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ABOUT US
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz
elkötelezett híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson
el a főváros jazzéletének központjába, ahol különleges atmoszféra,
kiváló hangminőség, barátságos jazzkávézó és izgalmas
bisztrófogásokat kínáló konyha is várja. A klubéletben
kuriózumnak
számító
világsztárok
mellett
állandó
fellépőink a hazai és nemzetközi jazz elismert művészei.
A Budapest Jazz Club támogatja a fiatal tehetségeket,
teret biztosít a hazai jazzélet szakmai eseményeinek,
ám mindezek mellett létrejöttének elsődleges célja, hogy minden
téren igényes közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak.
Smooth, quality music, a cup of coffee, drink or a dinner in the
heart of the city, at the centre of jazz life in town. We regularly
feature world-famous jazz stars, Hungarian musicians
of international standing, seasoned professionals from the
club scene and brilliant up-and-coming youngsters. Our main
stage has a Steinway Model B piano with an amazing sound.

cím | address:
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
47°30’49.8”N 19°02’59.3”E

telefonszám | phone number*:
+36 (1) 798 7289

*(minden nap I every day: 10:00-24:00)

mobil | cell phone*:
+36 (70) 413 9837

*(minden nap I every day: 10:00-18:00)

weboldal | website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a
kiadó nem vállal felelősséget.
A Budapest Jazz Clubban az alábbi
utalványokkal is fizethet:
Ticket Culture & Sport, Széchenyi Pihenő
Kártya, Sodexo Kultúra és Kultúra
Erzsébet-utalvány

Kiemelt médiatámogató:

Szakmai partnerek:

Támogató:
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Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
www.bjc.hu
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20:00

DEC

Pátkai Rozina Trio
Szakcsi Lakatos Béla Trio
Myrtill és a Swinguistique

03

31

Jam Session: Tzumo Árpád & Egri János Duo
ÜNNEPELJE VELÜNK AZ ÚJ ÉVET!
CELEBRATE NEW YEAR’S EVE WITH THE HOTTEST
Lebilincselõ koncertekkel és kulináris különlegességekkel várjuk az év utolsó napján JAZZ IN TOWN, ENJOY OUR WARM BUFFET AT THE
Budapest kedvenc jazz klubjába! A felejthetetlen élményről a stílus legnépszerûbb
FAVOURITE JAZZ SPOT OF BUDAPEST!
formációi, valamint ünnepi, svédasztalos vacsorakínálatunk gondoskodik.
Teljes árú jegy: 21.900 Ft
Tartalmazza: welcome drink, koncertek, Jam Session, svédasztalos vacsora, éjféli pezsgős
koccintás, éjféli menü.
Éjszakai jegy (belépés 23:30-tól): 6.900 Ft
Csoportos kedvezménnyel (2 fõ felett): 5.900 Ft
Tartalmazza: Myrtill és a Swinguistique koncert, Jam Session, éjféli pezsgős koccintás, éjféli menü

Full price ticket: 21,900 HUF
Includes: welcome drink, concerts & jam session, buffet dinner,
champagne at midnight, menu after midnight
Late night ticket (enrty from 11:30 PM): 6,900 HUF
Group discount (available for 3 persons or more): 5,900 HUF
Includes: Myrtill & Swinguistique concert, jam session, champagne at
midnight, menu after midnight.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Szakcsi Lakatos Béla az ‘50-es évek
SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO óta töretlenül felfelé ívelő pályáján a
mainstream jazz, a jazzrock, a new
age, a szabad improvizáció és a gipsy
jazz irányzatokban is maradandót
alkotott. Zenéjében különösen nagy
hangsúlyt fektet a klasszikus és kortárs
zene, a világzene és a jazz ötvözésére.
22:30

