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        Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz elkötelezett 
híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson el a főváros jazz-
életének 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.

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

Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2020 december- 2021 januar
Szerkesztők:
Keleti Kristóf I Zselinszky Zsaklin 
I Török Bettina
Grafikai munka: 
Tóth Emese

A Budapest Jazz Clubban 
az alábbi utalványokkal is fizethet: 

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

Rólunk 
About us

AKTUÁLIS NYITVATARTÁS / 
CURRENT OPENING HOURS:  
www.bjc.hu

Nyitvatartási napokon 18.00-22.00 
(vagy koncertkezdés előtt egy órával)

18.00-22.00 on concert days 
(or one hour before the show) 

Jegyértékesítés
Ticket sales

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 
weboldal / website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu

Elérhetőségek
Contact

Megjelenik kéthavonta 15.000 példányban.

A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Kiemelt támogatók:

Kiemelt médiatámogatók:

Kiemelt partnerek:

Stratégiai partner:

Üzemeltető:

Partnerek:

Fő médiatámogató:

Fő stratégiai partner:
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Az           bemutatja: Elek István Quartet

A szaxofonos Elek István négy évtizedes pályája során számos zenekar szólistája volt, de saját 
neve alatt csak 2015 elején debütált kvartettje, amely aztán nagy sikerrel szerepelt a fővárosban és 
vidéken egyaránt. A négyes minden tagja a műfaj legjobbjai közül került ki. Az együttes vezetője a 
nádfúvós hangszerek egész arzenálját szólaltatja meg. 

For nearly four decades he was content to be a sideman but in 2015 he formed his present quartet and 
became immensely successful. 

Elek István – szaxofon, Weisz Gábor – zongora, Molnár Péter – bőgő, Cseh Balázs – dob

20.00
Sze/Wed

12.02.

Finucci Bros Quartet 

A Finucci Bros Quartet 2009-ben jött létre Balogh Roland vezetésével. A zenekar négy kiemelkedő 
muzsikusból áll, akik számos versenyen bizonyították tehetségüket.

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

17.00
Csü/Thu

12.03.

Myrtill és a Swingistique

Micheller Myrtill és zenekarának műsora a múltszázad Franciaországát idézi fel francia és angol nyelvű dalokkal. Az album 2013.ban 
aranylemez lett. Myrtill és a SWINGUISTIQUE új, 2014-ben megjelent magyar nyelvű albuma pedig az 50-es, 60-as évek közismert és 
elfeledett dalait vidám gipsy swing stílusban dolgozza fel néhány saját dallal kiegészítve.

Micheller Myrtill and her band reminisces of past-century France with French and English songs.
Their 2014 Hungarian album covers evergreen songs of the ‚50s and ‚60s in gipsy swing style.

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár, Pintér László – gitár, Sárkány Sándor – bőgő, Gálfi Attila – dob

20.00
Ke/Tue

12.01.
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Harmónia Jazzműhely: Oláh Krisztián Trio. Feat. Oláh 
Kálmán Jr. & Tüzkő Salamon 

Oláh Krisztián mindössze húsz évesen a 2015-ös Montreux Jazz Fesztivál szóló 
zongoraversenyének harmadik helyezettje lett, majd ezt követően egy két hetes akadémiai 
program keretén belül olyan nevekkel koncertezett együtt, mint Al Jarreau, Kurt Rosenwinkel, 
Nils-Petter Molvaer vagy Joe Sanders. Ugyanebben az évben a Junior Prima Primissima Díj, 
Creative Art Díj és Gramofon Magyar Jazz Díj nyertese volt.

Krisztián was still only 20 when he came third at the prestigious Montreux Jazz Festival. Within the 
next two years he won five different awards.

Oláh Krisztián – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Serei Dániel – dob
Vendégek: Oláh Kálmán Jr. – szaxofon, Tüzkő Salamon – trombita

17.00
Pé/Fri

12.04.

 december I december                      december I december

UNESCO NEMZETKÖZI JAZZNAP: Bágyi Balázs New Quartet 

A tavaszi első hullám miatti korlátozások a Nemzetközi Jazznap szokásos magyarországi eseményeit is elsöpörték, ám a szervezők 
úgy döntöttek, nem múlhat el az év anélkül, hogy ne ünnepelnénk meg ezt a világra szóló és itthon is kedvező visszhangra talált 
kezdeményezést. Ehhez akkor is ragaszkodtak, amikor kiderült: az ünneplés virtuális marad, a koncertek online lesznek elérhetőek. 

Részletes műsor: www.jazznap.hu 

Bágyi Balázs a magyar jazzélet 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.

Being a member of different bands, Balázs Bágyi creates music almost in all genres, his unique melodic style of playing drums gives a complex 
music experience.

