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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: 16.00-24.00

BJC Bistro nyitvatartás
BJC Bistro opening hours
H-CS / Mon-Thu: 11.30-24.00
P / Fri: 11.30-02.00
SZ / 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
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2019. szeptember - október
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Zselinszky Zsaklin
Grafikai munka:
Dovák Melinda

A Budapest Jazz Clubban
az alábbi utalványokkal is fizethet:
Ticket Culture & Sport
Széchenyi Pihenő Kártya
Kultúra Erzsébet-utalvány
Erzsébet-utalvány Plusz

Megjelenik kéthavonta 15.000 példányban.

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

Kiemelt támogatók:
Stratégiai partner:
Kiemelt médiatámogatók:
Kiemelt partnerek:
Partnerek:

Üzemeltető:

INGYENES JAM SESSION
ESTEK NOVEMBERBEN
FREE JAM SESSIONS IN NOVEMBER

Az ingyenesen látogatható hétfői és szerdai
jam session sorozat támogatója az ECOOL

HÉTFŐ / SZERDA
MONDAY / WEDNESDAY

22:00

LFZE MONDAY AND WEDNESDAY
OPEN JAM

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

PÉNTEK/SZOMBAT
FRIDAY/SATURDAY

FREE BJC
JAM SESSION

22:30

11.04. Tálas Áron Trio
11.06. Kalmár Zoltán Trio

11.01. Kovács Linda Trio

11.11. Sárosi Áron Trio

11.02. Egri János Trio

11.13. Horváth Balázs Trio
11.18. Farkas Zsolt Trio

11.08. Lakatos Pecek Krisztián Trio

11.20. Balázs Tamás Trio

11.09. Pintér Péter Trio

11.25. Gyányi Tamás Trio

11.15. Oláh Kálmán Jr. Trio

11.27. Lakatos Pecek Krisztián Trio

CSÜTÖRTÖK
THURSDAY 22:00

BJC CAFE JAM
11.07. Kollmann Gábor Quartet
11.14. Szalay Gábor Trio
11.21. Jónás Gézu Trio
11.28. Pintér Péter Trio

11.16. Egri János Trio
11.22. Szendőfi Péter Fusion Jam
11.23. Gyárfás István Trio
11.29. Rieger Attila Trio
11.30. Horváth Balázs Trio

Harmónia Jazzműhely: Cseke Gábor Trio

20.00

Pé / Fri

Cseke Gábor még a Budapest Jazz Orchestra tagjaként együtt dolgozott Peter Erskinnel és
David Liebman-nel. Állandó kísérője volt a Bartók Rádió jazzversenyeinek. Nem csak nagyszerű
komponista, de kiváló kamarapartner is, rendszerint ő kíséri a Harmónia Jazzműhely által
szerződtetett brit művészeket.

11.01.

Cseke Gábor on the piano is a true master of his instrument. In his previous role in the Budapest Jazz
Orchestra he played with Peter Erskine and David Liebman as well.

Cseke Gábor – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

november I november

Jazz Night: Binder Quartet

11.02.

20.00

Szo / Sat
A sokoldalú művész a ‚70-es évek vége óta halad kérlelhetetlen következetességgel azon az úton, amelyet magának kijelölt, s
amelyen egyáltalán nem voltak hazai előképei. 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.
Binder Károly 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.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

Binder Károly – zongora, Borbély Mihály – szaxofon, Fonay Tibor – bőgő, Benkó Ákos – dob

Jazz Est: Sárik Péter Trio feat. Karosi Júlia

20.00

Vas / Sat

A Sárik Péter Trió az elmúlt tíz évben Magyarország egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazz-zenekarává vált. Sikerük egyik záloga, hogy mindhárman nagyon nyitott, sokoldalú
muzsikusok, így a közönség szélesebb rétegét képesek megszólítani. Hármasukhoz ezen az
estén egy kiemelkedő tehetségű énekesnő, Karosi Júlia csatlakozik.

11.03.

Sárik Péter is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He founded his trio in 2006.
The musicians all all round players, so their show has a large variety of styles appearing.
Sárik Péter – billentyűk, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob, vendég: Karosi Júlia – ének
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jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

november I november

Antal Gábor Trio - Storm Dance lemezbemutató

A 2016-ban alakul formáció hangzásában a három zenész egyénisége ötvöződik. A zenekar
sokszínű megszólalását virtuóz imporovziációk, dallamos témák és modern ritmikai elemek
jellemzik. Ezen az estén legújabb lemezüket mutatják be.

11.04.

Award-winning and worldwide touring Antal Gábor Trio will introduce their new album this evening.
Their music is characterised by the energy of rock and pop combined with progressive rhythm solutions.
Antal Gábor – zongora, Szentgallay György – basszusgitár, Fekecs Ákos – dob

A

bemutatja: Bartók Electrified

20.00

Ke/ Tue

A zenekar egyedi megszólalása egyformán gyökerezik a jazzben, a kortárs klasszikus-, és a
magyar népzenében. A zenekar azzal a céllal alakult 2016-ban, hogy megszólaltassa Bartók
Béla darabjainak átdolgozásait, valamint hogy Bartók művészi világa termékenyen hasson az
improvizációkra.

11.05.

The band was formed in 2016 with the aim of playing adaptations of Béla Bartók’s pieces, as well as
of getting inspired in their improvisations by Bartók’s artistic world.
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, tárogató, Gyányi Marcell – bőgő,
Baló István – dob

Jazz Est: 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 a stafétát.

11.06.

These Wednesdays are random because the leader of the project, Lőrinc Barabás, invites well-known
characters of the contemporary jazz scene to create something amazing in the form of a jam session.
Barabás Lőrinc – trombita, Szebényi Dániel – billentyűk, Ajtai Péter – bőgő,
Boros Levente – dob

novemberben

HAVANA MOJITO

4 cl Havana 3yrs rum,
mentalevelek,lime, cukor, szóda

1.290.- HUF
6

20.00

Hé / Mon

november I november

jegyár/price: 2500 HUF

Minden héten új fácán
kompozíciók a BJC Bistro-ban

Organ Jazz Review Budapest 2019

11.07.

