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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
2021 április-május
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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20.00
Pé/Fri

Harmónia Jazzműhely: Szalóky Balázs Quintet 

A csapat tagjai fiatal muzsikusok, akik hasonlóan szeretik a jazz-zenét és egytől egyig hivatásuknak 
is tekintik. A zenekar megalakulása óta elsődleges szempontnak számít az olyan repertoár műsoron 
tartása, amely a mai trendek szerint nyúlt élményt a hallgatóságnak, viszont megőrzi, tiszteletben 
tartja a jazz-zene tradícióit.

They are all committed jazz musicians who play contemporary jazz while respecting the traditions of the 
genre. Their repertoire is constantly broadening with programmes built around some of the defining masters 
of jazz like Duke Ellington or a whole evening dedicated to the emergence of bebop. 

Szalóky Balázs – trombita, Raboczki Balázs – szaxofon, Farkas Zsolt – zongora, Maros Rudolf – 
bőgő, Müller Tamás – dob

04.02.

20.00
Szo/Sat

A            bemutatja: Oláh Krisztián Quartet

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 
tapasztalatok 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 
improvisation 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

04.03.

20.00
Hét/Mon

A   bemutatja: 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. 

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

04.05.
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Az Év Fiatal Jazz-zenésze I.

Az Év Fiatal Jazz-zenésze – 2021. tehetségkutató verseny következő koncert helyszíne a 
Budapest Jazz Club, amely szintén a kezdetektől támogatja a versenyt és a győzteseket. 
A koncertet a Club Facebook oldalán lehet megtekinteni, amelyben fellép a verseny 
közönségdíjasa, a nagyon tehetséges énekesnő, Bangó Adrienne, valamint a HunJazzFed.

The winner of Young Jazz Musician of the Year 2021 Hungary is Bangó Adrienne, who will perform 
with the members of the Hungarian Jazz Federation on this special night.

Bangó Adrienne – ének, Pintér Zoltán – zongora, Orbán György – bőgő, Bágyi Balázs – dob

20.00
Ke/Tue

04.06.

április I april                  április I april

Az         bemutatja: Pankastic!

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

The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called the dulcimer. 

Pálmai Panna – ének, Ladányi Gábor – gitár, Lisztes Jenő - cimbalom, Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob

20.00
Sze/Wed

04.07.

Rodek Balázs Trio

A trió 2018 februárjában alakult, repertoárjukat a zenekarvezető saját szerzeményei alkotják. 
Song of the Day elnevezésű projektjük egy nap történetét meséli el úgy, hogy minden 
napszakot egy-egy kompozíció jelenít meg. A zenekar különdíjat nyert a 2020-as MÜPA Jazz 
Showcase fesztiválon. 

The trio formed in February 2018 and their repertoire features compositions written by the band 
leader. Their Song of the Day project narrates the story of a single day, where each period of the day 
is represented by a composition.

Rodek Balázs – gitár, Bögöthy Ádám – bőgő, Szabó Dániel Ferenc – dob

20.00
Csü/Thu

04.08.
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Harmónia Jazzműhely:  Csapó-Korb Jazz Quintet

A két jazz harsonás által vezetett kvintett a nagy elődök, JJ Johnson és Kai Winding hasonló felállású 
formációjából merít ihletet. Repertoárjuk ezen túl Frank Rosolino, Bill Watrous vagy épp Carl 
Fontana által játszott hangszereléseket, jazz sztenderdeket vonultat fel. Korb Attila hazánk egyik 
vezető jazz harsonása. 2007-ben megnyerte a Bartók Rádió által szervezett Zsoldos Ernő Jazz 
Harsona tehetségkutatót. Saját formációi mellett (Papajazz, Attila Korb & His Rollini Project) többek 
között a Modern Art Orchestra és a BJC Big Band tagja.

Fronted by two trombones this quintet partly models itself on the similar formation led by the great Kai 
Winding and JJ Johnson but also uses arrangements of Frank Rosolino, Bill Watrous or Carl Fontana. Attila 
Korb is one of the leading trombone players in Hungary. Apart from his own formations he is also a member 
of the two most famous big bands in the country, the Modern Art Orchestra and the BJC Big Band.

Korb Attila – harsona, Csapó Krisztián – harsona, Cseke Gábor – zongora, ifj. Tóth István – bőgő, 
Hidász Tamás – dob 

20.00
Pé/Fri

04.09.