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

20.00
Szo/Sat

12.05.
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Ke/Tue
20.00Balázs Elemér Group

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a 
különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. 

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. 

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

12.08.
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Az    bemutatja: Gáspár Károly Trio 

Gáspár Károly triójával saját kompozíciókat és jazz standard-eket egyaránt műsoron 
tartanak. Zenéjükre jellemző, hogy friss és előremutató, romantikus és esztetizáló, ugyan 
akkor tiszteletben tartja a mainstream jazz hagyományait. 2020-ban Fonogram-díjra jelölték 
Salvation című lemezüket. 

Pianist Károly Gáspár is one of the major figures on the Hungarian jazz scenes. He has played with 
everyone who is anyone in this country. His trio plays a mixture of standards and original tunes, Their 
music is fresh, forward-looking, romantic and aesthetic while respectful of its mainstream roots. 

Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz  – dob

20.00
Sze/Wed

12.09.

Csü/Thu

12.10.

20.00

A gitáros Juhász Gábor hangszerének talán a legsokoldalúbb művésze Magyarországon, aki 
egyaránt képes az elmélyült visszafogottságra és a tüzes virtuozitásra. Többször szerepelt 
már világsztárokkal (Palle Mikkelborg, Charlie Mariano, Archie Shepp – hogy csak néhányat 
említsünk) és egymástól meglehetősen különböző magyar együttesekben (Tin Tin, Off Course, 
Balázs Elemér Group, Mirrorworld stb.) játszott kulcsszerepet. Juhász Gábor a gitár igazi 
„renaissance embere”, aki a zenei örökség lehető legszélesebb tárából merít és folyamatosan 
kísérletezik. Saját együttesei is meglehetősen eltérőek egymástól. Juhász Gábor társa ebben a 
vállalkozásban Kovács Zoltán nagybőgős, zeneszerző, hangszerelő, számos jazz és világzenei 
produkció, így az Smárton Trióés Szalóki Ági együtteseinek is oszlopos tagja, valamint a kiváló 
dobos, Jeszenszky György, aki mindig fellelhető érdekes kísérleti együttesekben is. A Budapest 
Jazz Club külföldi sztárvendégeit általában ő kíséri Hihetetlen érzékenységgel reagál a jazz 
minden válfajára.  A brit világsztár énekesnő, Liane Carroll egyik kedvenc dobosa.

Gábor Juhász is one of the true greats of the jazz guitar. An astonishingly versatile musician, he can be 
heard as a sideman on some of the most interesting recordings made in Hungary.

Juhász Gábor – gitár, Kovács Zoltán – bőgő,  Jeszenszky György – dob

Juhász Gábor Trio
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A száz éve született, korszakalkotó zongorista-zeneszerző munkásságát  a zongorán Cseke Gábor értelmezi. Gábor hallatlanul 
sokoldalú zenész és csodálatos zongorista. A Modern Art Orchestra kulcsembere. 

The phenomenal pianist Gábor Cseke is going to interpret the music of the late, great Dave Brubeck. Gábor is an amazingly versatile artist, 
a true master of his instrument and an original composer. He is a key member of the Modern Art Orchestra. 

Cseke Gábor – zongora, Oláh Péter – bőgő,  Jeszenszky György – dob
Vendég: Ludányi Tamást is (szaxofon)

Pé/Fri

12.11.
Harmónia Jazzműhely: Cseke Gábor Trio feat. Ludányi Tamás 
- Dave Brubeck Est

17.00

      Jazz Est: Elsa Valle Afrocando

A Magyarországon élő tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő a közönség egyik nagy kedvence, mindig 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

20.00
Szo/Sat

12.12.

Juhász Gábor Trio
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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.

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

Sze/Wed

12.16.
Oláh Kálmán Quartet

20.00
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12.17.

A     bemutatja: Gyémánt Bálint New Trio

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 ismerős. 

The music of Gyémánt Bálint is loved by all audiences, from contemporary improvisation enthusiasts to 
pop fans. 

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

20.00
Csü/Thu
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Harmónia Jazzműhely: Bolla Quartet

A tenor- és szopránszaxofonos Bolla Gábor kirobbanó őstehetség. 2003 tavaszán az egyetlen 
tizenéves volt, aki bejutott a Montreux Jazz Fesztivál szaxofonos világvetélkedőjének elődöntőjébe, 
majd ennek köszönhetően kapott meghívást majd minden rangos európai fesztiválra. 2004 
decemberében ő vehette át a neves bécsi Porgy & Bess jazz klubban a Hans Koller-díjat „Az év 
tehetsége” kategóriájában. Emellett a kvartett 2005-ben megnyerte a rangos franciaországi 
Avignon Jazz Festival fődíját és közönségdíját. Fellépett a legtöbb rangos európai fesztiválon és 
jelenleg Koppenhágában él és Európa legjobb jazz klubjaiban játszik nagy sikerrel.