20.00

Csü /Thu
Az Organ Jazz Review Budapest 2019 keretében két különleges zenekar mutatkozi kbe, melyek hangzása egyaránt a
legendás Hammond orgonára épül. A Gary Hammond Quartet egyenesen Lengyelországból érkezik, majd utánuk a magyar trió,
az Organism lép fel. Az Organism továbbá a különleges alkalomra való tekintettel a lengyel Hammond orgonisták egy
prominens képviselőjével, Kajetan Galas-szal egészül ki ezen az estén.
As part of the ‚Organ Jazz Review Budapest 2019’ we will present two unique groups who use the legendary Hammond organ in their
play: Gary Hammond Quartet from Poland and Organism from Hungary. Organism will perform together with one of the most
prominent Hammond players of Poland – Kajetan Galas.

jegyár/price: 1600/1200 HUF

20:00: Gary Hammond Quartet
21:00: Organism Trio + Kajetan Galas

Harmónia Jazzműhely: Pataj György Jazz Quintet

20.00

Pé / Fri

A 2009-ben alakult formáció a ‘60-as-’70-es évek hard-bop zenészeinek mértékadóvá vált
kompozícióit szólaltatja meg. A tagok közötti harmónia olyan összeszokottságot eredményez,
amely még az improvizációk alkalmával is a gondos megmunkáltság látszatát kelti
The band plays real lively jazz, mostly hard-bop compositions of the ‘60s and ‘70s

11.08.

Pataj György – zongora, Molnár Sándor – szaxofon, Pecze Balázs – trombita,
Oláh Zoltán – bőgő, Lakatos Pecek András – dob
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jegyár/price: 4900 HUF

november I november

DJABE – „Hanglemezek” bemutató koncert

11.09.

20.00

Szo / Sat

A Djabe zenekar az elmúlt két évben karrierje kiemelkedő albumait az elérhető legjobb analóg formátumban, félsebességen
vágott 45-ös fordulatszámú LP-ken jelentette meg.
Ezen az estén négy lemez anyagából válogatnak. Az 1998-as, Witchi Tai To albumról, mely az év World Music felvétele
díjat kapta a Mahasztól, a 2001-es Update lemezről, mely eMeRTon díjjal büszkélkedhet, szintén World Music kategóriában,
a 2003-as Táncolnak a kazlakról, melyet itthon az év World Music albumának jelöltek, Los Angelesben pedig Surround Music
Awardra, és a 2018-as Flow korongról, melyet a Fonogram díjátadón az év jazz lemeze kategóriájának várományosa volt.
In the last 2 years Djabe produced its outstanding albums of their history in the best analogue quality possible, on half-speed 45RPM
LPs at Abbey Road Studio, London.
On this evening they’ll select from 4 albums to present to the audience.

jegyár/price: 2400/2000 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

Égerházi Attila – gitár, Nagy János – billentyűs hangszerek, Koós-Hutás Áron – trombita, Barabás Tamás – basszusgitár,
Kaszás Péter – dob, ének
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Redbaron feat. Filkey Péter

20.00

Vas / Sun

A 2014-ben alakult együttes az elmúlt öt évben számos budapesti, vidéki és külföldi
klubban, fesztiválon szerepelt. Műsoruk gerince és a zenekar hangzása a tőlük megszokott
receptre épül ezen az estén is: ritkábban hallható jazz kompozíciókat könnyen követhető,
dallamos improvizációkkal szólaltatnak meg.
The Redbaron has been covering classics and rarities of jazz for twenty years.

11.10.

Tánczos Zoltán – szaxofon, Szabó Dániel – zongora, Konrád Csaba – basszusgitár,
Sigrai László – dob, vendég: Filkey Péter – trombita

Finucci Bros Quartet & Radics Gigi
Beyonce jazz-re hangszerelve

20.00

Hé / Mon

A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű koncertsorozat
egy-egy “epizódjára” várja közönségét, hazai sztárvendégek közreműködésével. Ezen az
estén egy korábbi koncertet ismételnek meg: Beyonce slágereit Radics Gigi közreműködésével
szólaltatják meg, a zenekarhoz méltó módon egy kicsit jazzesebben, Finuccisabban előadva
az ismert dalokat.

11.11.

Finucci Bros’ new project is to cover the works of pop legends. On the first night of the series, they
will perform songs of Beyonce with her Hungarian diva equivalent, Radics Gigi.
Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár,
Bordás József – dob, vendég: Radics Gigi - ének

jegyár/price: 4900 HUF

november I november

Világsztárok a Budapest Jazz Clubban:
Gary Willis – Gergő Borlai Project

19.00 / 21.00
Ke/ Tue

Borlai Gergő és Gary Willis 2009-ben játszott együtt először az A38-on, majd Scott Kinsey-s triójuk koncertjét 2012-ben a
MÜPA-ban is megismételték. A legtöbb zenekarban a ritmusszekció ritkán kap ekkora reflektorfényt, ám ez ennél a formációnál
természetes, hiszen Willis és Borlai esetében többről van szó, mint egyszerű kíséretről. Mindkettejük játéka ötvözi a virtuozitás,
zenei sokszínűség és kreativitás legmagasabb fokát, melyet jól mutat fanatikus követőik vallási vezetőket megillető rajongása.
Willis és Borlai egymásra találásának mementói a basszusgitár guru két legutóbbi, Retro és Larger than Life című lemeze,
melyen Borlai forgatja a verőket a tőle megszokott szédületes sebességgel. A zenekar fúvósa az egyik legmodernebb
gondolkodású európai szaxofonos, aki tucatnyi effekttel egészíti ki hol hagyományos szaxofonon, hol annak elektronikus
változatán megszólaltatott játékát. Hármukhoz a még masszívabb hangzás kedvéért a Mike Gotthard gitáros által életre hívott
Electric Shockban is közreműködő Szebényi Dániel billentyűs csatlakozik.
The rhythm section has never been as emphasized as in this band, colored with virtuosity, musical variegation and outstanding creativity,
composing of first class musicians.
Gary Willis – basszusgitár, Borlai Gergő – dob, Llibert Fortuny – szaxofon, Szebényi Dániel – billentyűk

L
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jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

november I november
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A

bemutatja: Rafael

20.00

Sze / Wed

A Junior Prima Díjas Rafael Mário triójának 2017 végén jelent meg My Hope című első lemeze,
mely dalait a zenekarvezető elmondása szerint az életben megélt pozitív és negatív energiák
és élethelyzetek ihlették. A formációhoz ezen az estén Őrsi András és Lakatos Gabriella
csatlakozik.
The trio is well-known from the jam sessions at BJC. Their music is one-of-a-kind in Hungary.

11.13.

Laktos Gabriella – ének, Rafael Mário – zongora, billentyűk, Őrsi András – scratch, sampler,
ütőshangszerek, Bartók Vince – basszusgitár, Hidász Tamás – dob

Az

bemutatja: Gyémánt Bálint New Trio

20.00

Csü / Thu

Hazánk egyik legkiválóbb jazzgitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű és
izgalmas formációkat erősít játékával, mely amellett, hogy a jazz és a kortárs improvizatív
zene jegyeit viseli magán, a popzenét kedvelő közönség számára is több, mint szerethető.
Gyémánt Bálint is one of the most excellent guitar players in the country. His music, besides being
characterised by the elements jazz and improvisational music, is loved by popular music fans also.

