri bódulatot már kipihent vagy épp folytatni kívánó
jazz rajongókat és zenészeket.

01.01.

We start the year with a trio evoking the mood of American jazz clubs’ jam sessions and welcome
jazz fans who wish to continue last night.
Balázs József – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Lakatos Pecek András – dob

JazzUp + Voice Drops

20.00

Sze / Wed

Az év első koncertnapján rögtön két formáció is színpadra lép. Az első szettben a JazzUp
ének-gitár duó, míg a koncert második felében a Voice Drops a capella együttes – néhány
szám erejéig a JazzUp gitárkíséretével is kiegészülve – a dallamos, könnyed jazz világába
kalauzolja el a hallgatóságot.

01.02.

Our first concert of the year is made up of two sets – the first being Jazzup, a vocal-guitar duo,
which is followed by the a capella group called Voice Drops.
JazzUp: Horváth Cintia – ének, Schlosser András – gitár
Voice Drops: Burján Orsolya – ének, Csernus Szilvia – ének,
Horváh Cintia – ének, Tasner Levente – ének, Zajkás Boldizsár – ének

Ecool Jazz Est:
SoLaTi

20.00

Csüt / Thu

A februári MÜPA-s koncertjére készülő SoLaTi 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
és Kriszta szövegírói ambícióinak is.

01.03.

Solati band combines the characteristics of jazz with Hip-Hop, Neo Soul, and R’n’B. The music
is written by pianist Tzumo Árpád, and the author of the lyrics is Kriszta Pocsai, who makes the
music whole with her brilliant voice.
Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob

A Harmónia Jazzműhely:
Pocsai Kriszta & Schneider Zoltán Duo feat. Kovács Kornél

20.00

Pé / Fri

Pocsai Kriszta swinges, groove-os, vagy épp latinos dalaiban pillanatnyi hangulatokat, élete
bizonyos időszakaira jellemző érzelmeket, gondolatokat fogalmaz meg. Ezen az estén a
megszokott BBNQ és SoLaTi formációk helyett Schneider Zoltánnal duóban lép színpadra,
vendégük pedig egy kiemelkedő művész lesz, Fekete-Kovács Kornél személyében.

01.04.

Pocsai Kriszta grips her current mood and memories of past feelings in her swing, groovy or latin
songs. Her partner in crime will be guitarist Schneider Zoltán, and their outstanding guest will be
Fekete-Kovács Kornél.
Pocsai Kriszta – ének, Schneider Zoltán – gitár, vendég: Fekete-Kovács Kornél – trombita
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jegyár/price: 1800/1400 HUF

január I january

01.05.

Az InfoRádió bemutatja:
Juhász Márton Quartet

20.00

Szo / Sat
A díjnyertes, Európa-szerte aktív dobos olyan hírességekkel játszott együtt mint Lionel Loueke, Byron Wallen, Gilad Hekselman
és Wolfgang Muthspiel. 2014-ben és 2015-ben a JazzMa.hu közönségszavazásán az év dobosának választották. Ezen az
estén a hazai jazzélet legsokoldalúbb muzsikusaival játszanak többségében saját kortárs fúziós szerzeményeket, valamint
a január végén megjelenő új, „Discovery” című lemezről is elhangzanak szerzemények.

Award winning jazz drummer active across Europe, who has played with the likes of Lionel Loueke, Byron Wallen, Gilad Hekselman, Wolfgang Muthspiel & many others leads a quartet playing (mostly) original compositions in the contemporary fusion vein.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

Juhász Márton – dob, Gotthárd Mihály – gitár, Tálas Áron – billentyűk, Ifj. Tóth István – basszusgitár

Budapest Bossanova

20.00

Vas / Sun

A zenekar elsősorban Bossa Novát játszik, célja az ‘50-es évek végén Brazíliából elindult,
s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei stílus autentikus
bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és szambák eredeti
nyelven, portugálul szólalnak meg.
Authentic bossa nova vibes from Brazil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.

01.06.

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

JANUÁR
Espresso Martini
(4cl Kahlua, 4cl vodka, presszó kávé)
—
990.6

jegyár/price: 2400/2000 HUF

január I january

Alerant Jazz Est: Finucci Bros Quartet feat. Szinetár Dóra
filmzenék jazzesen

01.07.
20.00

Hé / Mon
A korábbi években is tematikus produkciók keretében koncertező Finucci Bros Quartet 2019-ben is különleges, koncepciózus
koncertekre invitálja egyre jelentősebb rajongótábora mellett a jazz zenével esetleg csak most barátkozó közönséget. Mi
tehetné vonzóbbá egy ilyen koncertsorozat első állomását, minthogy az összeszokott formáció filmzenéket hangszerel újra,
ráadásul az ismert dallamok megszólaltatásához a Jászai Mari-díjas énekes-színésznőt, Szinetár Dórát hívták vendégül.

Finucci Bros has been regularly performing thematic jazz concerts, so their shows are a great meeting point for their growing fan
club and for those who are getting to know jazz. This time, they will cover famous soundtracks with singer-actress Szinetár Dóra.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

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

d1 tv Jazz Est:
Weird Fact

20.00

Ke / Tue

Szumper Ákos előző formációjából alakult ez az új felállás. Az új formáció repertoárja különös
fúzióját alkotja a jazznek, rocknak és világzenének. A zenekar javarészt Ákos szerzeményeit
és ismert fusion előadók számait játssza, saját ízlésük, értelmezésük szerint. A koncert 30
év alattiaknak diákjeggyel látogatható.

01.08.

This is a new band, led by Szumper Ákos drummer. Their music is a fusion of jazz, rock and world
music, and is based on covering the songs of Hungarian star musician Ákos.
Tury Krisztián – gitár, Siklai István – basszusgitár, Szumper Ákos – dob

Formatex Jazz Est:
Ávéd János Balance

20.00

Sze / Wed

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

01.09.

These three brilliant musicians are from the cream of the boldest and most experimentally
minded new generation of Hungarian jazzmen.
Ávéd János – szaxofon, Fenyvesi Márton – gitár, Benkó Ákos – dob
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Fidelio Jazz Est:
Fusio Group – Step Away lemezbemutató

20.00

Csüt / Thu

A kizárólag saját szerzeményeket megszólaltató formáció első lemeze 1995-ben jelent meg
Life Rhythm címmel. Az azóta eltelt több mint húsz évben a zenekar számos tagcserén és
rengeteg zenei változáson ment át. Legutóbbi „Wanna dance?” című lemezük után most
legújabb, Step Away című korongjukat mutatják be a BJC közönségének.