PÉN | FRI

02
20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

Szakcsi Lakatos Béla - zongora, Horváth Pluto
József - bőgő, Emilio - dob
Alyn Shipton in The Times wrote of “the brilliantly
eccentric pianism of Bela Szakcsi Lakatos”, while
John Fordham of The Guardian simply stated that
“pianist Bela Szakcsi Lakatos is wonderful”.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK: 10.00: Szeleburdi Kölyökklub
SZAMÁRFÜL PROJEKT 11.00: Szamárfül Projekt – Téli mesék
- TÉLI MESÉK Ebben az előadásban nem csak egy,
hanem mindjárt két mesét is láthattok
majd. Az egyik a Holle anyó, amit nyilván sokan ismertek, a másik pedig
egy mai mese. Ennek a főszereplője
egy karácsonyi angyal, aki véletlenül
megleli a nagyvárosban az Elfelejtett
lények boltját. Hogy mi történik ott?
Legyen ez a mi meglepetésünk NekVAS | SUN
tek. Ha eljöttök, megtudjátok.
jegyár|ticket price: 1000HUF

04
11:00

családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

VÁCZI ESZTER ÉS A QUARTET

22:30

SZOM | SAT

03

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Bár a zenekar közel tíz évvel ezelőtt
alakult, első lemeze csak 2009-ben
jelent meg. Vissza hozzád című albumuk rövid idő alatt platinalemezzé vált.
A lemez egyik különlegessége, hogy a
rajta megjelent dalok a zenekar saját
szerzeményei.
Váczi Eszter - ének, Gátos Iván - zongora,
Schneider Zoltán - gitár, Gátos Bálint - basszusgitár, Mike Zsolt - dob
The band was formed near ten years ago, their
first album was released only in 2009. One the
specialties of the album are the songs, all of them
are the own compositions of the band.

Music performance for kids in Hungarian.
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LFZE
MONDAY OPEN JAM

HÉT | MON

05

KALMÁR ZOLTÁN TRIO

KEDD | TUE

INGYENES/FREE

21:00

06

20:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés
izgalmait kereső közönséget és
a játékba bekapcsolódni vágyó
zenészeket. A Budapest Jazz
Clubban hétről-hétre más és más
tehetséges LFZE hallgatókból álló
formáció szavatolja a felhőtlen
szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Spontaneous & joyful open jam nights of
The Liszt Academy of Music’s amazingly
talented young musicians every Monday.

ÚJ!

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

ALERANT JAZZ EST:
PANKASTIC!
lemezbemutató koncert

SZE | WED

07
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kalmár Zoltán a BJC Jam Session sorozatának egyik rezidense. A formáció
repertoárját elsősorban saját szerzemények alkotják, de a tagok előszeretettel nyúlnak vissza olyan, mára
klasszikusnak számító gyökerekhez,
mint Wes Montgomery, George
Benson, Pat Martino és kortársaik.

A Pankastic! létrejöttekor a tagok szeme előtt egy igényes és új popzenei
stílus megalkotása lebegett. Régi
sztenderdek és örökzöldek átültetése
a francia manouche swing világába,
megfűszerezve a cimbalom egyedi
hangszínével. Az így született új stílus
a DJANGOPOP nevet kapta.

Szalay Gábor - gitár, Hárs Viktor - bőgő, Kalmár
Zoltán - dob

Pálmai Panna - ének, Horváth Márk - gitár, Kardos Dániel - gitár, Csurkulya József - cimbalom,
Lombos Pál - bőgő, Seres Vilmos - klarinét

The repertoire of the formation primarily consists
of original compositions, but th emembers like to
go back to classical roots, like Pat Marino.

French “manouche swing”, all spiced with the
unique Hungarian cymbal sound color.

BJC GROOVE JAM

PORT.HU JAZZ EST:
KOZMA ORSI QUARTET

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvül!