Piazzolla év

????

20.00
Szo/Sat

04.10.
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Free Style Chamber Orchestra / a Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös 
program
A Free Style Chamber Orchestra 2004-ben alakult, és nagy áttörést jelentett a hazai jazz élet számára, hiszen létrejött Magyarország első 
olyan állandó, professzionális kamarazenekara, amely vonósokból, fafúvókból (klasszikus kamarazenakarből), tekerőlantból és jazz-combóból 
áll. Az együttest Nagy János Yancha Erkel Ferenc-díjas zeneszerző vezeti, tagjai közül pedig többen eMeRTon-, illetve illetve Artisjus-díjas jazz 
zenészek. A Free Style Chamber Orchestra, amely 17 éve meghatározó szereplője a hazai jazz színtérnek, és állandó résztvevője a jelentős hazai 
és külföldi jazz fesztiváloknak, 4. nagylemezével jelentkezik Az üveghegyen túl címmel.

20.00
Hé/Mon

04.12.

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

04.13.
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   Jazz Est: Random Szerda

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

These Wednesdays are random because the leader of the project, Lőrinc Barabás, invites wellknown characters of the contemporary jazz scene 
to create something amazing in the form of a jam session.

20.00
Sze/Wed

04.14.

Varga Bendegúz Quartet / a Budapesti Tavaszi Fesztivállal közös program

A különleges kvintett felállás – sokszor grandiózus – hangzását meghatározza a két gitár olykor egymást kiegészítő, másszor 
egymással versengő játéka. Ez a formáció ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy a zenészek az intim szaxofon-bőgő-dob hangzás 
keretei között próbálják feltárni a zene mélységeit.

The repertoire reflects the members’ varied musical influences and leanings while not deserting the common ground of mainstream acoustic jazz.

Varga Bendegúz – dob, Ávéd János – szaxofon, Czirják Csaba – gitár, Fenyvesi Márton – gitár, Bögöthy Ádám – bőgő

20.00
Csü/Thu

04.15.
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04.16.

Harmónia Jazzműhely: Nagy János Trio

Nagy János Erkel-díjas zeneszerző nemcsak jazz-zongoristaként, de zenekar vezetőként és zene-
szerzőként is jelentős szerepet tölt be a hazai jazz életben.
The brilliant pianist and bandleader, Nagy János is one of the handful of world-class jazz pianists in 
Hungary.
Nagy János – zongora, Frankie Látó – hegedű, Joubert Flóra – dob

20.00
Pé/Fri

A          bemutatja: Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Krisztina

20.00
Szo/Sat

A dobos-zeneszerző Bágyi Balázs a magyar jazz-élet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen koncertező művésze. Több 
alkalommal vett részt turnén az Amerikai Egyesült Államokban és az egyetlen magyar jazz zenész, aki rendszeresen koncertezik Kínában. 

Bágyi Balázs, bandleader, drummer, and president of the Hungarian Jazz Federation is a regular performer in Hungary and foreign countries as well. 

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

20.00
Szo/Sat

04.17.
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20.00
Ke/Tue

20.00
Csü/Thu

Harmónia Jazzműhely: Jazzation

Öt énekes közös harmóniában, ez a Jazzation. A budapesti székhelyű a cappella együttes a legrangosabb nemzetközi versenyeken 
lopta már magát a zsűri szívébe, az elmúlt években Grazból, Pinerolóból, Lipcséből és Aarhusról tért haza első helyezéssel. Mégis arra 
a legbüszkébbek, hogy olyan csodás zenészekkel játszhattak már együtt, mint a világhírű Bobby McFerrin, vagy stílus svéd nagyágyúja, 
a The Real Group.

While authentic vocal jazz is their main profile, Jazzation also performs vocal world music inspired by different cultures, as well as numerous 
original arrangements.

Bolyki Sára – ének, Kanizsa Georgina – ének, Várallyay Katus – ének, Homor Máté – ének, Fábián Attila – ének

20.00
Pé/Fri

04.23.

Lilienn & Kónyai Tibor Quartet feat. Kollmann Gábor

Lilienn és Kónyai Tibor repertoárjában a saját szerzeményeken kívül, jazz standardek és 
coverek szólalnak meg, egészen a ‚20- as évektől napjaink ismert dalainak feldolgozásaiban. 
Legutóbb Los Angelesben arattak hangos sikert, ahol egy egész estés szilveszteri koncertet 
adtak. A formáció ezúttal Kollmann Gábor szaxofonossal egészül ki. 