11.14.

Gyémánt Bálint – gitár, Bartók Vince – basszusgitár, Szabó Dániel Ferenc – dob

Harmónia Jazzműhely: Bencze Alma Project 4

20.00

Pé /Fri

Bencze Alma, a csodálatos hangú énekesnő huszonhat évesen vett életében először énekórát.
Azóta csak felfelé vezetett az út két megszakítással, mindkét alkalommal gyermekáldás okán.
Aki ott volt a tavalyi Fábián Juli emlékkoncerten, sosem felejti el Alma lenyűgöző előadását.
Idén alakult legújabb formációja, a Bencze Alma Project 4, melyben hazai kiválóságok
működnek közre.

11.15.

Alma Bencze started singing at the age of 26, and in the past few years, she has received only
positive feedback on her memorable concerts.
Bencze Alma – ének, Gyárfás Péter – billentyűk, Miskolci Márton – bőgő,
Richter Ambrus – dob

jegyár/price: 2400/2000 HUF

november I november

Studio11 Evenings: Studio11 feat. Kocsis Tibor

11.16.

20.00

Szo / Sat
A jól ismert zenekar Studio11 Evenings címmel indított nagy sikerű sorozatot a BJC-ben. A kéthavi koncertek alkalmával egyegy kimagasló énekes vagy hangszeres szólista csatlakozik a formációhoz. Ezen az estén a fiatal generáció egyik kimagasló
énekese, az X-Faktor nyertes Kocsis Tibor lesz a zenekar vendége. Kedvenc jazz standardjeikből válogatnak, de elhangzanak
Tibor legnagyobb sikerű pop dalainak jazz-re hangolt verziói is: „Irány az élet”, „Lásd a csodát”.
Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene. This time, one of the most
popular Hungarian vocalists, Kocsis Tibor will be the guest.
Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai Szabolcs –
trombita, Gátos Iván – szintetizátor, Kalmus Pál – bariton, alt, szoprán szaxofon, b.klarinét, fuvola, Magyar Ferenc – trombita,
Nagy Balázs – szaxofon, klarinét, Takács Donát – basszusgitár, Tóth Gyula – gitár, Zsoldos Béla – vibrafon, ütőhangszerek
vendég: Kocsis Tibor – ének

MJSZ Combo verseny

14.00

Vas / Sat

ingyenes

A Magyar Jazz Szövetség újra megrendezi Jazz combo versenyét. A versenyre zenekari tag
által komponált jazz-darabbal jelentkezhetnek a zenekarok, melyet saját maguk adnak
elő. A verseny célja, hogy a magyar combo jazz zenében új művek és hangszerelések
szülessenek, valamint ezek előadása professzionális módon valósuljon meg. A nevezés
korhatára 35 év.

11.17.

The competition’s aim is to find the best self-composed performance of young Hungarian jazz
musicians.

jegyár/price: 2500 HUF

Grund Színház: 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.

11.17.

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.b
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jegyár/price:2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2600/2200 HUF

jegyár/price: 2400/2000 HUF

november I november
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20.00

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

Hé / Mon

Kettejük több mint tíz éve sikeres formációja havi rendszerességgel lép fel a BJC-ben.
Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai
alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.
Támogatja a Hangfoglaló program és az NKA.

11.18.

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

Kaltenecker - Markó

20.00

Ke / Tue

A duó különleges zenei utazásra invitálja a hallgatókat: a pszichedelikus rock-tól a trip-hopon át a techno-ig számos elektronikus zenei stílus kerül megidézésre 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

Jazz Est: Gereben Zita Quintet

20.00

Sze / Wed

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

11.20.

Zita’s velvety voice and personal onstage presence ensure an unforgettable evening. She has recently
released her new album, which is a tasteful combination of electronic dance, jazz, R’n’B, and funk.
Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár, Horváth „Tojás“ Gábor – zongora,
Bata István – basszusgitár, Gálfi Attila – dob

Balázs József Quintet

20.00

Csü / Thu

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb műfajokban is elismert hangszerelőként,
zeneszerzőként tartják számon. Rendszeresen turnézik a tengerentúlon is. Játékával a
legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam Sessionök közönsége közt is számos
rajongója akad.

11.21.

In addition to his success in jazz, Balázs József is considered as a recognised orchestrator and
composer in other genres as well. He is regularly on overseas tour with his formations formed with
his brother, Elemér Balázs.
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor – trombita, Zana Zoltán – szaxofon,
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2500/1800 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

november I november
20.00

Harmónia Jazzműhely: Hajdu Klára Quartet

Pé / Fri

Hajdu Klára a hazai jazz élet kiemelkedő énekes-dalszerzője, és tanára, akit a jazzma.hu
magyar jazz portál olvasói 2018-ban újra az év énekesnőjének választottak. Tizenegy éves
kvartettjével eddig két lemezük jelent meg, dalaikat a magyar jazz csatornák mellett már
holland és német országos rádiók is játsszák.

11.22.

Hajdu Klára, an outstanding Hungarian jazz vocalist, has been chosen songstress of the year by the
readers of Hungarian jazz blog jazzma.hu .Her quartet is eleven years old, they have two albums, and
their music is regularly broadcasted on Dutch and German radio.
Hajdu Klára – ének, Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob

Harmónia Jazzműhely: Triad

20.00

Szo / Sat

A zenekar repertoárjában saját kompozíciók szerepelnek, ám a megkomponált részek mellett
fontos szerepet kapnak a közös improvizációk, illetve szokatlan hangszínek és újszerű
együtthangzások is. Zenéjük szabadon szárnyalóan friss, energikus és a jelenből merítő.
The trio was founded at the end of 2012 as the cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.

11.23.

Bacsó Kristóf – szaxofon, Tálas Áron – zongora, Juhász Márton – dob

Budapest Jazz Orcestra - Zsoldos Béla szerzői est

20.00

Vas / Sun

A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint 20 év, mely idõ alatt
számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi elõadó
színesítette a zenekar eddigi történetét.
Ezen az estén az egyik legtapasztaltabb hazai ütőhangszeres, a vibrafonon is kiváló Zsoldos
Béla csatlakozik a nagyzenekarhoz.

11.24.