01.10.

The first album of the band appeared 24 years ago, and although they have had some major
changes in members and style, they have been playing only their own music ever since.
Szendőfi Péter – dob, Elek István – szaxofon, Kormos János – gitár, Tálas Áron – billentyűk,
Szuna Péter – basszusgitár

ingyenes / free

jegyár/price: 1800/1400 HUF

január I january

Harmónia Jazzműhely 10 @ BJC: Bence Alma Project 4,
East Gipsy Band, Vörös Janka new-SERIES

01.11.
19.00

Pé / Fri
„Vadházasság ez a javából, mert soha senki semmit nem írt alá, de sokkal sikeresebb mint a legtöbb megszentelt frigy, mert
szeretjük egymást és mindenki tartja amire felesküdött. Maloschik Robi hozott össze minket Bóna Lacival, a BJC operatív
főnökével. Mi bejáratott közönséget ígértünk és a zenészekkel kiépített baráti kapcsolatrendszerünket, ők a pénteki napot
teljesen szabad, általunk meghatározott műsorpolitikával. S lőn.” – Pallai Péter
BENCZE ALMA PROJECT 4
Aki ott volt a tavalyi Fábián Juli emlékkoncerten, az soha nem felejti el Alma lenyűgöző előadását. Tavaly alakult legújabb
formációja, a Project 4, melyben a hazai jazz illusztris alakjai működnek közre.
Bencze Alma – ének, Révész Richárd – billentyűk, Fonay Tibor – basszusgitár, Szendőfi Péter – dob
EAST GIPSY BAND
Az East Gipsy Band valóságos „szupergrup”, közönségünk egyik legnagyobb kedvence, amely sikeresen ötvözi a roma zenei
hagyományt a jazz zenével. A zenekar hatalmas sikert aratott a londoni 606 Clubban, a világhírű New York-i Blue Note-ban
és a 2014-es Detroit Jazz Fesztiválon is.
Balázs József – zongora, Sárközi Lajos – hegedű, gitár, Oláh Vilmos – cimbalom, Balogh Guszti – ének,
Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
VÖRÖS JANKA new-SERIES
Vörös Janka fiatal, apró termetű, de annál hatalmasabb orgánumú énekesnő, aki korábban elnyerte a MÜPA Jazz Showcase
közönség-díját is. Janis Joplinra emlékeztető hangjával hihetetlen szenvedéllyel és pózok nélkül énekel.
Vörös Janka – ének, Fövenyi Máté – gitár, sampler, Gudics Martin – basszusgitár, Gudics Marcel – dob
Harmony Jazz Workshop is a weekly concert series at BJC, and a foundation of committed jazz-lovers, who are aiming to cultivate the
traditions of jazz music, and to provide performance opportunities for the best bands. They have been an essential part of Hungarian
jazz for ten years, so it’s time to celebrate with a night of great and free jazz!
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ingyenes/free

január I january

BJC 11 – Nagy Emma Quintet, Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás,
Egri Drive Stuff

01.12.
19.00

Szo / Sat
Az év második hétvégéjén születésnapját ünneplő BJC mint mindig, úgy most is ingyenes belépéssel, születésnapi
tortával és a már megszokott, de megunhatatlan jazz klub-hangulattal várja a 11. születésnap résztvevőit. A vibráló
légkörről energikus zenei produkciók gondoskodnak. A hagyományt követve a sort idén is egy fiatal formáció indítja. A
Nagy Emma Quintet tagjai a Bartók Konzit képviselik, külön-külön is, ám együtt még inkább a jövő nagy reménységei.
Repertoárjukat főként újragondolt standardek alkotják, de néhány saját szerzeményt is megszólaltatnak. Az est másik
két zenekarát a jazz rajongóknak, különösen a klub törzsközönségének nem kell bemutatni, hiszen rendszeres fellépők
a BJC-ben. A mindig teltházas Sárik Péter Trio a közönség kedvenc slágereit szólaltatja meg, míg a számos formációban
bőgőn hallható Egri János ebben a felállásban basszusgitárt ragad, hogy igazi buli hangulatot teremtsen groove-os,
funk-os lüktetésű örökzöldekkel és saját dalokkal.
Nagy Emma Quintet
Nagy Emma – ének, Papp Tamás – zongora, Cseh Péter – gitár, Dénes Ábel – bőgő, Klausz Ádám – dob
Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás
Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár, Gálfi Attila – dob, vendég: Berki Tamás – ének
Egri Drive Stuff
Egri János – basszusgitár, Fekete István – trombita, Zana Zoltán – tenor szaxofon, ewi,
Szakcsi Lakatos Róbert – billentyűk, Gyenge Lajos – dob

As each year, Budapest Jazz Club celebrates its birthday with energetic jazz groups and of course, a giant birthday cake. Three
different bands will perform, representing three different styles and generations. Entry is free for the event!

01.13.
jegyár/price: 2500 HUF

Maestro

10.30

Gryllus Vilmos: Maszkabál

Vas / Sun

19.00

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.

01.13.

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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január I january
19.00

ingyenes / free

Bartók Konzi félévi bemutatókoncertek

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

01.14.

Students of Béla Bartók Conservatory are said to be the youngest and most talented jazz generation. Many of them are already touring with their bands, and some of them are coming home
from international contests.

ingyenes / free

LFZE szemeszter végi zenekari
bemutató vizsgakoncertek

jegyár/price: 2200/1800 HUF

Hé / Mon

13.00

Ke / Tue, Sze / Wed, Csüt / Thu

A szemeszter végi zenekari bemutató vizsgakoncerteken a Jazz Tanszék zenekari gyakorlat
óráján részt vevő együttesek lépnek fel. Húszperces koncerteken mutatnak be egyfajta ös�szegzést az elmúlt félév munkájából, melyen az ajánlott darabok mellett szabadon választott
és saját darabokat, stílusgyakorlatokat is előadnak.
Felkészítő tanárok: Bacsó Kristóf, Borbély Mihály, Elek István, Márkus Tibor, Zsoldos Béla.

01.15-17.

Students of the Music Academy will perform 20-20 minutes in groups that they have been
practising in at school.

Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

20.00

Ke / Tue

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy
CD és koncert DVD-jük is megjelent. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek
és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges
koncertélményt nyújt.

01.15.

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.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár
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Yamaha Jazz Night:
Oláh Dezső Trio

20.00

Sze / Wed

A Junior Prima-díjas billentyűs pályafutását számtalan szakmai díj és a lehető legváltozatosabb zenei együttműködések szegélyezik. Repertoárjuk újraértelmezett jazz standardekből,
klasszikus zenei feldolgozásokból és a zenekarvezető kompozícióiból áll.

01.16.

Oláh Dezső is a Junior Prima award-winning young pianist-composer, already a well respected
member of the jazz fraternity. He’s won several prizes for composition and he leads his own
crossover outfit, the Trio a la Kodály. With this trio however, he plays brilliant straight-ahead jazz.
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price: 2400/2000 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

január I january

A Budateher bemutatja:
Bende Zsolt Quartet

20.00

Csüt / Thu

Bende Zsolt a bostoni Berklee College of Music hallgatója volt, ahol hangszerelést és zeneszerzést tanult. A formáció további tagjai a zenekarvezetővel egyenrangú partnerek, akik
kifinomult stílusérzéküknek és sokéves tapasztalatuknak köszönhetően tökéletes egységet
alkotnak a színpadon.
The members of the band are all experienced jazz musicians with great sense of style.

01.17.

Bende Zsolt – gitár, Balázs József – zongora, Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob

Harmónia Jazzműhely:
Half Monk Trio

20.00

Pé / Fri

A trió műsorának javát a több mint száz éve született kiváló, máig meghatározó hatású jazz
zongorista, Thelonious Monk szerzeményei alkotják. A koncerten Monk dalai mellett saját
kompozíciók és jazz standardek is helyet kapnak.
The trio will play Thelonius Monk’s songs mostly, with some own compositions and standards also.

01.18.

Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – bőgő, Serei Dániel – dob

Alerant Jazz Est:
Studio11 Evenings: Studio11 feat. Éliás Jr.

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 Artisjus-díjas Éliás Jr. lesz a zenekar vendége.
Every second month, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian
jazz scene. This month, their guest will be the award-winner Elias Jr.

01.19.

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
vendég: Éliás Jr. – ének

Révész Richárd Latin Trio

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.
Richárd Révész is one of the most talented pianist of this country. With his band he plays real
jazzy latin vibes.

01.20.

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob

11

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

január I january
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VANAVAN

20.00

Hé / Mon

Izgalmas, egyedi zenei hangzás jellemzi Soma Mamagésa legújabb zenei formációját, mellyel a
2015-ös Everness fesztiválon debütáltak. A gitáros Schlosser András szerzeményeiben főként
a jazz és a rock stílusjegyei érvényesülnek pszichedelikus, avantgarde hatásokkal keveredve.
Exciting. Energetic. Unique. This is how we can describe the newest band of Soma Mamagésa,
debuted on Everness Festival in 2015.

01.21.

Soma Mamagésa – ének, Schlosser András – gitár, Lőrincz György – szaxofon,
Újváry Flóra – bőgő, Banai Szilárd – dob

Grund Színház:
Cagematch

19.00

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!

01.22.

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

Gáspár Károly szóló zongoraest

21.00

Ke / Tue

Gáspár Károly zongorista sokrétű zenei tevékenysége mellett egy hetente jelentkező jazz
magazint vezet a Karc FM-en, és a JazzMa.hu kritikai rovatvezetőjeként is tevékenykedik.
Most első alkalommal ad szóló zongora koncertet saját kompozícióiból, jazz standardekből
és magyar örökzöldekből válogatva össze az est műsorát.

01.22.

Besides being an outstanding pianist, Gáspár Károly leads a jazz broadcast and is a columnist
at a Hungarian jazz blog. This is his first solo performance, he will be playing his own work with
some jazz standards and Hungarian evergreens.
Gáspár Károly – zongora

A Papageno bemutatja:
Szűcs Gabi születésnapi koncert

20.00

Sze / Wed

Az immár hagyományos születésnapi koncerten Szűcs Gabi és zenész barátai ismét a
közönséggel együtt, zenével ünneplik az énekesnőt. A jazz, a swing műfaj legnépszerűbb
szerzeményei és Szűcs Gabi kedvenc magyar dalai hangzanak el a fergeteges hangulatú esten.
Electro-swing songstress Szűcs Gabi has been celebrating her birthday at BJC for the past couple
of years. Awesome mood is guaranteed.

01.23.

Szűcs Gabi – ének, Kuzbelt Péter – szaxofon, Pataj György – zongora, Sárkány Sándor – bőgő,
Berdisz Tamás – dob

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

január I january

A ChartaPack bemutatja:
Kalmár Zoltán Quartet

20.00

Csüt / Thu

A kiváló, visszafogott és remek arányérzékkel rendelkező dobos, Kalmár Zoltán a BJC Jam
Session sorozatának rendszeres szereplője. A zenekar stílusa a hard bophoz sorolható, melyet
olyan legendás előadók képviseltek, mint Joe Henderson, Wayne Shorter és John Coltrane.
The band plays unadulterated hard bop in the tradition of John Henderson, Wayne Shorter and
John Coltrane.

01.24.

Kalmár Zoltán – dob, Cseke Gábor – zongora, Zana Zoltán – szaxofon, Horváth Balázs – bőgő

Harmónia Jazzműhely:
Coltrane Legacy

20.00

Pé / Fri

Orbán György, a tapasztalt, számtalan formációban közreműködő bőgős Coltrane halálának
negyvenedik évfordulójára a magyar jazz fiatal és tehetséges zenészeiből olyan varázslatos
csapatot teremtett, mely megérdemli és méltóképpen viseli a Coltrane Legacy nevet.
The formation, including five brilliant musicians, plays songs of the one and only John Coltrane.

01.25.

Orbán György – bőgő, Molnár Sándor – szaxofon, Lakatos Soso Sándor – szaxofon,
Oláh Krisztián – zongora, Pecek Lakatos András – dob

Az AVM bemutatja:
Syrius Legacy

20.00

Szo / Sat

A Syrius Legacy sokkal több egy emlékzenekarnál. A zenekar missziója, hogy azokhoz a
generációkhoz is eljuttassa a Syrius által képviselt értékeket, akik eredetiben sohasem
hallhatták a legendás zenekart.
This memorial band tributes to one of the legendary milestones of Hungarian jazz.