The  repertoire  of  the  quartet  consists  of  French, Spanish, Portuguese and Italian masterpieces, 
own compositions, elegant jazz evergreens as well as fiery Latin tunes.

Lilienn – ének, Kónyai Tibor – zongora, Hegyi Zoltán – bőgő, Kalmár Zoltán – dob
Vendég: Kollmann Gábor - szaxofon

04.20.

Balázs & Soós & Kalmár Trio

A trió tagjai jó ideje ismerik egymást, s mindegyikük a hazai jazz élet ismert alkotója. A 
mainstream jazzt játszó zongora trió előadásában kevésbé ismert sztenderdek öltenek új, 
izgalmas formát.

All three members are important figures of the Hungarian jazz scene. Their mainstream piano trio 
plays hidden gems among jazz standards in a new, exciting style.

Balázs Tamás – zongora, Soós Márton – bőgő, Kalmár Zoltán – dob 04.22.
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A Jazz-Generációk előadás-sorozat célja, hogy egyszerre mutassa be a jelenkor ikonikus jazzművészeit, a középgeneráció 
kiemelkedő jazz zenészeit és a most tanuló, legújabb generációt. 

Jazz Generations is an event where outstanding musicians of each generation can be heard performing. 

Ungár István – szaxofon, Borbély Mihály – szaxofon, Bacsó Kristóf – szaxofon, Oláh Kálmán Jr. – szaxofon, Balogh Zoltán – 
zongora, Horváth „Pluto” József – bőgő, Bordás József – dob

Szo/Sat

04.24.
   Jazz Est: Jazz Generációk: Ungár István, Borbély Mihály, 
Bacsó Kristóf, ifj. Oláh Kálmán

20.00

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.

Vas/Sun

04.25.
Az      bemutatja: Budapest Jazz Orchestra 20.00
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20.00
Sze/Wed

20.00
Csü/Thu

A trió tagjai három éve kezdtek együtt zenélni a Bartók Béla Konzervatóriumban, azóta 
megalakult a Blumen Therapie zenekar, amelynek ritmusszekcióját alkotják. A Budapest Jazz 
Club nagyszínpadán először lépnek fel hárman augusztus 18-án, ahol nagyrészt Roland és 
Levente által szerzett kompozíciók fognak elhangzani.

The members of the trio have started to play together during the years spent at Bartók Béla 
Conservatory, meanwhile Blumen Therapie band has been formed, in which they are the rhythm 
section.

Kapolcsi-Szabó Levente – zongora, Kuti Laura – basszusgitár, Majsai Roland – dob
04.28.

Kapolcsi-Szabó Levente Trio

A bécsi zenekar az 1920-as, ‘30-as, ‘40- es évek, a jazz “aranykorának” nevezett muzsikáját 
játssza. Repertoárjukban Louis Armstrong, Bobby Hackett, Duke Ellington, valamint Benny 
Goodman által híressé tett slágerek hallhatóak. 

This new band plays music from the “Golden jazz era”, in particular, hit songs from Louis Armstrong, 
Bobby Hackett, Duke Ellington and Benny Goodman. Their first album was released a year ago. 

Elina Viluma – ének, Hofecker Dániel – trombita, Papp Mátyás – harsona, Milos Milojevic – 
szaxofon, Bartha Mátyás – zongora, Hrvoje Kralj – bőgő, Oleg Markov – dob04.29.

Coquette Jazz Band
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A Nemzetközi Jazznapot a műfajnak sajátosan magyar ízt kölcsönző két mester fúvós találkozásával ünnepeljük. A jazz és a 
kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó szaxofonos és jóformán minden fafúvós hangszeren játszó Borbély Mihály, 
maga is nagyszerű zenekarvezető, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, kinek improvizatív muzsikáját a jazz különböző 
irányzatainak, valamint a Kárpát-medence és a balkán népzenei örökségének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatokkal. 
A tenor- és szoprán szaxofont, de szintén majdnem minden fafúvós hangszeren is játszó Dresch Mihály, a magyar népzenéből 
táplálkozó jazz legkiválóbb művelője. Saját világhírű együttese valóságos zenei műhely. A kettő együtt: zenei dinamit!