The evidence of the the work of BJO is the past 20 years, which are decorated with several concerts,
national and international recognitions, and an infinite number of foreign guest performers.
This evening, one of the most experienced Hungarian percussionists, the master of the vibraphone,
Zsoldos Béla will join the big band.

Halper László - Jimi Hendrix születésnapi koncert

20.00

Hé / Mon

A Jimi Hendrix életművét itthon leghitelesebben interpretáló jazz-tudós gitáros, Halper László
ezen az estén gyerekkori emlékei által inspirált októberben bemutatott lemezének anyagát is
megszólaltatja.
The musician who interpretes Jimi Hendrix’s music most genuinely in Hungary will introduce his new
album this night.

11.25.

Halper László – gitár, Kollmann Gábor – szaxofon, Fekete István – Trombita ,
Kosztyu Zsolt – basszusgitár, Sramkó János – dob
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jegyár/price: 2400/2000 HUF

november I november

Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo

11.26.

20.00

Ke / Tue

Veronika és Bálint számára akusztikus duójuk vált a legfontosabb közös formációjukká, és bár legújabb Shapeshifter, azaz
Alakváltó című lemezüket kvartettben rögzítették két belga zenésszel, közös munkájuk magja továbbra is a duó. Kidolgozták,
hogyan lehet a legteljesebb hangzást elérni mindössze egyetlen gitárral és énekhanggal, valamint a személyes ihletettségű,
mélységet, felszabadultságot és humort magukban hordozó dalaikkal. A néző a kortárs jazz és az improvizatív popzene egyedi
találkozásának lehet fültanúja.
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.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár

Az

bemutatja: Szakcsi Lakatos Róbert Trio

20.00

Sze / Wed

A klasszikus zene és a jazz világában egyaránt otthonosan mozgó, hihetetlenül tehetséges
művész 1995-től zenei versenyek során nyerte el a kategóriadíjakat, egyebek között az
első helyet a 2000-es Montreux-i Jazz Fesztiválon. 2006-ban, Avignonban a Bolla Quartettel a legjobb szólista címét nyerte el. Legutóbbi, Gregory Hutchinsonnal rögzített lemezét
Chick Corea személyesen is méltatta.

11.27.

Szakcsi Lakatos Róbert pianist won a wide range of prizes in different musical competitions,
such as he was the best pianist in Krakow and the winner of the Montreux Jazz Festival
in 2000.
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Hodek Dávid – dob

Blanka és Lili kedvenc
csokoládé szufléja,
fügekrémmel és
pisztáciamorzsával
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jegyár/price: 2200/1800 HUF

november I november

		

Jazz Est: Balázs Elemér Group

11.28.

20.00

Csü/ 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.
The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Elemér Balázs, the internationally widely
recognized and popular jazz drummer.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

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

Harmónia Jazzműhely:
Tóth Viktor & Birdfood Market

20.00

Pé / Fri

Tóth Viktor önmagát folyamatosan megújító, állandóan új utakat kereső, meglepetésekkel
teli, kockázatvállaló és mégis hagyománytisztelő zenész. Szerzeményei tele vannak
humorral és meglepetéssel, melyekben a bebop hangzását ötvözi a hip-hoppal.

11.29.

Tóth Viktor is always renewing himself, taking risks, searching for fresh routes and surprises, while
still respecting tradition. His work is full of humor and surprise, and he stylishly combines bebop
and hip-hop.
Tóth Viktor – szaxofon, Szarvas Dávid– beatbox, Kolta Gábor – basszusgitár

Swing á la Django

20.00

Szo / Sat

A franciás hangulatot egyedülálló módon cimbalommal ötvöző, külföldön is hatalmas sikereket
elkönyvelő Swing à la Django zenekar hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus
zene, a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és persze a jazz.

11.30.

The band created a special style-mix in their music with the harmony of authentic Hungarian music,
French chansons, world manouche swing, tango and jazz. This has resulted in a unique style, that
they call Hungarian swing django.
Csurkulya József – cimbalom, Dani János – gitár, Gazda Bence – hegedű,
Gera Gábor – harmonika, Lombos Pál – bőgő, Seres Vilmos – klarinét
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INGYENES JAM SESSION
ESTEK DECEMBERBEN
FREE JAM SESSIONS IN DECEMBER

Az ingyenesen látogatható hétfői és szerdai
jam session sorozat támogatója az ECOOL

HÉTFŐ / SZERDA
MONDAY / WEDNESDAY

22:00

LFZE MONDAY AND WEDNESDAY
OPEN JAM

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

PÉNTEK/SZOMBAT
FRIDAY/SATURDAY

FREE BJC
JAM SESSION

22:30

12.02. Tálas Áron Trio
12.04. Kollmann Gábor Quartet

12.06. Kalmár Zoltán Trio

12.09. Horváth Balázs Trio

12.07. Egri János Trio

12.11. Szalay Gábor Trio
12.16. Szabó Kristóf Trio

12.13. Jónás Gézu Trio

12.18. Juhász Gábor Trio

12.14. Pintér Péter Trio

12.23. Egri János Jr. Trio

12.20. Lakatos Pecek Krisztián Trio

12.30. Cseh Péter Quartet
CSÜTÖRTÖK
THURSDAY 22:00

BJC CAFE JAM
12.05. Lakatos Pecek Krisztián Trio
12.12. ifj. Tóth István Trio
12.19. Oláh Kálmán Jr. Trio
12.26. Pintér Péter Trio

12.21. Szendőfi Péter Fusion
12.27. Gyárfás István Trio
12.28. Rieger Attila Trio

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

decemberI december

2019. fiatal jazz zenésze: Hász Eszter

20.00

Vas / Sun

A Magyar Jazz Szövetség 2019-ben negyedik alkalommal rendezte meg „Az Év Fiatal Jazzzenésze” tehetségkutató versenyét. A szakmai zsűri díjat idén Hász Eszter nyerte el. A fiatal és
tehetséges jazzénekesnő koncertjét a JazzFed zenekar ritmusszekciója kíséri.
This is the fourth time the Hungarian Jazz Federation organised the Young Jazz Musician of the Year
contest. This evening, the winner, Hász Eszter will perform with the JazzFed rhythm section.

12.01.

Hász Eszter – ének, Pintér Zoltán – zongora, Lakatos „Pecek” Krisztián – bőgő,
Bágyi Balázs – dob

Windsingers

20.00

Hé / Mon

A Windsingers egy páratlan acapella formáció, mely alkalomról-alkalomra teltházas
koncerteken ejti ámulatba a BJC közönségét. Ezen az estén az ünnepi hangulaté, karácsonyi
daloké lesz a főszerep.
Windsingers is an exceptional a capella group, who always prepare with something thematic –
now they are warming up for the holidays.