01.26.

Benkó Ákos – dob, ének, Ludányi Tamás – szaxofon, Vidákovich Izsák – szaxofon,
Pénzes Máté – Hammond orgona, zongora, Fonay Tibor – basszusgitár
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január I january
10.30

Vas / Sun

01.27.

jegyár/price: 2400/2000 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

Veronaki Klub:
Veronaki Trió – Kuruttyoló
Békakirály kalandjai

14

Halper Experiment feat.Törőcsik Franciska

20.00

Vas / Sun

A Halper Experiment Törőcsik Franciskával készített albuma a zenekarvezető Kosztyu Zsolttal
írt kompozícióit tartalmazza. A koncerten a teljes lemezanyag hallható lesz, az élő muzsikálás
által lehetővé tett szabadabb improvizációkkal kiegészítve a lemez anyagát.
Their music is based on Jimi Hendrix – but they perform it in unique style, with interesting improvisations, joined by a female vocalist. They are introducing their new album tonight.

01.27.

Törőcsik Franciska – ének, Halper László – gitár, Kollmann Gábor – szaxofon,
Regály György – billentyűk, Kosztyu Zsolt – basszusgitár, Hajas László – dob

A Glonet bemutatja:
Balogh Tomi Quintet

20.00

Hé / Mon

Az együttest elsősorban az foglalkoztatja, hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk
megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő, fiatalabb generáció tagjait is. Kompozíciókban
a legkülönbözőbb hatások: R&B, kortárs komolyzene, és népzenei elemek törnek felszínre.
The group shows us what jazz is like nowadays, inviting the younger generations to listen a bit.
They are inspired by several genres, such as R’n’B, contemporary classical music and folk.

01.28.

Balogh Tamás – zongora, elektronika, ének, Ludányi Tamás – szaxofon, Salai Dávid – gitár,
Fonay Tibor – basszusgitár, Hidász Tamás – dob

Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo

20.00

Ke / Tue

Veronika sokszínű, helyenként hangszerszerű énekhangja, a gitáros, Gyémánt Bálint basszusokban gazdag gitárhangzása, kettejük nyughatatlan kísérletező kedvével, intuitív egymásra
hangoltságával, valamint looper effektekkel fűszerezett ritmusokkal teremt komplex és
izgalmas zenei élményt.

01.29.

The internationally known and popular Veronika Harcsa and the highly recognized Bálint Gyémánt singer-guitarist duo are a special bright spot of the domestic, and proud to say, even the
European music scene.
Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár

január I january
18.30

Sze / Wed

Első alkalommal jelentkezik a Comedy Showcase a BJC-ből, ahol a világ legkülönbözőbb szegleteiből érkező szemérmetlenül humoros Stand Uposok angol nyelvű előadásaikkal minden
létező politikai és morális korrektséget áthágva szórakoztatják a nagyérdeműt.

01.30.

International Comedians under one roof meet the best from different continents. Expect a night
full of energy, raw comedy, storytelling and political incorrectness. This is definitely one night
not to miss.
Line Up: Oliver Sotra – Serbia, Orosz Ambrus – Hungary, Dragos Cristian – Poland

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price: 3000 HUF

Comedy Showcase

01.30.

Balázs Elemér Group

21.00

Sze / Wed
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 újra megújult, a karizmatikus énekes, Szakonyi Milán mellett énekesnői poszton egy fiatal tehetség, Horváth Cintia vette át a stafétát.
The band’s music is spiced with the contrast of female and male vocal and exciting instrumental play.

jegyár/price:1800/1400 HUF

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

Jazz Generációk: Kovács Gyula emlékest – Kőszegi Imre,
Bágyi Balázs, Szabó Dániel Ferenc

20.00

Csüt / Thu

A Jazz-Generációk előadás célja emléket állítani hazánk kiemelkedő jazz-művészeinek,
és színpadra állítani a jelenkor ikonikus előadóit, a középgeneráció aktív jazz zenészeit
és a most tanuló új generációt. Az est házigazdája, művészeti vezetője: Bordás József a
Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagja.

01.31.

Jazz Generations series reminisces of ourstanding Hungarian jazz musicians.
Kőszegi Imre – dob, Bágyi Balázs – dob, Szabó Dániel Ferenc – dob, Pecze Balázs – trombita,
Balogh Zoltán – zongora, Oláh Péter – bőgő
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FREE BJC JAM SESSION
ESTEK FEBRUÁRBAN

és szerdai jam session sorozat
támogatója az

Az ingyenesen látogatható hétvégi
jam session sorozat támogatója
a

FREE BJC
JAM SESSION

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 5000 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

február I february

Harmónia Jazzműhely:
Lakatos Ágnes – Standard Zone

20.00
Pé / Fri

A jazz-éneklést a LFZE-n is tanító, keresett kortárs jazz énekesnő, Lakatos Ágnes mindig új
dolgokkal kísérletezik. Repertoárjukat főként standardek 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.

02.01.

Lakatos Ágnes – ének, Cseke Gábor – zongora,
Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György – dob

2019 fiatal jazz zenésze – tehetségkutató verseny IV. - döntő 20.00
Szo / Sat

A Magyar Jazz Szövetség negyedik alkalommal rendezi meg tehetségkutató versenyét, melyre
25 év alatti zenei intézményben tanuló diákok jelentkezhetnek. A zsűri tagjai rendhagyó módon
a színpadon, a versenyzők zenei kíséretét alkotva vesznek részt az értékelésben.
The Talent Show of the Hungarian Jazz Federation searches for the best musicians under the age of
25. The jury rates the contestants by participating in the band.

02.02.

A zsűri három tagja: Bágyi Balázs – dob, a Magyar Jazz Szövetség elnöke, Elek István – szaxofon, Szabó Gábor díjas szaxofon művész, Pintér Zoltán – zongora, zenetanár, a verseny ötletgazdája, a zsűri elnöke. Közreműködik: Orbán György – bőgő

Egy kóstolónyi Dezső – zenés, irodalmi borkóstoló
VinoSofia módra

17.00

Vas / Sun

Milyen egy borkóstoló VinoSofia módra? A résztvevő ráérősen ízlelheti a bort, amíg szépirodalmi szövegek és zeneszó teszik számára teljesebbé az élményt. A novellák, versek, dalok
és zeneművek mind az alkalomhoz lettek összeválogatva, mégpedig úgy, hogy az egyes
tételek karakteréhez is illjenek. A február 3-i rendezvényen Esti Kornéllal kalandozhatunk
egy becsületes városban, egy nemzetközi gyorsvonaton majd a pesti éjszakában, miközben
Brubeck, Albeniz, Piazzola, Satie műveit hallhatjuk.