Gábor Bolla tenor-sax, only 26 but an incredible talent who has already made it to the semi-finals of the 
World Saxophone Competition both at the 2003 Montreux- and at the 2004 London Jazz Festival. He is the 
guy black American tenor-giant, David Murray jammed with for two hours during his stay in Budapest. His 
quartet won First Prize and the audience vote at the Avignon Jazz Festival in 2005. He has played at most 
of the great European jazz festivals and had an album with Europe’s biggest jazz record label, ACT Records. 
Presently he lives in Copenhagen and plays in the most prestigious European jazz clubs.

Bolla Gábor – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György – bőgő, Hodek Dávid – 
dob

20.00
Pé/Fri
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12.18.

Barlangból a koncertteremig – A MÁV Szimfónikusok sorozata gyerekeknek

Hogyan kezdődhetett az ember és a zene kapcsolata? Hol és hogyan lehetett zenét hallgatni réges-régen az ősidőkben? Kik 
zenéltek és kik hallgatták? Vajon mi illett és mi nem? Miért változnak a hangszerek?
Előadásonként haladunk a történelmi koroktól korunk zenéjéig. Zenetörténeti érdekességek, izgalmas hangszerek és muzsikák 
szerepelnek a sorozatban interaktív módon, vetítéssel és időnként tánccal színesítve. Az előadások műsorvezetője Székely Edit 
fuvolaművész, zenepedagógus.

3. előadás: Tábori és udvari trombitások. Az erő és a fényMűsor:

A fafúvós hangszeres zene virágzása.

A sorozat keretében „időutazáson” vehetnek részt a gyerekek: 
az őskortól eljutunk napjaink zenéjéig!
A kedvezményes bérlet ára: 4.800 Ft.

je
gy

ár
/p

ric
e:

 1
00

0

Szo/Sat

12.19.
11.00
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12.19.

   Jazz Est: Binder & Borbély Duo

A Budapest Jazz Clubban legutóbb néhány éve CAFé Budapest Fesztivál keretében emlékezetes 
koncertet adó duóról Petrovics Emil nyilatkozta: „Két nagyszerű muzsikus, akik magukat “Jazz-ál-
lampolgároknak” tartják, kilépett a teljes és határok nélküli világba. Magukkal vitték a rögtönzés, a 
technikai tudás, a ritmikai és dallamformáló fantázia gazdagságát, a hangszínek és dinamika min-
den árnyalatát, a szabadság ésa kötöttség egyensúlyának biztos ízlésű alkalmazását.”

Two great musicians, who call themselves “Citizens of Jazzland”, have stepped out into a unified world wit-
hout borders.

Binder Károly – zongora, Borbély Mihály – szaxofon

20.00
Szo/Sat

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

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

Rieger Attila – gitár, Szabó Dániel – Rhodes, Oláh Zoltán – bőgő, Richter Amrbus – dob

Vas/Sun

12.20.
Rieger Rhodes Quartet
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A “Jazzkívánságműsor” koncertek 2010-ben indultak és sikerük a mai napig töretlen. A közönség bármilyen stílusú és műfajú 
dalt  kérhet, és a zenekar eljátssza jazzben. A koncertsorozat legjobban sikerült darabjai szerepelnek Jazzkívánságműsor 
lemezeken, melyből a az első 2014-ben Fonogram-díjat kapott, mint”Az év jazz albuma”, a második pedig 2016-ban volt 
Fonogram-díj jelölt, szintén ebben a kategóriában.

The secret of it’s success is that band plays jazz the way that can be enjoyed even by people not particularly fond of jazz.
They naturalness, informality and energetic performance captures his audience.

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob
Vendég: Szőke Nikoletta – ének

Hé/MonSárik Péter Trio feat. Szőke Nikoletta 
20.00
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12.22.

Révész Richárd Latin Trio

A dallamos, friss latin jazzt játszó zenekar a hazai jazzélet ismert művészeinek formációja. 
Repertoárjuk saját szerzeményekre és az afro-cuban zene egy-egy darabjának feldolgozására épül, 
amelyet a zongorista és egyben a zenekar névadója, Révész Richárd jegyez.

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

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

19.00-21.00 
Ke/Tue
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20.00
Sze/Wed

A     bemutatja: Gerlóczy Zsigmond szólóest

Gerlóczy Zsigmond - már csak életkorából adódóan is - pályája elején tart, de máris korosztályának 
egyik legígéretesebb tehetsége. Ilyen fiatalon ritka, hogy valaki szólóban a színpadra merészkedjen, 
ám Zsigának minden oka megvan rá, hogy kétségek nélkül vállalkozzon erre a produkcióra. 

Gerlóczy Zsigmond is one of the most promising talents of the younger pianist generation. His solo 
performance amuses everyone right away. 