On International Jazz Day we bring you the summit meeting of two great horn players who lend a distinctly Hungarian flavour to the 
genre. Saxophonist and multi-reed instrumentalist, Mihály Borbély is equally at home in folk and world music, in jazz and contemporary 
music. He teaches at the world famous Ferenc Liszt University of Music. His improvisational music is an amalgam of various styles of jazz 
and of the ethnic heritage of Central and South Eastern Europe. It’s full of interesting melodic variations, and of, at times subtle, at other 
times very powerful rhythmic patterns. On this special occasion he will be joined by tenor,-  soprano-sax player and multi woodwind 
instrumentalist, Dresch Mihály who is, without a doubt, the finest exponent of Hungarian ethno-jazz and uses Hungarian folklore as the 
starting point of improvisation much as black Americans use the blues. His own group is a real musical workshop.

Borbély Mihály – szaxofon, tárogató, basszusklarinét, furulya, Dresch Mihály – szaxofon, fuhun, Horváth Balázs – bőgő, 
G. Szabó Hunor – dob

Pén/Fri

04.30.

Harmónia Jazzműhely - UNESCO JAZZNAP: Borbély – Dresch Quartet

20.00



15

május  I may   április I april                       május I may

20.00
Sze/Wed

BJC BAR JAZZ: Rieger Attila & Bende Zsolt Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.

05.05.

20.00
Hé/Mon

BJC BAR JAZZ: Horváth Balázs & Barcza-Horváth József 
Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.
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20.00
Ke/Tue

BJC BAR JAZZ: Gyárfás István & Soós Márton Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.
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Napjaink egyik legkeresettebb énekesnője elsöprő energiájú, ízig-vérig jazz díva, akit a BJC 
közönsége az Elek István Quartet, a SoLaTi és a Bágyi Balázs New Quartet-ből is ismerhet. 
Ezen az estén saját formációjával lép színpadra, a kortárs jazz színtér meghatározó 
alakjainak koszorújában. 

Pocsai Kriszta possesses one of the most beautiful voices in jazz. She has rapidly gained an 
impressive reputation on the Hungarian music scene as one of the most impressive singers of 
her generation. 

Pocsai Kriszta – ének, Tóth Viktor – szaxofon, Orbán György – bőgő, Hodek Dávid – dob

Szo/Sat
Pocsai Krisztina Quartet 20.00

05.01.
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20.00
Pé/Fri

Harmónia Jazzműhely: Lakatos Ágnes Special Zone

Az új formáció muzsikáját az izgalmas basszusritmikára, új utakat kereső modern - és ugyanakkor 
letisztult, klasszikus zenei hatásokat is magába foglaló - harmóniákra épülő melodikus 
dallamvezetés jellemzi. Mindezt Lakatos Ágnes színes ének- és improvizációs technikája, Pozsár 
Máté szabad zongorajátéka és Pusztai Gábor plasztikus ütő kísérete teszi teljesen egyedivé. Főleg a 
nagybőgős, Csuhaj-Barna Tibor kompozícióra épülő műsoruk szövegeit Enyedi Sugárka írta.

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

Lakatos Ágnes –  ének, Pozsár Máté  – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Pusztai Gábor – 
ütőhangszerek

05.07.

   május I may                       május I may

   Jazz Est: BJC Small Band plays David Pell Octet

A Budapest Jazz Club házi nagyzenekara Magyarország legkiválóbb zenészeiből alakult, vezetője Csizmadia Dávid trombitás. 
Soron következő koncertjükön kisebb, nyolc fős felállásban David Pell amerikai jazz szaxofonos oktett műsorából játszanak 
egy órában.

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

Csizmadia Dávid – trombita, Dennert Árpád – szaxofon, Nagy Balázs – szaxofon, Korb Attila – harsona, Mike Gotthard – gitár, 
Szebényi Dániel – zongora, ifj. Tóth István – bőgő, Csízi László – dob

20.00
Szo/sat
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BJC BAR JAZZ: Szalay Gábor & Hárs Viktor Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.
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20.00
Ke/Tue

Harmónia Jazzműhely: Jazz Csillagvizsgáló: énekesek

A Jazz csillagvizsgáló sorozat újra az énekesek és a vokális jazz rajongóinak kedvez, hiszen a 
legfiatalabb generáció reménységei adják át ezen az estén egymásnak a mikrofont. 