12.02.

Fedor Zsófia, Vers Dóra, Törőcsik Hanna, Nagy-György Márton, Blazsó Domonkos

Elsa Valle Afrocando

20.00

Ke / Tue

A Magyarországon élő tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő és Winand Gábor 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.

12.03.

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

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 a stafétát.

12.04.

These Wednesdays are random because the leader of the project, Lőrinc Barabás, invites well-known
characters of the contemporary jazz scene to create something amazing in the form of a jam session
Barabás Lőrinc – trombita, Czitrom Ádám – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár,
Gerendás Dani – dob
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Oláh Dezső Trio feat. Dresch Mihály

20.00

Csü / Thu

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. Ezen az estén a
legendás fúvós, Dresch Mihály csatlakozik az összeszokott trióhoz.

12.05.

Their repertoire consists of jazz standards, classical music covers and compositions of the awardwinning keyboardist bandleader. This evening, they will perform with the master of wind instruments,
Dresch Mihály.
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob,
vendég: Dresch Mihály – szaxofon

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

december I december

Harmónia Jazzműhely:
Rob Luft (UK) & Juhász Márton Trio

12.06.

20.00

Pé / Fri

A zenekar egy korábbi inkarnációja, akkor még Byron Wallen vezetésével nagy sikerrel koncertezett Budapesten és a Londonban karibi-zenei központnak számító Tabernacle-ben is. A megújult formációban a Juhász Márton és generációjának legjobbjaihoz a szigetország egyik kiemelkedő gitárosa, Rob Luft csatlakozik.
A previous incarnation of this band, then led by Byron Wallen made its successful debut both in Budapest and London. In the renewed group, one
of the most prominent guitarists of Britain, Rob Luft will join Juhász Márton and his outfit of top young Hungarian musicians.
Rob Luft – gitár, Tálas Áron – billentyűk, Ijf. Tóth István – basszusgitár, Juhász Márton – dob

decemberben

JAMESON GINGER

(4cl Jameson, gyömbér, lime)
1.290.- HUF
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jegyár/price: 3900 HUF

decemberI december

SoLaTi feat. Ferenc Snétberger & Tony Lakatos
Debut lemezbemutató

12.07.

19.00/21.00

Szo / Sat

Tzumo hangszeres játékát nem kisebb géniusz, mint Herbie Hancock iránymutatása mellett tökéletesítette. Kiemelkedő
tehetsége és az Amerikában töltött évek már fiatalkorában nemzetközi szintre emelték játékát. Egyénisége nemcsak a billentyűk
megszólaltatásában rejlik, legalább annyira a kortárs és klasszikus zenében is otthonosan mozgó zongorista-zeneszerző
könnyedebb műfajokat integráló egyedi zenei világában, mely könnyedén tetten érhető a lemezen szereplő szerzeményeket
hallgatva.
A jazz harmóniakészletét az Rn’B, Neo-Soul és Hip-Hop előremutató formavilágával és stílusjegyeivel ötvöző dalok zenéit
kivétel nélkül Tzumo szerezte és hangszerelte, sőt, most megjelenő Debut című album stúdió-felvételét és az utómunkát is
az ő neve fémjelzi. A számok szövegeit a zenekar énekesnője, Pocsai Kriszta írta. A BJC-ben rendszeresen koncertező zenekar Heilig Tomi basszusgitáros és Toni Snétberger dobos - állandó tagjai mellett a különleges, mindössze 500 példányban gyártott
”transparent blue” színű korongon két világklasszis közreműködik. Snétberger Ferenc a Fake című számban a tőle megszokottól
eltérően klasszikus helyett jazz gitárt szólaltat meg, míg egy másik számban az egyik legismertebb magyar származású
szaxofonos, Tony Lakatos játéka is hallható.
A gyűjtők számára is ritkaságnak számító vinyl teljes anyagát ezen az estén egy dupla koncertes lemezbemutató keretében
élvezhetik élőben a jazz és a Neo-Soul rajongói.
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
vendég: Snétberger Ferenc – gitár, Tony Lakatos – szaxofon
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jegyár/price: 2900/2200 HUF

december I december

12.08.
Budapest Jazz Orchestra feat. Tóth Vera – Christmas Special

18.00 / 20.00

Vas / Sun

A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint húsz év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi
elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi történetét. Tóth Vera és a Budapest Jazz
Orchestra együttműködése közel tíz éves múltra tekint vissza. Ezen a koncerten a BJC-ben nagy sikerrel előadott közös
repertoárt karácsonyi hangulatú dalokkal teszik ünnepivé.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

BJO believes in the importance of making the music available to the jazz-loving audience, to show them how it has changed and evolved in the
past decades, and to introduce them to the various performers who are considered as milestones in this style of music.
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A

bemutatja: Budapest Bossanova

20.00

Hé / Mon

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

12.09.

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, Földváry Balázs – bőgő, Cseh Balázs – dob

Jazz Est: Révész Richárd Latin Trio

20.00

Ke / Tue

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.

12.10.

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

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

decemberI december

Equinox

20.00

Sze / Wed

A zenekar 2004-ben készítette első CD-jét, ezért az idei évben 25 éves jubileumi CD-t
jelentetett meg, melyen a zenekar jelenlegi tagjain kívül szerepelnek az egykori alapító tagok
is. Velük kiegészülve jött létre a „Retro Equinox”.
Equinox’s musical style is closest to modern mainstream, its repertoire made up by melodic, yet
complex compositions of the founding pianist, Márkus Tibor.

12.11.

Márkus Tibor - zongora, Király Martina - ének, Kovács Linda - ének, Elek István - szaxofon,
Héder Imre - szaxofon, Csuhaj-Barna Tibor - bőgő, Jeszenszky György - dob

Finucci Bros Quartet – „Best of”

20.00

Csü / Thu

A Finucci Bros korábbi sorozatának emlékezetes állomásai nagy sikerrel mutatták be a jazz
és pop zene legnagyobb formátumú előadóit. Ezen az estén a 2019-es sorozat legsikeresebb
alkalmaiból válogat a pop-os feldolgozásokat jazz-es köntösbe bújtató Finucci Bros.
The previous series of Finucci Bros introduced the biggest names in jazz and pop. This night, they will
perform songs from the most successful moments of this year.

12.12.

Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás
József – dob
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20.00

Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quintet – Anita O’Day est

Pé / Fri

Vörös Niki virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó anyagból képes minőségi jazzt alkotni.
Enyhén füstös hangja beleillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan rögtönöz,
érzéssel énekel és nagyszerű összhangban működik zenészeivel. Ezen az estén műsorával a
legendás énekesnő, Anita O’ Day előtt tiszteleg.