CSÜ | THU

08

20:00
SZE | WED

07
22:00

Minden szerdán összegyûlnek a hazai zenei élet kiváló mûvészei, hogy hétről-hétre
megismételhetetlen és zsigerekig ható zenei pillanatokkal ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A sorozat rezidens zenészei, alias házigazdái hosszú évek óta
a magyar könnyûzenei élet elismert elõadói, akik olyan nevekkel dolgoztak már együtt, mint a
Kowalsky és a Vega, a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Honeybeast, a Cloud 9+, a Mystery Gang,
Miller Zoltán, Király Linda és Viktor, Tolvai Renáta, Caramel, Hien, Oláh Ibolya, Deák Bill Gyula,
Novák Péter, Berkes Gábor, Póka Egon és még hosszasan sorolhatnánk.
Rezidensek: Gajdacsi Gábor - gitár, Kiszin Miklós - basszusgitár, Fekete Jammal János - beatbox, dob
BJC Groove Jam offers a great opportunity to attend a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and from all over the country. Our residents and their guests are recognized
musicians from several well-known Hungarian bands, therefore you can expect memorable jams and
catchy grooves.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar legújabb SoulPrints című
albuma 2014-ben jelent meg. Ezekből a “léleklenyomatok”-ból kapnak
ízelítőt a hallgatók, de emellett felcsendülnek a zenekar előző két albumának (Hide and Seek, Embrace)
legjobb dalai is.
Kozma Orsi - ének, Cseke Gábor - zongora,
Hárs Viktor - bőgő, Pusztai Csaba - dob
The Orsi Kozma Quartet has been a unique colour
on the palette of the Hungarian jazz scene ever
since their debut in

INGYENES/FREE
www.bjc.hu
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FIDELIO JAZZ EST:
SZAKCSI JR.
TRIBUTE TO TONY WILLIAMS

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:

RÁKÁSZ GERGELY

koncertorgonista családi koncertje

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA
FÉLÉVI KONCERTJEI

21h LFZE

monday
open jam

SZO | SAT

10

20:00

VAS | SUN

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Ezen az estén az elismert hazai
zenészekből álló formáció a komponistaként is maradandót alkotó
zenészóriás, a megszámlálhatatlan
felvételen szereplő jazz dobos, Tony
Williams előtt tiszteleg.
Szakcsi Jr. - zongora, Fekete-Kovács Kornél trombita, Zana Zoltán - szaxofon, Lakatos Pecek
Krisztián - bőgő, Balázs Elemér - dob
This formation is tribute to the musician-composer
giant, Tony Williams.

11

11:00

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI CLASSIC
8 éven felülieknek ajánljuk!

Rákász Gerely koncertorgonista sulikoncertjein megelevenedik a zenetörténet. Az orgonakoncerttel egybekötött történelmi érdekességek
emberközelivé varázsolják a századokkal ezelőtt alkotó klasszikusokat, megjegyezhetővé és izgalmassá teszik az iskolában tanultakat.
Music performance for kids in Hungarian.

MYRTILL LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI
EGYETEM FÉLÉVI
VIZSGAKONCERTJEI

- THE GREAT AMERICAN SWING BOOK

KEDD | TUE

13

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Szereti a klasszikus jazzt? A swing
korszak örökzöldjeit? Myrtill és zenekara a múltszázad ‘20-’50-es éveinek
legismertebb, legnépszerûbb dalait
válogatta össze: többek között Duke
Ellington, Cole Porter, Jerome Kern
és George Gershwin szerzeményeibõl. Felcsendülnek slágerek hollywoodi filmekbõl, Broadway színházak
elõadásaiból, valamint klasszikus balladák és jazz standard-ek.
Micheller Myrtill - ének, Pintér Tibor - gitár,
Sárkány Sándor - bőgő, Gálfi Attila - dob
Do you love classic jazz and the song of swing
era? Micheller Myrtill and her band selected the
best known and most popular songs of the 20s
and 50s of last century.
www.bjc.hu