These young musicians were recommended by their teachers at the Ferenc Liszt Academy or the various 
conservatories. Let the public be the talent spotter.

Énekesek: Benji, Cséffán Dávid Ruben, Dömök Réka, Orbay Lilla, Zsombori Bíborka
Kíséret: Neuschl Armand – zongora, Siklai István – basszusgitár, Csikós Áron – dob05.11.

20.00
Sze/Wed

Az év fiatal jazz zenésze 2021. – Egri János Jr. 
& HunJazzFed

A Magyar Jazzszövetség által, az idei évben hatodik alkalommal megrendezett tehetségkutató 
versenyének a szakmai zsűri által választott győztese Egri János jr. A fiatal tehetséges zongorista 
koncertje végre nyitott kapuknál, a közönség örömteli társaságában, a Budapest Jazz Clubban 
élőben lesz megtekinthető!

The winner of Young Jazz Musician of the Year 2021 Hungary is Egri János Jr., who will perform with the 
members of the Hungarian Jazz Federation on this special night. 

Elek István – szaxofon, Egri János jr. – zongora, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Bágyi Balázs – dob05.12.

20.00
Hé/Mon

BJC BAR JAZZ: Jónás Gézu & Jónás Rezső Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.
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Az   bemutatja: Gerlóczy Zsigmond szóló zongoraest

Gerlóczy Zsigmond - már csak életkorából adódóan is - pályája elején tart, de máris korosztályának egyik legígéretesebb tehet-
sége. 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 – zongora

20.00
Csü/Thu

05.13.

Harmónia Jazzműhely: Juhász Gábor Trio

A gitáros Juhász Gábor hangszerének talán a legsokoldalúbb művésze Magyarországon, aki egyaránt képes az elmélyült visz-
szafogottságra 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 Ele-
mér 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 Trió és Szalóki Ági együtteseinek is oszlopos tagja, valamint a kiváló dobos, Jeszenszky György, aki mindig fellelhető 
érdekes kísérleti együttesekben is. 

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

20.00
Pé/Fri

05.14.
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Szo/SatStudio11 Evenings:  Studio11 Ensemble feat. Király Viktor
20.00

05.15.

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 a különleges estén - először a BJC színpadán - a 
zenekar vendége Király Viktor énekes, dalszerző, a 2008-as „Év Hangja”, az amerikai „The Voice” c. műsor top 20-ba bejutott 
versenyzője, a 2019-es MTV Europe Music Awards győztese, akinek dalai folyamatosan a toplisták élén vannak. 

The legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian music scene. This time, one of the most popular Hungarian 
vocalists, Viktor Király will be the guest. 

Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai Szabolcs – 
trombita, Gátos Iván – billentyűk, Kalmus Pál – szaxofon, klarinét, fuvola, Magyar Ferenc – trombita, Nagy Balázs – szaxofon, 
klarinét, Takács Donát – basszusgitár, Tóth Gyula – gitár, Zsoldos Béla – vibrafon, ütőhangszerek 
Vendég: Király Viktor – ének
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20.00
Hé/Mon

BJC BAR JAZZ: Fenyves Márk & Miskolczi Márk Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.
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20.00
Sze/Wed

A              bemutatja: Oláh Krisztián Quartet

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 
tapasztalatok 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 
improvisation 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

05.19.

20.00
Ke/Tue

A  bemutatja: 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 – dob05.18.je
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A      bemutatja: 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 – ütőhangszerek05.20.je
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Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quintet

Vörös Niki mindig üdítően szokatlan repertoárral jelentkezik. Koncertjein gyakran a Nagy Amerikai Daloskönyv kevéssé ismert, 
fantasztikus gyöngyszemeit eleveníti fel. Most bemutatásra kerülő, második lemezét a fekete amerikai énekesnő-dalszer-
ző-színésznő és polgárjogi aktivista, Abbey Lincoln szerzeményeinek szenteli. 

With her magical smokey voice, Niki can turn any good material to quality jazz. She combines tradition and improvisation on a professi-
onal level, and cooperates with her musicians magically. 

Vörös Niki – ének, Subicz Gábor – trombita, szárnykürt, Vörös László – zongora, Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György 
– dob

20.00
Pé/Fri
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Jazz Generációk - Harsona: Friedrich Károly, Schreck Fer-
enc, Papp Mátyás

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 művészeti vezetője, projectgazdája, Bordás József 
a Magyar Jazz Szövetség alelnöke. A havonta jelentkező előadássorozat helyszíne a Budapest Jazz 
Club. Az előadást a Magyar Jazz Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítjuk 
meg.