12.13.

Niki’s slightly smoky voice fits the tradition, she improvises with startling originality but with due
restraint, just like Anita did.
Vörös Niki – ének, Vörös László – zongora, Subicz Gábor – trombita,
Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György – dob

jegyár/price: 2400/2000 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

december I december

Jazz Est: László Attila Fusion Circus

12.14.

20.00

Szo / Sat
A László Attila Fusion Circus a hazai jazz kiemelkedő szólistáit integrálja a zenekarvezető saját kompozícióit megszólaltató
legújabb formációjába. Újdonság, hogy a már ismert darabok közül is jó néhány hangszerelése itt három fúvósra és ritmus
szekcióra íródott, melyekben a gitár hangzása továbbra is kiemelkedő szerepet játszik. Dinamikus, ritmikus zene, melyben László
Attila eredeti hangzású, sodró lendületű szerzeményei hangzanak el. Az együttes korábban Borlai Gergő közreműködésével
nagy sikerrel szerepelt a Ceglédi Dobos Gálán.
Fusion Circus is a formation playing compositions by bandleader László Attila, whose newest works are dedicated especially to wind
instruments.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

László Attila – gitár, Nagy János – billentyűs hangszerek, Lattmann Béla – basszusgitár, Zombori Attila – dob,
Pecze Balázs – trombita, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Schreck Ferenc – harsona
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Hajdu Klára Quartet - karácsonyi koncert

20.00

Vas / Sun

Hajdu Klára a hazai jazz élet kiemelkedő énekes-dalszerzője, akit a jazzma.hu magyar jazz
portál olvasói 2018-ban újra az év énekesnőjének választottak. Ezen az estén az ünnepekre
hangolódva főként ismert karácsonyi jazz-kompozíciókat adnak elő.

12.15.

Hajdu Klára, an outstanding Hungarian jazz vocalist, has been chosen songstress of the year by the
readers of Hungarian jazz blog jazzma.hu Her quartet is eleven years old, they have two albums, and
their music is regularly broadcasted on Dutch and German radio. This evening they will perform wellknown Christmas jazz compositions.
Hajdu Klára – ének, Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

decemberI december

Sárik Péter Trió feat. Falusi Mariann
Jazzkívánságműsor magyarul

12.16.

20.00

Hé / Mon

A nagy sikerű jazzkívánságműsor új kiadásában kizárólag magyar dalok hallhatók. A formáció az elmúlt évtizedek legnagyobb
hazai slágereiből válogat és dolgozza át azokat saját szájíze szerint.
A Trióhoz most Falusi Mariann csatlakozik, aki minden stílusban otthonosan mozog, legyen az klasszikus zene, jazz, musical
vagy pop.
In the Jazz Request Show, Hungarian songs can be heard in unique style from Sárik Pétet Trio and their special guest vocalist, Falusi
Mariann.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob, vendég: Falusi Mariann – ének

Oláh Kálmán Quartet

20.00

Ke / Tue

A Liszt-díjas Oláh Kálmán zongoristaként és zeneszerzőként is a műfajokon átívelő
sokszínűségben hisz, a szokványos dallam-kíséret páros helyett a szimfonikus hangzásban,
az egyenrangú szólamokban. Rögtönző előadóként és zeneszerzőként is régóta izgatja a
klasszikus zene és a jazz összefonódása.

12.17.

Kálmán Oláh is one of the most significant jazz pianists of our times. He has earned remarkable
success abroad in solo and with his band, Trio Midnight.
Oláh Kálmán – zongora, Oláh Kálmán Jr. – szaxofon, Barcza-Horváth József – bőgő,
Balázs Elemér – dob
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jegyár/price: 2500/1800 HUF

december I december

Az

bemutatja: BJC Big Band

12.18.

20.00

Sze / Wed
A Budapest Jazz Club házi nagyzenekara Magyarország legkiválóbb zenészeiből alakult, vezetője Csizmadia Dávid trombitás.
A leghíresebb, eredeti big band hangszerelésű darabokat vették repertoárjukra és fontos célkitűzésük, hogy olyan műveket
szólaltassanak meg, melyeket Magyarországon nem, vagy csak ritkán játszanak, illetve olyan szólisták működjenek közre
koncertjeiken, akik szintén nem szerepeltek még hazánkban nagyzenekari kísérettel. Az együttes rövid fennállása ellenére is
sikeresen alakította ki saját zeneiségét, melyet a széles dinamikai tartomány, a virtuozitás és az autentikus hangzás jellemez.
Bár csak egy éve működik a zenekar, de olyan szólistákkal dolgoztak már együtt, mint Ryan Quigley, Louis Dowdeswell, Alistar
White, Trevor Mires, sőt, nagy sikerrel szerepeltek már a MÜPA-ban Gunhild Carling vendégszereplésével.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 2000/1600 HUF

BJC Big Band has been formed by the greatest Hungarian jazz musicians. Many of their performed songs will be first played in the
country.
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Jazz Est: Balázs József Quintet

20.00

Csü / Thu

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb műfajokban is elismert hangszerelőként,
zeneszerzőként tartják számon. Játékával a legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC
Jam Sessionök közönsége közt is számos rajongója akad.
In addition to his success in jazz, Balázs József is considered as a recognised orchestrator and
composer in other genres as well.

12.19.

Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor – trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Lakatos Pecek
Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob

Harmónia Jazzműhely: Bolla Quartet

20.00

Pé / Fri

Bolla Gábor kirobbanó őstehetség. Az elmúlt években 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 és a hard-bop óriásai, játékában ezen elemeket ötvözi saját, felismerhetően
egyéni stílusával.

12.20.

Gabor’s plyaing is deeply influenced by the giants of be-bop and hard-bop which influences he
combines with his own characteristic style.
Bolla Gábor – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György – bőgő,
Hodek Dávid – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

decemberI december

Jazz Est:
Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

20.00

Szo / Sat

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.

12.21.

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.

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

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

A

bemutatja: Nagy Emma Quintet

20.00

Vas / Sun

A Bartók konzi falai között megismerkedett tagok a jövő nagy reménységei. A szemtelenül
fiatal zenészek arcátlan rutinnal kezelik hangszereiket. Repertoárjukat elsősorban újragondolt
sztenderdek alkotják, ám repertoárjukban kreativitásukról, merészségükről tanúskodó saját
szerzeményeik is hallhatóak.

12.22.