02.03.

Egger Géza – színművész, Kálmán Gábor – somellier, Kristó Zsófia – fuvola, Oravecz Péter – gitár

Lilien & Kónyai Duo

20.00
Vas / Sun

A duó zenei repertoárja rendkívül színes, előadásuk könnyed, derűs. Műsorukban standardek
és latin dallamok szólalnak meg egészen a ’20-as évektől napjaink dalainak újragondolt feldolgozásáig.
The repertoire of the Duo consists of French, Spanish, Portuguese and Italian masterpieces, own
compositions, elegant jazz evergreens as well as fiery Latin tunes.

02.03.

Lilienn – ének, Kónyai Tibor – zongora
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FEBRUÁR

Negroni

3cl Campari, 3cl Martini Rosso, 3cl Gin

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

—
990.-

Formatex Jazz Est:
Finucci Bros Quartet – Hangulatkoncert

A Finucci Bros már nagyon sokszor bizonyította sokoldalúságát teltházas tematikus sorozataival. Hangulat koncertjeikkel most egy újabb oldalukat szeretnék megmutatni. Az est
folyamán ígéretük szerint a bibliai apokalipszis hangulatát fogják megidézni zenéjükkel
jazzes hangszerelésben.

02.04.

Finucci Bros regularly gives thematic concerts. This evening, they will evoke the world of the Apocalypse as known from the Bible.
Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár,
Bordás József – dob

Budapest Bossanova

ingyenes / free

20.00
Ke / Tue

A zenekar elsősorban Bossa Novát játszik, célja az ‘50-es évek végén Brazíliából elindult,
s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei stílus autentikus
bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és szambák eredeti
nyelven, portugálul szólalnak meg.
Authentic bossa nova vibes from Brazil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.

02.05.

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

Harmónia Jazzműhely:
Jazz Csillagvizsgáló

18

20.00
Hé / Mon

20.00
Sze / Wed

Lakatos Ágnes a kiváló énekesnő, az LFZE 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.

02.06.

A jövő énekes csillagai: Szczuka Anna, Nagy Baros Rebeka, Palócz Gergely, Girinicsi Fruzsina

Tóth Viktor Arura Trio

20.00
Csüt / Thu

Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző. A nevével
fémjelzett dob nélküli trióban a harmónia hangszer a cimbalom, ami Lukács Miklós csodálatos keze alatt immár elfoglalta jogos helyét a jazz birodalmában. A bőgős Orbán György, mint
megannyi más hazai formációban, ebben a trióban is nagy átéléssel szólaltatja meg hangszerét.

02.07.

Tóth Viktor, one of the great sensations of the 2007 Budapest Jazz Festival, is the most open minded of the young jazzmen in Hungary.
Tóth Viktor – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György – bőgő

20.00

Harmónia Jazzműhely:
Hajdu Klára Quartet

Pé / Fri

Hajdu Klára a hazai jazzélet kiemelkedő énekes-dalszerzője. Saját kvartettjét tíz éve alapította.
Eddig két lemezük jelent meg, melyeket mind a szakma, mind a közönség nagy rajongással
fogadott. Dalaikat a magyar jazz csatornák mellett már holland és német országos rádiók is
műsorukra tűzték. Ezen az estén az eddig megjelent lemezeikről válogatnak.

02.08.

Hajdu Klára founded her quartet a decade ago, and has succeeded in the country and across the
borders as well. They will perform songs from their two albums, which were both critically acclaimed.
Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora, Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

január I january

02.09.
Alerant Jazz Est:
Borbély – Dresch Quartet

20.00

Szo / Sat

A formáció a magyar etno-jazz két legnagyobb formátumú fúvósának, Borbély Mihálynak és Dresch Mihálynak közös zenekara, ahol a két dudás nem csak, hogy jól megfér egymással, de olyan új minőséget hoz létre, melynél a szokásos formulák,
műfaji meghatározások érvényüket vesztik. Közös zenei világuk néhol melankolikus, ugyanakkor határtalan zenei és érzelmi
gazdagság jellemzi, ugyanúgy fellelhetőek benne a jazz elemek, mint a Kárpát-medence népzenéjének motívumai.
Instead of competing, these brilliant musicians complement each other by producing a fresh and unique sound that transcends down
all the artificial dividing lines created by rigid definitions of genre.
Borbély Mihály – szaxofon, tárogató, basszusklarinét, furulya, Dresch Mihály – szaxofon, fuhun,
Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó Hunor – dob

19

február I february
10.30

Vas / Sun

02.10.

jegyár/price: 2500/1800 HUF

Eszter-lánc mesezenekar

02.10.
Budapest Jazz Orchestra: Kovács Linda
Sunflower lemezbemutató

18.00

Vas / Sun

Kovács Linda, a hazai vokális kortárs jazz egyik meghatározó alakja. 2016 tavaszán volt az első alkalom, hogy egy teljes
estét betöltő anyag szólalt meg az énekesnő tollából a Budapest Jazz Orchestra kíséretében. A dallamos, ám progresszív
nagyzenekari hangzás óriási sikert aratott a közönség soraiban. Nem kis részben a zenekar lelkesedésének köszönhetően
az anyag rögzítésre került, így ezen az estén a Sunflower címre hallgató lemez megjelenését ünnepli a bigband.
Kovács Linda is a key figure in national contemporary vocal jazz. She orchestrated her new album especially for big bands, so the
Budapest Jazz Orchestra will accompany her on the premiere.
???

20

jegyár/price: 2200/1800 HUF

február I february

02.11.
Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

20.00

Hé / Mon

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy CD és koncert DVD-jük is megjelent.
Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív
előadásuk különleges koncertélményt nyújt.
The programme includes numerous popular songs as well as jazz standards with homage to the above artists but presented for a
modern audience with Myrtill & Tibor own unique treatment, the high level of improvisation that goes into our duos arrangements
always captures the imagination of the audience who are captivated by such a memorable musical experince that is delivered with
such class & authority by Hungary’s top Voice&Guitar Duo that is Myrtill Micheller & Tibor Pintér.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

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!