Jazz Generations series reminisces of ourstanding Hungarian jazz musicians.

Friedrich Károly – harsona, Schreck Ferenc – harsona, Papp Mátyás – harsona, Balogh Zoltán – 
zongora, Horváth „Pluto” József – basszusgitár, Bordás József – dob
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BJC BAR JAZZ: Kovács Linda & Szabó Illés Duo

Május 3-tól újra várja közönségét a Budapest Jazz Club! Ennek örömére visszatérnek a már tavalyról 
jól ismert BJC Bar Jazz koncertek is,  ahol a sorozat keretében a legjobb hazai jazz zenészekből 
alakuló duó formációk játszanak BJC kávézójában.

Budapest Jazz Club opens again from May 3rd! To the delight of this event, BJC Bar Jazz concerts are starting 
again too. In this series You can hear duos in the BJC Cafe.
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    Jazz Est: 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

05.25.

       Jazz Est: Szakcsi Lakatos Róbert Trio
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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 szemé-
lyesen is méltatta. 

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

Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György - bőgő, Hodek Dávid – dob

20.00
Sze/Wed
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  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
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Harmónia Jazzműhely: Urbán Orsi Quartet

Urbán Orsi egyedi, mély és erőteljes hangszínével varázslatos hangulatot teremt. 
Előadóművészetének jellemzője, hogy sokféle zenei stílusban énekel, a swingtől a big band zenén 
keresztül a latin örökzöldekig.

Urbán Orsi can create a magical atmosphere with her powerful voice in a few seconds. From latin jazz to big 
band, she is capable of perfoming in all styles without making a mistake.

Urbán Orsi – ének, Kollmann Gábor – szaxofon, Révész Richárd – zongora, Czibere József – 
ütőhangszerek05.28.je
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   Jazz Est: Borbély Műhely

A zenekar az ezredforduló táján alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén 
egyaránt otthonosan mozgó, Artisjus, eMeRTON, Lovagkereszt, Szabó Gábor és Liszt-díjas, a 
Vujicsics együttes tagjaként pedig Kossuth-díjat is elnyert Borbély Mihály vezetésével, hasonló 
szellemű és gondolkodású muzsikusok csatlakozásával. A különleges zenei utak után kutató 
zenekar ezen az estén mutatja be legújabb, Grenadilla című lemezét. A grenadilla egy Dél-Afrikában 
honos, rendkívül tömör és strapabíró fafajta, amiből a nyugati klasszikus zenében használt klarinét 
és a magyar tárogató is készül. Most pedig ezen a fán egyszerre szólal meg Afrika és Európa hangja, 
amikor a zenekarvezető tárogatón, klarinéton és basszusklarinéton az afro-amerikai eredetű jazzt 
sajátosan európai, sőt magyar ízzel játssza. 

During his career, multireedist Mihály Borbély became a real versatile musician working in different musical 
styles from folk and world music to jazz and contemporary music. 

Borbély Mihály – fúvós hangszerek, Tálas Áron – zongora, Horváth Balázs – bőgő, G. Szabó Hunor – dob
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Budapest Jazz Orchestra

Az 1998-ban alakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazzélet számára, hiszen létrejött Magyar-
ország első, professzionális big bandje, mely hangzásával a ‚20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló munkásságának bizonyí-
téka 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.

Kollmann Gábor – szoprán, alt szaxofon, Birta Miklós – gitár (művészeti vezeztő), Juhász Attila – zongora, Hárs Viktor – bőgő, 
Serei Dániel – dob

20.00
Vas/Sun

05.30.

Kővirágok Zeneiskola Vizsgakoncert
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Az iskola “Pop és könnyűzenei” szakának diákjai közül sokan most lépnek életükben először színpadra, egy bő órás műsorral 
zárva a tanévet. A főleg  tizenéves, válogatott tehetségekből álló csapat osztályfőnöke  Gulyás  Erika,  akit 2016-ban az év 
zenetanárának választottak Magyarországon.

The Kővirágok School of Singing presents it’s “Pop and light music” class to the audience by the end of the school year, for an hour long 
show.
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