These musicians have a bright future ahead of them. They might be young, but they already show
the signs of incredible talent. Besides rethinking standards, they have some of their very own songs
included in their repertoire.
Nagy Emma – ének, Cseh Péter – gitár, Mester Dániel – szaxofon, Dénes Ábel – bőgő, Klausz
Ádám – dob

Balázs Elemér Group

20.00

Hé / Mon

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.
The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Elemér
Balázs, the internationally widely recognized and popular jazz drummer.

12.23.

Balázs Elemér – dob, Horváth Cintia – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek
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jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

december I december

Oláh Krisztián Quartet

20.00

Csü / Thu

Oláh Krisztián kvartetté bővült formációjának zenéjébe tengerentúli élményeit sűríti. A
lélegzetelállítóan izgalmas és komplex saját szerzemények mellett néhány jazz standardet is
megszólaltatnak koncertjükön. A fiatal tagok minden generáció, köztük mestereik elismerését
is joggal kivívták.
Krisztián reflects his impressions from overseas in his quartet.

12.26.

Oláh Krisztián – zongora, ifj. Oláh Kálmán – szaxofon, Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob

Harmónia Jazzműhely: Idegen Légió

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 Szandai 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.

12.27.

This night is a one-off meeting of four extremely talented and virtuosic young Hungarian musicians,
who are all currently living abroad. They are going to fuse their new experiences at this exciting gig.
Bolla Gábor – szaxofon, Gayer Mátyás – zongora, Szandai Mátyás – bőgő, Juhász Márton – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

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

Tóth Viktor Tercet

Tóth Viktor hangszeres játékára a dinamikus, mégis érzékeny kifejezésmód jellemző, zenei
megnyilvánulásaiban a pillanat energiáit kívánja megragadni. Játszott Európa és az Egyesült
Államok számos jazz fesztiválján, saját tercettjét vezeti, kortárs táncossal duettezik, népzenét
gyűjt, zenét szerez, új utakat keres.

12.28.

Alto-sax player Viktor Toth, 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, Orbán György – nagybőgő, Hodek Dávid – dob

jegyár/price: 1500 HUF

Gyerekszilveszter a Veronaki zenekarral
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20.00

Szo / Sat

15.30 / 17.30
Vas / Sun

A tavalyi hatalmas sikerre tekintettel, idén dupla koncertet ad a zenekar a Budapest Jazz
Clubban.
A GyerekSzilveszteri mulatságon együtt mulathat az egész család. Kicsik, nagyok, apukák,
anyukák, nagymamák, nagypapák, mindenki megtalálja majd az örömét ezen a jeles alkalmon.
Children’s program in Hungarian language.

12.29.

decemberI december

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

Grund Színház: Maestro

20.00

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.

12.29.

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.

Orlando X Dom Beats

20.00

Hé / Mon

A lemezeket zenekarra cserélő páros jelenlegi felállása még egészen friss, épp úgy, ahogy
zenei gondolkodásuk is. A főként hip-hop-ból és rokon-műfajokból merítő társulás zenéje
olyan örökbecsű ősök hatásaiból táplálkozik, mint John Coltrane, Miles Davis, MF Doom, Mos
Def és J Dilla.

12.30.

The group is as fresh as their style, based on musicians like John Coltrane, Miles Davis, MF Doom,
Mos Def and J Dilla.
Lambert Orlando – rap, Kosztolánszki Dominik – szaxofon, Schlosser András – gitár,
Banyó Bálint – billentyűk, Skowronek Adrián – basszusgitár, Klausz Ádám – dob

L
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december I december

12. 31.
21.00
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www.jazzszilveszter.hu
Teljes estés jegy 21:00-tól		
24.900 Ft
Éjszakai jegy 23:30-tól		
8.900 Ft
Éjszakai jegy, csoportos kedvezmény 6 fõtõl 6.900 Ft

decemberI december

Kapunyitás Doors open

21.00

SoLaTi

21.30

A 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.
Solati Band formed in 2016 by Tzumo Árpád pianist, who graduated from two world famous musical institutions : the Berklee
College of Music in Boston and the Thelonious Monk Institute at USC in Los Angeles. In the US, he studied with Herbie Hancock,
Ron Carter, Terence Blanchard and Wayne Shorter. 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

23.00

Elsa Valle Afrocando

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.
Balázs József Trio is made up of first class Hungarian jazz 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,
Csìzi László – dob

Éjféli pezsgõs koccintás

00.00

Tálas Áron Trio

00.30

Helyszín: Koncertterem
A rendkívül tehetséges, több hangszeren is játszó, de ez alkalommal billentyűkön remekelő Junior Prima díjas Tálas
Áront számos formációból ismerheti a közönség. Ezúttal mint a hétfői jam sorozat szervezője és rezidense, a szilveszteri
program éjfél utáni hangulatáért felel összeszokott zenésztársaival.
Venue: Concerthall
Multiinstrumentalist Tálas Áron is known for participating in a large scale of groups. This time, as the organiser and regular
performer of our Monday jam session series, his trio will be in charge of the good vibes after midnight,
Tálas Áron – zongora, ifj. Tóth István – bőgő, Csízi László – dob

tapasok, falatkák 		

tapas, snacks
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november I november

30

11.01.

Pé

20.00

11.01.

Pé

22.30

11.02.

Szo

20.00

Harmónia Jazzműhely: Cseke Gábor Trio
Free BJC Jam Session: Kovács Linda Trio
Jazz Night: Binder Quartet

11.02.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Trio

11.03.

Va

20.00

11.04.

Hé

20.00

Jazz Est: Sárik Péter Trio feat. Karosi Júlia
Antal Gábor Trio - Storm Dance lemezbemutató

11.04.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

11.05.

Ke

20.00

A

11.06.

Sze

20.00

11.06.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Kalmár Zoltán Trio

11.07.

Csü

20.00

Organ Jazz Review Budapest 2019

11.07.

Csü

22.00

11.08.

Pé

20.00

BJC Cafe Jam: Kollmann Gábor Quartet
Harmónia Jazzműhely: Pataj György Jazz Quintet

11.08.

Pé

22.30

11.09.

Szo

20.00

Free BJC Jam Session: Lakatos Pecek Krisztián Trio
DJABE – „Hanglemezek” bemutató koncert

11.09.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Pintér Péter Trio

11.10.

Va

20.00

Redbaron feat. Filkey Péter

11.11.

Hé

20.00

11.11.

Hé

22.00

Finucci Bros Quartet & Radics Gigi - Beyonce jazz-re hangszerelve
LFZE Monday Open Jam: Sárosi Áron Trio

11.12.

Ke 19.00/21.00

11.13.