SZE-PÉ | WED-FRI

14-16

HÉT | MON

12

A Bartók Béla Konzervatórium Jazz
tanszakának művészei méltán nevezhetőek legfiatalabb és legtehetségesebb jazz generáció tagjainak.
Félévi bemutatójuk minden évben
izgalmasnak és sokrétűnek ígérkezik,
hiszen repertoárjukon a hagyományos
jazz standardektől a legmodernebb
kortárs darabokig majd’ minden stílus
helyet kap.
The artists of the Béla Bartók Conservatory
called the most talented and youngest generation
of jazz. There biannualpromises to be
excitingand diverse every year.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
SZULÁK ANDREA QUINTET
- “SZERETNI BOLONDULÁSIG”

SZE | WED

INGYENES/FREE

14:00

A koncert programját elsősorban a
Jazz Tanszék zenekari gyakorlatán működő formációk húsz perces
koncertjei adják, de bemutatkozik a
Jazz Tanszék Big Bandje – László
Attila vezetésével – illetve a capella
énekegyüttese is Lakatos Ágnes
vezetésével.
A zenekarok felkészítő tanárai:
Bacsó Kristóf, Borbély Mihály, László Attila
és Márkus Tibor
The concert program primarily consists twenty
minutes orchestral concerts given by the Big
Band department of Jazz – led by Attila Laszló –
and the a capella ensemble of the Department of
Jazz – led by Ágnes Lakatos.

INGYENES/FREE

18:30

14

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Szulák Andrea 2012 tavaszán megjelent “Szeretni bolondulásig” című
aranylemezén az ‘50-es, ‘60-as évek
nagy magyar slágerei hangzanak el
jazz köntösbe bújtatva. A legkiválóbb
muzsikusokkal felvértezett formáció
elsősorban erről a korongról szemezget.
Balázs József - zongora, Komjáti Áron - gitár,
Egri János - bőgő, Zana Zoltán - szaxofon,
Balázs Elemér - dob
Album “Szeretni bolondulásig” released in the
spring of 2012, consists of Hungarian songs of the
‘50s and ‘60s, concealed in jazz robe.
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2014-ben a

07

“Világsztárok a Budapest Jazz Clubban”
sorozat vendégei voltak:

02.28.
jerry
bergonzi

10.29.
Christian
McBride

|USA|

|USA|

07.08.
Mike
stern
|USA|

11.12.
mark
turner

05.25.
James
Carter

|USA|

|USA|

08.05.
rick
margitza

12.05.
avishai
Cohen

|USA|

10.29.

Rebecca Martin
Larry Grenadier
|USA|
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|USA|

10.18.
Nicholas
Payton
|USA|
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BJC GROOVE JAM

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!

“HUNGARIKONOK - GENERÁCIÓK”:
ELEK ISTVÁN QUARTET

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
GAYER MÁTYÁS TRIÓ

22:30

SZE | WED

14

INGYENES | FREE

22:00

Minden szerdán összegyűlnek a hazai
zenei élet kiváló művészei, hogy
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A
sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.

Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:
DRESCH QUARTET

CSÜ | THU

15

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Egyöntetű vélemény: a jazz koncertpódiumon való megjelenése a bebop
korszakához köthető. A kvartett az
úgynevezett „mainstream” jegyeit hordozza, programjuk tisztelgés a nagy
elődök és követőik előtt, természetesen a mai kor szellemében.
Elek István - szaxofon, Weisz János - zongora,
Molnár Péter - bőgő, Cseh Balázs - dob
The Quartet is part of the so-called “mainstream”
whit a program tribute to the great predecessors
and successors of Jazz, whit the “spirit of our
times”.