Gerlóczy Zsigmond – zongoraje
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12.23.

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

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

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár, Földváry Balázs – bőgő, Cseh Balázs – dobje
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20.00
Hé/Mon

12.28.

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.

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

Szo/Sat

12.26.
BJC Big Band - karácsonyi nagykoncert

20.00

je
gy

ár
/p

ric
e:
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0/
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00

    Jazz Est: Budapest Bossanova
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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 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 – billentyűs hangszerek, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob

Ke/Thu

12.29.

SOLATI
20.00

je
gy

ár
/p

ric
e:

 2
20

0/
18

00

Sze/Wed
20.00Balázs Elemér Group

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a 
különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. 

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. 

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

12.30.je
gy

ár
/p

ric
e:

 2
24

00
/2

00
0
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Sze/Wed
20.00

SZILVESZTER: Micheller Myrtill - Pankastic! - Horváth Balázs Trio

12.31.
21.00

Csü/Thu

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINKNAK EGÉSZ ÉVES 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
Fő támogató:     Fő stratégiai partner:                  

Stratégiai partner: 

ONLINE KÖZVETÍTÉS: WWW.JEGY.HU

Kiemelt médiatámogatók:

Kiemelt partnerek:

Üzemeltető:

Partnerek:

Kiemelt támogatók:

Fő médiatámogató:
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12.01.
12.02.
12.02.
12.03.
12.03.
12.04.
12.04.
12.05.
12.05.
12.06.
12.07.
12.07.
12.08.
12.09.
12.09.
12.10.
12.10.
12.11.
12.11.
12.12.
12.12.
12.12.
12.13.
12.14.
12.14.
12.15.
12.16.
12.16.
12.17.
12.17.
12.18.
12.18.
12.19.
12.19.
12.19.
12.20.
12.21.
12.21.
12.22.
12.23.
12.23.
12.24.
12.25.
12.25.
12.26.
12.26.
12.27.
12.28.
12.28.
12.29.
12.30.
12.30.
12.31.

kedd
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
szombat
szombat
vasárnap
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
szombat
szombat
szombat
vasárnap
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
szombat
szombat
szombat
vasárnap
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök
péntek
péntek
szombat
szombat
vasárnap
hétfő
hétfő
kedd
szerda
szerda
csütörtök

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Az InfoRádió bemutatja: Elek István Quartet
Wednesday Open Jam
UNESCO NEMZETKÖZI JAZZNAP - Szakmai nap: Jazz Generációk: Lattmann Béla, Horváth Plutó József, Gudics Martin

BJC Cafe Jam
Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Jr. Trio
Free BJC Jam Session
UNESCO NEMZETKÖZI JAZZNAP - Gálaest: Bágyi Balázs New Quartet 2020 Lemezbemutató

Free BJC Jam Session: Fusion Jam 
Alerant Jazz Est: Barokk Randevú
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
LFZE Monday Open Jam
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
Az AVM bemutatja: Gáspár Károly Trio
Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio
Vázsonyi 50.
BJC Cafe Jam
Harmónia Jazzműhely: Cseke Gábor Trio
Free BJC Jam Session
Tücsök Zene: Grillus Vilmos
Formatex Jazz Est: Elsa Valle Afrocando
Free BJC Jam Session
Latin Buli
A Budateher bemutatja: Nagy Emma Quintet
LFZE Monday Open Jam: 
Grund
Oláh Kálmán Quartet
Wednesday Open Jam: Négyessy Barnabás Trio
A Glonet bemutatja: Gyémánt Bálint New Trio
BJC Cafe Jam: 
Harmónia Jazzműhely: Bolla Quartet w/ Hodek Dávid
Free BJC Jam Session 
Ifjúsági koncertek a MÁV Szimfonikusokkal: Barlangtól a koncertteremig
Ecool Jazz Est: Binder & Borbély Duo
Free BJC Jam Session: 
Budapest Jazz Orchestra - karácsonyi koncert
Sárik Péter Trio
LFZE Monday Open Jam
Révész Richárd Latin Trio
A Contum bemutatja: Gerlóczy Zsigmond szólóest
Wednesday Open Jam
Karácsony
Karácsony
BJC Jam Session
BJC Big Band - Karácsonyi nagykoncert
BJC Jam Session: 
Grund
Alerant Jazz Est: Budapest Bossanova
LFZE Monday Open Jam
SOLATI
Balázs Elemér Group
Wednesday Open Jam
SZILVESZTER: Micheller Myrtill - Pankastic!