02.12.

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

Fidelio Jazz Est:
Révész Richárd Latin Trio

20.00
Sze / Wed

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.

02.13.

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob
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jegyár/price: 2000/1600 HUF

február I february

02.14.
Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta
Valentin napi koncert

20.00

Csüt / Thu

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. Több alkalommal vett részt turnén az Amerikai Egyesült Államokban és az
egyetlen magyar jazz-zenész, aki rendszeresen koncertezik Kínában. Kvartettjéhez leggyakrabban a közkedvelt énekesnő,
Pocsai Kriszta csatlakozik, akivel ezen az estén az alkalomhoz illő Valentin-napi, romantikus hangvételű darabokkal készülnek.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

Bágyi Balázs, bandleader, drummer, and president of the Hungarian Jazz Federation is a regular performer in Hungary and foreign
countries as well. His band is often joined by one of the best Hungarian singers, Pocsai Kriszta. This evening, together they will perform
romantic songs to bring the Valentine’s Day mood.
???

20.00

Harmónia Jazzműhely:
Czirják Csaba Trio

Pé / Fri

A Berklee College of Music-on tanult gitáros, Czirják Csaba legújabb formációja 2017 elején
alakult. Műsorukon a jazz tradíció tiszteletének jeleként jazz standardeket is hallhatunk, de
főbb irányvonalként a saját zene kerül előtérbe, ami mélyen táplálkozik a bartóki és népzenei
hagyományokból, sőt, alkalmanként fúziós hatású jazz-rock elemek is megjelennek játékukban.

02.15.

The band of Czirják Csaba guitarist is a really colorful one - although they perform standards, they
are based on Hungarian folk, and occasionally, some fusion jazz-rock.
Czirják Csaba – gitár, Bögöthy Ádám – bőgő, Czirják Tamás – dob

—
Mákos guba vanília sodóval
és dióolajjal a’la Hédi
Poppyseed bread and butter pudding
with walnut oil a’la Hédi
1290.-
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jegyár/price: 1800/1400 HUF

február I february

02.16.
Az AVM bemutatja:
Tzumo Jazz Drums Quartet

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 BJC-ben első teltházas koncertjét követően most második alkalommal – a dobokat
szólaltatja meg. A repertoár gerincét ebben a felállásban is Tzumo szerzeményei adják.
Tzumo is one of the most appreciated jazz pianists in Hungary and across the borders. He is also a multi-instrumentalist, as he will
play the drums this evening.
Tzumo Árpád – dob, Ávéd János – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Egri János – bőgő

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

Maestro

19.00
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.

02.17.

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.

Az InfoRádió bemutatja:
Singer Street

20.00
Hé / Mon

A zenekar a BJC rendszeres meghívottjai közé tartozik. Nem véletlenül! Repertoárjuk négy
énekhangra komponált közismert jazz és swing feldolgozásokból áll, melyekhez egy-egy szám
erejéig kiváló hangszeres kíséret is csatlakozik.

02.18.

Singer Street is an a capella 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, Varga Dávid – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – basszusgitár, Berdisz Tamás – dob
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jegyár/price: 2000/1600 HUF

február I february

02.19.
Alerant Jazz Est:
Elsa Valle Afrocando

20.00

Ke / Tue

A Magyarországon élő tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő a közönség egyik nagy kedvence, mindig is magához illő
kísérettel lép fel. Elsa férje, a francia kritikusok által Európa egyik legegyedibb jazz énekesének tartott Winand Gábor szaxofonon és fuvolán is jeleskedik. Legújabb formációjukban az Afro-Jazz és a BeBop stílusjegyeit ötvözik 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.

Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, szaxofon, billentyűk, Tzumo Árpád - zongora , Orbán György – bőgő, Csízi László – dob

jegyár/price: 2200/1800 HUF

ingyenes / free

A Filharmónia bemutatja:
Lakatos Ablakos Ösztöndíjasok koncertje
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20.00
Sze / Wed

Az ösztöndíj névadója, Lakatos Ablakos Dezső a magyar jazztörténet kiemelkedő, máig meghatározó egyénisége. Az ösztöndíj célja, hogy évről-évre a fiatal generáció három tehetséges
művészének nyújtson támogatást céljai eléréséhez.

02.20.

The Lakatos Ablakos Dezső Scholarship is awarded each year to three promising talents ofHungarian jazz.
???

A ChartaPack bemutatja:
Balázs Elemér Group

20.00
Csüt / Thu

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 újra megújult, a karizmatikus
énekes, Szakonyi Milán mellett énekesnői poszton egy fiatal tehetség, Horváth Cintia
vette át a stafétát.

02.21.

The band’s music is spiced with the contrast of female and male vocal and exciting instrumental play.
Balázs Elemér – dob, Horváth Cintia – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

február I february
20.00

Harmónia Jazzműhely:
Borbély Mihály Polygon

Pé / Fri

A trió a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó, Artisjus, eMeRTON, Lovagkereszt, Szabó Gábor és Liszt- díjas a Vujicsics együttes tagjaként pedig
megosztott Kossuth-díjat is elnyert szaxofonos, a majd’ minden nádfúvós hangszeren játszó
Borbély Mihály legújabb formációja.

02.22.

Borbély Mihály is one of the most acclaimed saxophonists in Hungary, possessing several valuable
music awards. His newest trio digs into contemporary, folk and world music.
Borbély Mihály – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Dés András – ütőhangszerek

20.00

A Glonet bemutatja:
László Attila Quartet feat. Soso

Szo / Sat

Az elismert jazz gitáros pályafutása során a legnagyobb amerikai világklasszisokkal lépett fel.
Saját kvartettjében a basszusgitáros Lattmann Bélával közel negyven éve dolgozik együtt. A
formációval elsősorban a gitáros-zeneszerző saját szerzeményeit szólaltatják meg.

02.23.