Sze

20.00

Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Gary Willis – Gergő Borlai Project
A
bemutatja: Rafael

11.13.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Horváth Balázs Trio

11.14.

Csü

20.00

Az InfoRádió bemutatja: Gyémánt Bálint New Trio

11.14.

Csü

22.00

BJC Cafe Jam: Szalay Gábor Trio

11.15.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Bencze Alma Project 4

11.15.

Pé

22.30

11.16.

Szo

20.00

Free BJC Jam Session: Oláh Kálmán Jr. Trio
Studio11 Evenings: Studio11 feat. Kocsis Tibor

11.16.

Szo

22.30

11.17.

Va

14.00

bemutatja: Bartók Electrified
Jazz Est: Random Szerda

Free BJC Jam Session: Egri János Trio
MJSZ Combo verseny

11.17.

Va

19.00

11.18.

Hé

20.00

Grund Színház: Maestro
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

11.18.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Farkas Zsolt Trio

11.19..

Ke

20.00

11.20.

Sze

20.00

Kaltenecker - Markó
Jazz Est: Gereben Zita Quintet

11.20.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Balázs Tamás Trio

11.21.

Csü

20.00

11.21.

Csü

22.00

Balázs József Quintet
BJC Cafe Jam: Jónás Gézu Trio

11.22.

Pé

20.00

11.22.

Pé

22.30

Harmónia Jazzműhely: Hajdu Klára Quartet
Fre BJC Jam Session: Szendőfi Péter Fusion Jam

11.23.

Szo

20.00

Harmónia Jazzműhely: Triad

11.23.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Gyárfás István Trio

11.24.

Va

20.00

Budapest Jazz Orchestra - Zsoldos Béla szerzói est

11.25.

Hé

20.00

Halper László - Jimi Hendrix születésnapi koncert

11.25.

Hé

22.00

11.26.

Ke

20.00

LFZE Monday Open Jam: Gyányi Tamás Trio
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
Az
bemutatja: Szakcsi Lakatos Róbert Trio
Wednesday Open Jam: Lakatos Pecek Krisztián Trio

11.27.

Sze

20.00

11.27.

Sze

22.00

11.28.

Csü

20.00

11.28.

Csü

22.00

11.29.

Pé

20.00

11.29.

Pé

22.30

11.30.

Szo

20.00

11.30.

Szo

22.30

Jazz Est: Balázs Elemér Group
BJC Cafe Jam: Pintér Péter Trio
Harmónia Jazz Műhely: Tóth Viktor & Birdfood Market
Free BJC Jam Session: Rieger Attila Trio
Swing á la Django
Free BJC Jam Session: Horváth Balázs Trio

decemberI december
12.01.

Va

20.00

12.02.

Hé

20.00

2019. fiatal jazz zenésze: Hász Eszter
Windsingers
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

12.02.

Hé

22.00

12.03.

Ke

20.00

12.04.

Sze

20.00

12.04.

Sze

22.00

12.05.

Csü

20.00

12.05.

Csü

22.00

Random Szerda
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Quartet
Oláh Dezső Trio feat. Dresch Mihály
BJC Cafe Jam: Lakatos Pecek Krisztián Trio

12.06.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Rob Luft (UK) & Juhász Márton Trio

12.06.

Pé

22.30

12.07.

Szo

19.00/21.00

Free BJC Jam Session: Kalmár Zoltán Trio
SOLATI feat. Snétberger Ferenc & Tony Lakatos - Debut lemezbemutató

12.07.

Szo

12.08.

Va

12.09.

Hé

20.00

Budapest Jazz Orchestra feat. Tóth Vera - Christmas Special
A Budateher bemutatja: Budapest Bossanova

12.09.

Hé

22.00

LFZE Monday Open Jam: Horváth Balázs Trio

12.10.

Ke

20.00

12.11.

Sze

20.00

Jazz Est: Révész Richárd Latin Trio
Equinox

12.11.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio

12.12.

Csü

20.00

Finucci Bros Quartet – „Best of”

12.12.

Csü

22.00

12.13.

Pé

20.00

12.13.

Pé

22.30

12.14.

Szo

20.00

BJC Cafe Jam: Ifj. Tóth István Trio
Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quartet – Anita O’Day est
Free BJC Jam Session: Jónás Gézu Trio
Jazz Est: László Attila Fusion Circus

12.14.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Pintér Péter Trio

12.15.

Va

20.00

Hajdu Klára Quartet - karácsonyi koncert

12.16.

Hé

20.00

Sárik Péter Trió feat. Falusi Mariann: Jazzkívánságműsor magyarul

12.16.

Hé

22.00

12.17.

Ke

20.00

12.18.

Sze

20.00

LFZE Monday Open Jam: Szabó Kristóf Trio
Oláh Kálmán Quartet
Az
bemutatja: BJC Big Band

12.18.

Sze

22.00

Wednesday Open Jam: Juhász Gábor Trio

12.19.

Csü

20.00

12.19.

Csü

22.00

BJC Cafe Jam: Oláh Kálmán Jr. Trio

12.20.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Bolla Quartet

12.20.

Pé

22.30

12.21.

Szo

20.00

Free BJC Jam Session: Lakatos Pecek Krisztián Trio
Jazz Est: Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

12.21.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Szendőfi Péter Fusion Jam

12.22.

Va

20.00

12.23.

Hé

20.00

A
bemutatuja: Nagy Emma Quintet
Balázs Elemér Group

22.30
18.00/20.00

Elsa Valle Afrocando

Free BJC Jam Session: Egri János Trio

Jazz Est: Balázs József Quintet

12.23.

Hé

22.00

12.26.

Csü

20.00

12.26.

Csü

22.00

LFZE Monday Open Jam: Egri János Jr. Trio
Oláh Krisztián Quartet
BJC Cafe Jam: Pintér Péter Trio

12.27.

Pé

20.00

Harmónia Jazzműhely: Idegen Légió

12.27.

Pé

22.30

12.28.

Szo

20.00

Free BJC Jam Session: Gyárfás István Trio
Tóth Viktor Tercet

12.28.

Szo

22.30

Free BJC Jam Session: Rieger Attila Trio

12.29.

Va

12.29.

Va

20.00

Grund Színház: Maestro

12.30.

Hé

20.00

12.30.

Hé
Ke

22.00

Orlando X Dom Beats
LFZE Monday Open Jam: Cseh Péter Quartet
JAZZSZILVESZTER 2019

12.31.

15.30/17.30 Gyerekszilveszter a Veronaki zenekarral

21.00

31

LIVE MUSIC
EVERY NIGHT
+ 36 1 798 7289 1136 Budapest, Hollán Ernő u . 7.