20.00
20.00
22.00
20.00
22.00
20.00
22.30
20.00
22.30
20.00
20.00
22.00
20.00
20.00
22.00
20.00
22.00
20.00
22.30
11.00
20.00
22.30
20.00
20.00
22.00
20.00
20.00
22.00
20.00
22.00
20.00
22.00
11.00
20.00
22.30
20.00
20.00
22.00
19-21
20.00
22.00
20.00
20.00
22.30
20.00
22.30
19.00
20.00
22.00
20.00
20.00
22.00
21.00
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Budapest Bossanova

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

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

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

20.00
Hé/Mon

01.04.

Utószilveszter: Finucci Bros Quartet

A Finucci Bros Quartet 2009-ben jött létre Balogh Roland vezetésével. A zenekar négy kiemelkedő muzsikusból áll, akik számos verse-
nyen bizonyították tehetségüket.

Finucci Bros Quartet presents the outstanding instrumentalists  and  epoch-making  composers of jazz.

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

20.00
Pé/Fri

01.01.

01.05.

20.00
Ke/Tue

Grund Színház: CageMatch

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 történe-
tet 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 szto-
rikkal – 100% improvizáció a győzelemig! 

In this Hungarian improvisational theatre play, two teams face each other to form a complete story 
with just a few words. You can enjoy it without understanding the language.
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Harmónia Jazzműhely: Cseh Péter Quartet Pé/Fri

01.08.

17.00

A fiatal és elképesztően tehetséges zenekar vezetője a gitáros Cseh Péter, aki az elmúlt két évben 
díjat díjakra halmozott. 2018-ban a II. Belvárosi Jazzversenyen az első díjat nyert Nagy Emma zene-
kar tagjaként megkapta a Kiemelt Szólista díjat, a rákövetkező évben pedig a MÜPA Jazz Showcase 
fődíját nyerték. Ugyancsak 2019-ben Junior Príma Díjas lett, majd 2020-ban a szintén MÜPA Jazz 
Showcase fődíjas Babos Rebeka Quartet tagjaként remekelt. A zongorista Farkas Zsolt a Snétberger 
Központ első felfedezettjei közül került ki 

The leader of this young and fantastically gifted crew is the guitarist Péter Cseh who has won prize upon 
prize in the last two years.  He is a holder of the Junior Prima Award and two years running he was the 
member of the band that won the first prize at the MÜPA Jazz Showcase
 
Cseh Péter – gitár, Farkas Zsolt – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Richter Ambrus – dob

Oláh Krisztián Quartet
Sze/Wed

01.06.

20.00

Oláh Krisztián 2018 decemberében első magyar zenészként meghívást kapott a Thelonius Monk 
Institute nemzetközi jazz versenyére, ahol a világ 14 legjobb jazz-zongoristája között versenyzett. A 
felkészülés ideje alatti időszak, valamint a Washingtonban és New Yorkban töltött idő és tapasztala-
tok új vágányra terelték zenei világát, ennek eredményeként született meg ez a kvartett formáció is.

The program of the band is based on Krisztián’s own compositions, but spontaneous and collective improvi-
sation is an integral part of the production, which inevitably carries the spirit and musical set of the present 
day, creating a fresh and complex sound for the band. 

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

Rozsnyói Péter Trio
Csü/Thu

01.07.

20.00

ARozsnyói Péter stílusa azonnal felismerhető. Jóformán egyedülálló abból a szempontból, hogy 
– szemben például Jacques Loussier-val – nem Bachot jazzesítette, hanem a jazzt „Bachosította”. 
Tette és teszi ezt jobban és ízlésesebben minden kortársánál, sőt Dave Brubecknél is, aki esetenként 
hasonló  irányban tapogatózott.  2006-ban és 2007-ben Rozsnyói képviselte Magyarországot a 
Montreux-i Nemzetközi Jazz-zongoraversenyen. 2011-től a Snétberger Zenei Tehetség Központ 
állandó tanára.

Péter Rozsnyói plays the piano in a unique way, unlike Jacques Loussier, he doesn’t make Bach jazzy, he 
makes jazz „Bach-y”.

Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – bőgő, Csörsz Zoltán – dob
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Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

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

The amusing way they perform evergreens and standards attracts a huge audience every month, and has a large number of frequenters. 
Myrtill is currently one of Hungary’s top and busiest vocalists, contributing to over 40 albums.

Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

20.00
Ke/Tue

01.12.

Random Szerda
Sze/Wed

01.13.

20.00

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével a budapesti hiphop-jazz színtér jeles 
képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatja fel. Minden koncerten az instrumentális, fúziós 
zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik át a hallgatók. A jammelés hagyományain 
alapuló sorozat gyorsan meghódította a város improvizatív zenére nyitott közönségét.

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. 
Random Szerda (Random Wednesday) is a monthly improvisational concert series with a different line-
up every time. Every show is marked with exclusive moments of musical fusion and the birth of unique 
instrumental melodies for the audience to be part of. A crowd open for improvised performances and jams 
quickly developed a liking for the series.