László Attila is an acclaimed guitar performer and teacher. He has appeared on stage with the
biggest American stars. His quartet, in which he is accompanied by musicians who are just as professional as him, plays music he composed.
László Attila – gitár, Tzumo Árpád – zongora, Lattmann Béla – basszusgitár,
Zombori Attila – dob
vendég: Soso Lakatos Sándor – szaxofon

10.30

Vas / Sun

—
pirított tökmaggal
Pumpkin cream soup with roasted
pumpkin seeds
1190.-
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jegyár/price: 2400/2000 HUF

február I february

02.24.
Glaser Péter – Bring Down The Angels lemezbemutató

20.00

Vas / Sun

Glaser Péter nagybőgős-basszusgitáros frissen megjelent második, dupla szólólemezével emlékezik meg két, nemrégiben
elhunyt zenészkollégájára, Farkas Mihály zongoristára és Mohai Győző dobosra, akikkel sok-sok éven át dolgozott együtt. A
koncertet igazi sztár-fellépők teszik emlékezetessé.
The new album of Glaser Péter bass player is a tribute to Farkas Mihály and Mohai Győző, two great musicians who have passed
away recently. Several celebrity-vocalists will contribute to the evening.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

Közreműködik: Glaser Péter – bőgő, basszusgitár, Czerovszky Henrietta, Harcsa Veronika, Király Martina, Kozma Orsi,
Szűcs Gabi – ének, Mohai Tamás, Pintér Tibor, Tátrai Tibor, Tóth István „Sztív” – gitár, Czvikovszky Gábor – szárnykürt,
Cselik Gábor – billentyűk, Mezőfi István „Fifi” – dob, Czibere József – ütőhangszerek, valamint Bujtor Balázs és az RTQ vonósnégyes
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Halper-Hendrix Experiment

20.00
Hé / Mon

A zenekarvezető 2012-ben, a Müpában nagyszabású koncerttel tisztelgett Jimi Hendrix emléke előtt. Ennek a koncertnek folytatása az azóta töretlen sikernek örvendő Halper Hendrix
Experiment, amely Jimi Hendrix számait játssza, sajátos, jazzes felfogásban.
Their music is based on Jimi Hendrix - but they perform it in unique style, with interesting improvisations.

02.25.

Halper László – gitár, Fekete István – trombita, Kollmann Gábor – szaxofon, Csejtey Ákos –
szaxofon, Kosztyu Zsolt – basszusgitár, Hajas László – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

február I february

02.26.
Papageno Jazz Est:
Sárik Péter Trio feat. Gyémánt Bálint

20.00

Ke / Tue

A Trió tagjai all round muzsikusok, így repertoárjuk igen változatos: játszanak saját szerzeményeket, a Jazzkívánságműsorban
és a Beethoven projektben pedig jazz adaptációkat is. A zenekar és Gyémánt Bálint ezer szállal kötődik egymáshoz. Bálint a
Trió két lemezén is vendégeskedett, Gálfi Attila a múltban, Fonay Tibor pedig jelenleg is együtt alkot különböző formációkban
a népszerű gitárossal. A közös hullámhossz, így az igazi örömzene garantált.
Sárik Péter pianist and Gyémánt Bálint guitarist have worked together on many albums and seem to have a strong musical connection,
so a real heartwarming jam session is expected.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

Sárik Péter – billentyűk, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob, vendég: Gyémánt Bálint – gitár

Ecool Jazz Est:
The Coquette Jazz Band

20.00
Sze / Wed

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

02.27.

This new band plays music from the “Golden jazz era”, in particular, hit songs from Louis Armstrong,
Bobby Hackett, Duke Ellington and Benny Goodman. Their first album was released a year ago.
Elina Viluma – ének, Hofecker Dániel – trombita, Papp Mátyás – trombita,
Milos Milojevic – szaxofon, Bartha Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás – bőgő, Oleg Markov – dob

Jazz Generációk:
Berki Tamás – Pocsai Kriszta – Pardi Hanna

20.00
Csüt / Thu

A Jazz-Generációk előadás-sorozat célja, hogy egyszerre mutassa be a jelenkor ikonikus
jazz-művészeit, a középgeneráció kiemelkedő jazz zenészeit és a most tanuló, legújabb generációt. Ez az este az énekeseké!
Az előadás művészeti vezetője: Bordás József

02.28.

Jazz Generations series reminisces of ourstanding Hungarian jazz musicians, particularly singers
on this evening.
Berki Tamás – ének, Pocsai Kriszta – ének, Pardi Hanna – ének, Balogh Zoltán – zongora,
Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob
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február I february

28

február I february

JULIAN
LAGE
03.18.

29

30

New Year Jam Session: Balázs József Trio
JazzUp + Voice Drops
Wednesday Open Jam: Benkó Ákos Trio

01.01.

Ke

21.00

01.02.

Sze

20.00

01.02.

Sze

22.00

01.03.

Csüt

20.00

01.04.

Pé

20.00

Ecool Jazz Est: SoLaTi
Pocsai Kriszta & Schneider Zoltán Duo feat. Fekete-Kovács Kornél

01.04.

Pé

22.30

BJC Jam Session: Lakatos Pecek András Trio

01.05.

Szo

20.00

Az InfoRádió bemutatja: Juhász Márton Quartet

01.05.

Szo

22.30

BJC Jam Session: Szalay Gábor Trio

01.06.

Vas

20.00

Budapest Bossanova

01.07.

Hé

20.00

Alerant Jazz Est: Finucci Bros Quartet feat. Szinetár Dóra – filmzenék jazzesen

01.07.

Hé

22.00

01.08.

Ke

20.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
d1 tv Jazz Est: Weird Fact

01.09.

Sze

20.00

Formatex Jazz Est: Ávéd János Balance

01.09.

Sze

22.00

01.10.

Csüt

20.00

01.11.

Pé

19.00

01.11.

Pé

22.30

01.12.

Szo

19.00

01.12.

Szo

22.30

01.13.

Vas

10.30

01.13.

Vas

19.00

01.14.

Hé

19.00

01.14.

Hé

22.00

01.15.

Ke

13.00

01.15.

Ke

20.00

01.16.

Sze

13.00

01.16.

Sze

20.00

01.16.

Sze

22.00

01.17.

Csüt

13.00

01.17.

Csüt

20.00

01.18.

Pé

20.00

01.18.

Pé

22.00

01.19.

Szo

20.00

01.19.

Szo

22.30

01.20.

Vas

20.00

01.21.

Hé

20.00

01.21.

Hé

22.00

01.22.

Ke

19.00

01.22.

Ke

21.00

01.23.

Sze

20.00

01.23.

Sze

22.00

01.24.

Csüt

18.00

01.24.

Csüt

20.00

01.25.

Pé

20.00

01.25.

Pé

22.30

01.26.

Szo

20.00

01.26.