FREE JAM
SESSION

PÉ | FRI

16

20:00

A 22 éves zongorista, Gayer Mátyás
nemzedékének egyik legszédületesebb tehetsége. A közönséget
és zenésztársait egyaránt lenyűgözi, nem is annyira az egyébként
fantasztikus technika, hanem az az
eredetiség, amellyel a legismertebb
standerdeket is magáévá varázsolja.
Gayer Mátyás - zongora, Hofecker Mátyás bőgő, Juhász Márton - dob
22-year old Mátyás Gayer is a sensational
jazz pianist. Audiences and musicians alike
were dazzled not just by his technique
but also by his startling originality.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
SZELEBURDI GYEREKFESZTIVÁL:
ZAKATOLÓ ZENEMOZI

SÁRIK PÉTER TRIÓ:
JAZZKÍVÁNSÁGMŰSOR
FEAT. MICHELLER MYRTILL

22h LFZE

22:30

SZO | SAT

17

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Dresch Mihály azon kevés előadók
egyike, aki nemzetközileg is ismert
és elismert. Köszönheti ezt kimagasló
tehetségének, és annak a zenei alázatnak, mely minden - szaxofonon, furulyán vagy épp a legendás Fuhunon
megszólaltatott - hangot őszintévé, és
egyedivé varázsol játékában.
Dresch Mihály - szaxofon, fúvós hangszerek,
Lukács Miklós - cimbalom, Hock Ernõ - bõgõ,
Baló István - dob
Mihály Dresch is an emblematic figure of
domestic jazz and worldmusic. He is one of the
few artists who are internationally known and
recognized.
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

monday
VAS | SUN

18

11:00

open jam

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

10.00: Szeleburdi Kölyökklub
11.00: Zakatoló Zenemozi
A Syntax Magyarország egyetlen
mozizenekara, akik a Szeleburdi
Gyerekfesztiválon rajzfilmekre fognak
zenélni! A legkülönfélébb zenei stílusokban lehet részünk, attól függően,
hogy éppen milyen rajzfilm szerepel
a terítéken. A 8 fős mini-bigband változatos hangszerparkkal rendelkezik.
A hagyományos hangszerek mellett
rendszeresen kezelésbe veszik az
analóg minimoogot, az erdélyi óriás
furuját, a melodicát, kalimbát, tilinkót,
kazoot és orrsípot is.
Music performance for kids in Hungarian.

HÉ | MON

19

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Sárik Péter jazz-zongoraművész négy
éve indította útjára egyedi kezdeményezését: közönsége kedvenc
dalait dolgozta fel saját, jazzközpontú
stílusában. A Jazzkívánságműsor album mindössze négy hónap alatt
lett aranylemez. A Jazzkívánságműsor 2 feat. Micheller Myrtill korongot
2014. november 27-én a Művészetek
Palotájában mutatták be teltház előtt.
Micheller Myrtill - ének, Sárik Péter - zongora,
Fonay Tibor - bőgő,basszusgitár,
Gálfi Attila - dob
Péter Sárik jazz pianist launched four years ago
a unique initiative: processed the favorite song of
the audience, jazz-oriented style.
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LFZE MASTERS
DIPLOMA KONCERT

KEDD | TUE

20

LFZE MASTERS
DIPLOMA KONCERT

SZE | WED

INGYENES | FREE

20:00

21

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz master szakának diploma
hangversenyének gerincét elsősorban a hallgatók saját kompozíciói
alkotják, de a jazz-irodalom
meghatározó zeneszerzőinek legismertebb darabjai is hallhatóak
lesznek, újragondolt formában.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz master szakának diploma
hangversenyének gerincét elsősorban a hallgatók saját kompozíciói
alkotják, de a jazz-irodalom
meghatározó zeneszerzőinek legismertebb darabjai is hallhatóak
lesznek, újragondolt formában.