Barabás Lőrinc – trombita, Premecz Mátyás – billentyűk, Ajtai Péter – bőgő, Hidász Tamás – dob
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Jazz Est: Gadó Gábor Quintet

A gitárművész-zeneszerző saját zenei ars poeticájáról így nyilatkozott: „A zene, amit játszunk, egy intim attitűdből bontakozik ki, 
távol áll minden trendi befolyástól. Mindig van egy gyökérgondolat vagy princípium, ami elindítja a kreációt: tehát nem zenéből 
születik, hanem egy nézőpont szülte állapotból. Emellett nagyon fontos a több száz éves európai tradíció, valamint a hely: Közép-
Európa, ahol két kultúra, az orientális és occidentális határvidékén állva lehet megnemesíteni az individuális késztetéseket.”

Guitarist, Gabor certainly is, but he is above all a composer, not the author of melodic themes open to improvisation between two talks, 
but composer of great forms, between the Coltrane of Offering and the chamber music of David Schnitke and the choirs of Arvo Part” – 
wrote Franck Bergerot in the Jazzman Magazine.

Gadó Gábor –  gitár, Bacsó Kristóf –  szaxofon, Ávéd János – szaxofon, Horváth Balázs –  bőgő, Halmos András –  dob

20.00
Csü/Thu

01.14.

Harmónia Jazzműhely: Ávéd János Quintet feat. 
Kosztolánszki Dominik Pé/Fri

01.15.

17.00

A szaxofonos Ávéd János az egyik legeredetibb fiatal magyar zenész, született újító. Roppant 
sokoldalú muzsikus, aki bármilyen anyagból lenyűgöző zenét alkot. Tehetséges zeneszerző, akit 
beválasztottak a European Saxophone Ensemble-ba, amellyel sikeresen turnézott, majd a legendás 
londoni 606-ban szólistaként aratott sikert, immár kétszer is

János Ávéd, a master of the tenor saxophone. He is one of the most imaginative players, a born innovator, 
a tremendously versatile musician who can turn any material into riveting music. He is also a most original 
composer. 

Ávéd János – szaxofon, Fenyvesi Márton – gitár, elektronika, Fassang László – Hammond orgona, 
Horváth Balázs – bőgő, Sávári Kovács Zsolt – dob
Vendég: Kosztolánszki Dominik – szaxofon
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11.00

Barlangból a koncertteremig – A MÁV Szimfónikusok 
sorozata gyerekeknek

Hogyan kezdődhetett az ember és a zene kapcsolata? Hol és hogyan lehetett zenét hallgatni réges-régen az ősidőkben? Kik 
zenéltek és kik hallgatták? Vajon mi illett és mi nem? Miért változnak a hangszerek?

Előadásonként haladunk a történelmi koroktól korunk zenéjéig. Zenetörténeti érdekességek, izgalmas hangszerek és muzsikák 
szerepelnek a sorozatban interaktív módon, vetítéssel és időnként tánccal színesítve. Az előadások műsorvezetője Székely Edit 
fuvolaművész, zenepedagógus.

4. előadás: 2021.01.16. 11.00
HÚROS HANGSZEREK PENGETVE ÉS VONÓVAL.

A sorozat alkalmai: 

2020.10.10.
Ismerkedés az ütőhangszerekkel
2020.11.14.
A fafúvós hangszeres zene virágzása.
2020.12.19.
Tábori és udvari trombitások. Az erő és a fény
2021.01.16.
Húros hangszerek pengetve és vonóval.
2021.02.20.
Bálok
2021.03.06.
Bulik

A sorozat keretében „időutazáson“ vehetnek részt a gyerekek, 
ahol az őskortól eljutunk egészen napjaink zenéjéig!
A hat állomásos kedvezményes bérlet ára: 4.800 Ft.

Szo/Sat

01.16.
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Jazz-Generációk: Lattman Béla, Gudics Martin, 
Horváth Plútó József Szo/Sat

01.16.

20.00

A Jazz-Generációk előadás célja emléket állítani hazánk kiemelkedő jazz-alapító művészeinek, és 
színpadra állítani a kor ikonikus művészeit, a középgeneráció aktív jazz zenészeit és a most tanuló 
új generációt. Az interaktív előadás, háttérben vetítéssel, kortörténeti áttekintéssel mutatja be a 
műfaj hazai alapítóit és annak zenei utódjait.. Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósítjuk meg.

Jazz Generations pays tribute to great musicians who have passed away with three performers of the same 
instrument, but from different generations.

Lattmann Béla – basszusgitár, Horváth Plútó József – basszusgitár, Gudics Martin – basszusgitár,  
Balogh Zoltán – zongora,  Balogh Roland – gitár, Bordás József – dob

Az   bemutatja: Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás

A Sárik Péter Trió az elmúlt tíz évben Magyarország egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazz-zenekarává vált. Sikerük 
egyik záloga, hogy mindhárman rendkívül nyitott, sokoldalú muzsikusok, így a közönség szélesebb rétegét képesek megszólítani. 
Hármasukhoz ezen az estén a formációval több turnén is közreműködő közönség-kedvenc jazz énekes, Berki Tamás lesz.