Szo

22.30

01.27.

Vas

10.30

01.27.

Vas

20.00

01.28.

Hé

20.00

01.28.

Hé

22.00

01.29.

Ke

20.00

01.30.

Sze

18.30

01.30.

Sze

21.00

01.30.

Sze

22.00

01.31.

Csüt

20.00

Wednesday Open Jam: Egri János Trio
Fidelio Jazz Est: Fusio Group – Step Away lemezbemutató
Harmónia Jazzműhely 10 @ BJC: Bence Alma Project 4, East Gipsy Band, Vörös Janka new-SEBJC Jam Session: Flight Modus plays jam
BJC 11 – Nagy Emma Quintet, Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás, Egri Drive Stuff
BJC Jam Session: Balázs József Trio
Szeleburdi Játéksziget: Gryllus Vilmos: Maszkabál
Maestro
Bartók Konzi félévi bemutatókoncertek
LFZE Monday Open Jam: Takács Dániel Trio
LFZE szemeszter végi zenekari bemutató vizsgakoncertek
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
LFZE szemeszter végi zenekari bemutató vizsgakoncertek
Yamaha Jazz Night: Oláh Dezső Trio
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
LFZE szemeszter végi zenekari bemutató vizsgakoncertek
A Budateher bemutatja: Bende Zsolt Quartet
Harmónia Jazzműhely: Half Monk Trio
BJC Jam Session: Balázs József Trio
Alerant Jazz Est: Studio11 Evenings: Studio11 feat. Éliás Jr.
BJC Jam Session: Ifj. Tóth István Trio
Révész Richárd Latin Trio
VANAVAN
LFZE Monday Open Jam: Drippey Máté Trio
Grund Színház: Cagematch
Gáspár Károly szóló zongoraest
A Papageno bemutatja: Szűcs Gabi születésnapi koncert
Wednesday Open Jam: Mihalovics Dávid Trio
Glass of jazz
A ChartaPack bemutatja: Kalmár Zoltán Quartet
Harmónia Jazzműhely: Coltrane Legacy
BJC Jam Session: Egri Jr. Trio
Az AVM bemutatja: Syrius Legacy
BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio
Szeleburdi Játéksziget: Veronaki Klub: Veronaki Trió – Kuruttyoló Békakirály kalandjai
Halper Experiment feat.Törőcsik Franciska
A Glonet bemutatja: Balogh Tomi Quintet
LFZE Monday Open Jam: Szabó Gergő Trio
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
Comedy Showcase
Balázs Elemér Group
Wednesday Open Jam: Horváth Balázs Trio
Jazz Generációk: Kovács Gyula emlékest – Kőszegi Imre, Bágyi Balázs, Szabó Dániel Ferenc

02.01.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Lakatos Ágnes – Standard Zone

02.01.

Pé

22.30

02.02.

Szo

20.00

BJC Jam Session: Balázs Tamás Trio
2019 fiatal jazz zenésze – tehetségkutató verseny IV. - döntő

02.02.

Szo

22.30

BJC Jam Session: Pecek Lakatos András Trio

02.03.

Vas

17.00

02.03.

Vas

20.00

02.04.

Hé

20.00

Egy kóstolónyi Dezső – zenés, irodalmi borkóstoló VinoSofia módra
Lilien & Kónyai Duo
Formatex Jazz Est: Finucci Bros Quartet – Hangulatkoncert

02.04.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

02.05.

Ke

20.00

Budapest Bossanova

02.06.

Sze

20.00

Harmónia Jazzműhely: Jazz Csillagvizsgáló

02.06.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

02.07.

Csüt

20.00

Tóth Viktor Arura Trio

02.08.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Hajdu Klára Quartet

02.08.

Pé

22.30

BJC Jam Session: Balázs József Trio

02.09.

Szo

20.00

Alerant Jazz Est: Borbély – Dresch Quartet

02.09.

Szo

22.30

BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

02.10.

Vas

10.30

Szeleburdi Játéksziget: Eszter-lánc mesezenekar

02.10.

Vas

18.00

Budapest Jazz Orchestra: Kovács Linda – Sunflower lemezbemutató

02.11.

Hé

20.00

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

02.11.

Hé

22.00

02.12.

Ke

20.00

LFZE Monday Open Jam: Möntör Máté Trio
Grund Színház: Cagematch

02.13.

Sze

20.00

Fidelio Jazz Est: Révész Richárd Latin Trio

02.13.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Egri János Jr. Trio

02.14.

Csüt

20.00

Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta – Valentin napi koncert

02.15.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Czirják Csaba Trio

02.15.

Pé

22.30

BJC Jam Session: Balázs József Trio

02.16.

Szo

20.00

Az AVM bemutatja: Tzumo Jazz Drums Quartet

02.16.

Szo

22.30

BJC Jam Session: Tálas Áron Trio

02.17.

Vas

19.00

Maestro

02.18.

Hé

20.00

Az InfoRádió bemutatja: Singer Street

02.18.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Vadász Gellért Quartet

02.19.

Ke

20.00

Alerant Jazz Est: Elsa Valle Afrocando

02.20.

Sze

20.00

A Filharmónia bemutatja: Lakatos Ablakos Ösztöndíjasok koncertje

02.20.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio

02.21.

Csüt

20.00

A ChartaPack bemutatja: Balázs Elemér Group

02.22.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Borbély Mihály Polygon

02.22.

Pé

22.30

BJC Jam Session: Kollmann Gábor Trio

02.23.

Szo

20.00

A Glonet bemutatja: László Attila Quartet feat. Soso

02.23.

Szo

22.30

BJC Jam Session: ifj Tóth István Trio

02.24.

Vas

10.30

Szeleburdi Játéksziget: Bíró Eszter farsangi csengő-bongó koncertje

02.24.

Vas

20.00

Glaser Péter – Bring Down The Angels - lemezbemutató

02.25.

Hé

20.00

Halper-Hendrix Experiment

02.25.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Csipkés Sándor Trio

02.26.

Ke

20.00

Papageno Jazz Est: Sárik Péter Trio feat. Gyémánt Bálint

02.27.

Sze

20.00

Ecool Jazz Est: The Coquette Jazz Band

02.27.

Sze

22.00

02.28.

Csüt

20.00

Wednesday Open Jam: Horváth Balázs Trio
Jazz Generációk: Berki Tamás – Pocsai Kriszta – Pardi Hanna

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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