Sárik Péter trio is one of the most ascendant jazz groups in Hungary. The band has performed with an amazing number of guests and 
therefore have a great network of amazing musicians. This evening, they will perform with the very famous singer: Berki Tamás.

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob
Vendég: Berki Tamás – ének

20.00
Ke/Tue

01.19.
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 Jazz Est: Makovics Dénes Sextet

A felállás hangzása hagyományokra épül, de stílusa kacérkodik a pop és a klasszikus zenével 
is, különös hangsúlyt fektetve a ritmusszekció és a szólisták közötti összhangra. A műsorban 
saját szerzemények és örökzöldek hallhatók.

This band is a new experiment, based on jazz traditions, but playing with pop and classical elements.

Makovics Dénes – szaxofon, fuvola, Pecze Balázs – trombita, Schreck Ferenc – harsona, Nagy 
János – zongora, Hárs Viktor – bőgő, Serei Dániel – dob

20.00
Csü/Thu

01.21.

Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo

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 felállás. 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. 

Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár

20.00
Sze/Wed

01.20.

Harmónia Jazzműhely: Pintér Zoltán & Kollman 
Gábor Quartet feat. Raboczki Balázs

A kiváló zongorista, Pintér Zoltán már három évesen zongorázni tanult. Az első versenyét öt 
évesen nyerte. Ezt követően számos klasszikus és jazz versenyen ért el kiváló eredményeket. 
Többek közt a Bartók Béla Centenáriumi Emlékverseny I. helyezettje, illetve elnyerte a 
camerinoi „Premio Internazionale Massimo Urbani” versenyen a szakmai zsűri első díját. 

The outstanding pianist, Zoltán Pintér began studying the piano at the age of three. He won his 
first piano competition when he was 5 years old. After that he achieved excellent placings in many 
classical and jazz competitions. 

Pintér Zoltán – zongora, Kollmann Gábor – szaxofon, Orbán György – bőgő, Pusztai Csaba – dob
Vendég: Raboczki Balázs – szaxofon

17.00
Pé/Fri

01.22.
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Studio11: Studio11 Evenings

A jól ismert zenekar Studio 11 Evenings címmel indított nagy sikerű sorozatot a BJC-ben. A kéthavi koncertek alkalmával egy-
egy kimagasló énekes vagy hangszeres szólista csatlakozik a formációhoz. A tematikus esteken ikonikus elődök szerzeményeit 
szólaltatják meg. Jaco Pastorius, a Weather Report, Michael Franks, és a Brecker Brothers csak néhány a Studio 11 és persze a 
közönség kedvencei közül.

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

Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai Szabolcs – 
trombita, Gátos Iván – billentyűk, Kalmus Pál – szaxofon, klarinét, fuvola, Magyar Ferenc – trombita, Nagy Balázs – szaxofon, 
klarinét, Takács Donát – basszusgitár, Tóth Gyula – gitár, Zsoldos Béla – vibrafon, ütőhangszerek

20.00
Szo/Sat

01.23.

Jazz Est: Tompos Kátya & Swing á la Django – francia-orosz est 

A világon egyedülálló hangszeres felállással bíró Swing à la Django zenekar és Tompos Kátya, többszörös díjnyertes színművész- 
és énekesnő közös produkciója, amelyben francia sanzonok valamint orosz mű- és népdalok olvadnak össze francia 
manouche swinggel. A Hungarian Django Swing stílust megteremtő zenekar az elmúlt években Belgiumban, Németországban, 
Finnországban és Erdélyben koncertezett, ezen kívül olyan különleges helyszínekre is kaptak meghívást, mint a bécsi 
Musicverein, a londoni Soho vagy a pekingi Intercontinental Hotel. Magyarországon számos fellépés mellett a Prima Primissima 
Díj Gálakoncertjén, a Szigeten, vagy a CAFe Budapest Fesztiválon láthattuk színpadon őket.  Az elmúlt évek leghangosabb sikere 
egy olyan nagyszabású nemzetközi produkció volt, ahol Stochelo Rosenberg, világhírű manouche gitáros és Roby Lakatos 
vendégművészek társaságában léptek fel a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A tavalyi évet egy teltházas dupla koncerttel 
zárták a Budapest Jazz Clubban. Ebben a 2 részből álló, közel 2 órás produkcióban Tompos Kátya páratlan előadóművészi 
tehetségével kiegészülve elevenítik fel a francia sanzonok és a tradicionális orosz dalok világát.

Swing à la Django is an innovative six-membered band, which has showed its talents many times in Hungary and abroad as well. 
They have 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 Django swing. 

Tompos Kátya – ének, Csurkulya József – cimbalom, Dani János – gitár, Dani Norbert – gitár, Gallyas Lakatos Róbert – billentyűs 
hangszerek, Lombos Pál – bőgő, Seres Vilmos – klarinét

20.00
Vas/Sun

01.24.



27

május  I mayjanuár I january             január I january

                         Jazz Est: Balázs Elemér Group 

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a 
különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé.

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.

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

20.00
Csü/Thu

01.28.

01.26.

20.00
Ke/Tue

Filharmónia - Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok 
koncertje

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

The Lakatos Ablakos Dezső Scholarship is awarded each year to three promising talents of Hungarian 
jazz.

A              bemutatja: Dumbledore’s Army Band - Zsömi

???

20.00
Sze/Wed

01.27.
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Budapest Jazz Orchestra

Az 1998-ban alakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazzélet számára, hiszen létrejött 
Magyarország első, professzionális big bandje, mely hangzásával a 20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló munkásságának 
bizonyítéka az elmúlt több mint tizenöt év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve 
megszámlálhatatlan külföldi előadó, köztük jó néhány világsztár, színesítette a zenekar eddigi történetét.

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.

20.00
Vas/Sun

01.31.

01.29.

17.00
Pé/Fri

Harmónia Jazzműhely: Szalay Gábor Trio feat. Horváth 
Albert

A trio muzsikájának jelentős részét a néhai nagy Thelonious Monk szerzeményeinek 
feldolgozása teszi ki, de mindvégig izgalmas, ötletes modern jazzt hallunk.  Szalay Gábor a 
magyar jazzvilág kimagasló  bebop gitárosa, fantasztikus ritmikával és harmóniaérzékkel 

This brilliant outfit plays quite a few adaptation of the great late Thelonious Monk but whatever they 
play it’s exciting and vibrant modern jazz. Gábor Szalay is the outstanding Hungarian exponent of 
bebop guitar with his highly harmonic and incredibly swinging approach

Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – bőgő, Serei Dániel – dob
Vendég: Horváth Albert – zongora

01.30.

20.00
Szo/Sat

Az Év Fiatal Jazz-zenésze VI. verseny döntő

Az Év Fiatal Jazz-zenésze – VI. verseny 2021 évi döntője, a járványveszély miatt hozott 
rendelkezések figyelembevételével a Budapest Jazz Club Facebook oldalán élő közvetítésben 
lesz megtekinthető 2021. január 30. 20:00 órai kezdettel.

The Hungarian Jazz Federation’s competition’s aim is to find the young talent of the year.

A versenyen közreműködik a zsűri:
Pintér Zoltán – zongora, Elek István – szaxofon, Orbán György – bőgő, Bágyi Balázs – dob

január I january            
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01/01
01/04
01/05
01/06
01/07
01/08
01/09
01/12
01/13
01/14
01/15
01/16
01/16
01/19
01/20
01/21
01/22
01/23
01/24
01/26
01/27
01/28
01/29
01/30
01/31

péntek
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
szombat
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Utószilveszter:  Finucci Bros Quartet
Budapest Bossanova
Grund Színház: Cage Match
Oláh Krisztián Quartet
RozsnyóI Péter Trio
Harmónia Jazzműhely: Cseh Péter Quartet
A Formatex bemutatja: BJC 13.: Az év fiatal jazz zenésze 2020, Coltrane Legacy
Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Random Szerda
Alerant Jazz Est: Gadó Gábor Quintet
Harmónia Jazzműhely: Ávéd János Quintet feat. Kosztolánszki Dominik
Barlangból a koncertteremig – A MÁV Szimfonikus Zenekar ifjúsági sorozata
Jazz-Generációk: Lattman Béla, Gudics Martin, Horváth Plútó József
Az UPFRONT bemutatja: Sárik Péter Trio feat. Berki Tamás
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo
Ecool Jazz Est: Makovics Dénes Sextet
Harmónia Jazzműhely: Pintér Zoltán & Kollman Gábor Quartet feat. Raboczki Balázs
Studio11: Studio11 Evenings 
Alerant Jazz Est: Tompos Kátya & Swing á la Django – francia-orosz est
Filharmónia - Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok koncertje
A BudaTeher bemutatja: Dumbledore’s Army Band - Zsömi
Formatex Jazz Est: Balázs Elemér Group
Harmónia Jazzműhely: Szalay Gábor Trio feat. Horváth Albert
Az Év Fiatal Jazz-zenésze VI. verseny döntő
Budapest Jazz Orcestra

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
17.00
20.00
20.00
20.00
20.00
17.00
11.00
20.00
20.00
20.00
20.00
17.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
17.00
20.00
20.00