1. Tálas Áron Trio Ifj. Tóth István - gitár, Bögöthy Ádám
- bőgő, Tálas Áron - dob
2. Ludányi Tamás Quartet Ludányi Tamás - szaxofon,
Tálas Áron - zongora, Bögöthy Ádám - bőgő, Czirják
Tamás - dob
3. Ülkei Dávid Quartet Ülkei Dávid - szaxofon, Komjáthy
Áron - gitár, Soós Marci - bőgő, Csízi László - dob

1. Karosi Júlia Quartet Karosi Júlia - ének, Tálas Áron zongora, Bögöthy Ádám - bőgő, Serei Dániel - dob
2. Fövenyi Máté Trió Bögöthy Ádám - bőgő, Potesz
Balázs - dob, Fövenyi Máté - gitár
3. Szabó Sipos Ágoston Quartet Bécsy Bence - gitár,
Komjáti Áron - gitár, Csizmás András - bőgő, Szabó Sipos Ágoston - dob

The graduation concert of the masters of art of
Liszt Ferenc Academy of Music, mainly consist
of the compositions of the students.

SZŐKE NIKI & FINUCCI BROS A Finucci Bros Quartet öt hónapon át
QUARTET - A jazz zongora
egy előadás keretében mulegendái 1920-tól napjainkig havonta
tatja be a műfaj kiemelkedő hangszereseit, korszakalkotó zeneszerzőit.
Ezen az estén a zenekar meghívott
vendége Szőke Nikoletta jazz énekesnő.
Szőke Nikoletta - ének, Balogh Roland - gitár,
Balogh Zoltán - zongora, Horváth Pluto József basszusgitár, Bordás József - dob
CSÜ | THU

22
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

BJC GROOVE JAM

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!

SZE | WED

INGYENES | FREE

20:00

The graduation concert of the masters of art of
Liszt Ferenc Academy of Music, mainly consist
of the compositions of the students.

09

Finucci Bros Quartet presents the outstanding instrumentalists and epoch-making composers of
jazz. Special Guest: Nikoletta Szőke - songstress

21

INGYENES | FREE

22:00

Minden szerdán összegyűlnek a hazai
zenei élet kiváló művészei, hogy
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A
sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.

Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.

Forralt Bor

Mulled Wine
Minden (huvös)
´´
napon igazi lélekmelegíto´´ italokkal várunk a BJC
Caféban!
Every (cold) day tasty soul
warming drinks are waiting for
you at BJC Café!

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
65 éves mester gitáros, Babos
BABOS GYULA MAKROKOZMOSZ A
Gyula univerzuma állandóan tágul.
Ebben az együttesében egészen
új konstelláció valósul meg, hiszen
22:30 a Babos Projectek és a Ba-Lan-cE
FREE JAM
SESSION
formációhoz képest egészen más, új
felállással lép a pódiumra.
Babos Gyula - gitár, Fekete-Kovács Kornél trombita, Winand Gábor - ének, szaxofon, fuvola,
Orbán György - bőgő, Czirják Tamás - dob
PÉ | FRI

23
20:00

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

This team is a new departure for the legendary
master guitarist of the Great Generation of
Hungarian jazzmen, Gyula Babos.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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ALERANT JAZZ EST:
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
FEAT. BORBÉLY MIHÁLY

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
SZELEBURDI LIVE - APACUKA

VAS | SUN

SZO | SAT

24
20:00

22:30

FREE JAM
SESSION

A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt tizenöt év, mely idő
alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar palettáját. A zenekar a klasszikus 17
tagú big band felállást követi. A Budapest Jazz Orchestra állandó résztvevője
a hazai- és külföldi jazz-fesztiváloknak: az egyetlen magyar big band, amely
meghívást kapott a legrangosabb fesztiválokra, többek közt a Montreux-i Jazz
Fesztiválra, illetve a Cannes-i MIDEM fesztiválra.
The Budapest Jazz Orchestra, comprising solely jazz musicians, was created in October 1998.Thely
also believe 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.
jegyár|ticket price:
2400/2000HUF

25
11:00

jegyár|ticket price :1000HUF
családi|family :3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

10.00: Szeleburdi Kölyökklub
11.00: Apacuka
Az Apacuka a gyermekeknek szóló
zenekarok legújabb generációja. Interaktív, játékos, táncos koncertjeiken
változatos stílusú, kizárólag élőben
előadott dalok hallhatóak. Pálfi Kriszta énekesnő varázslatos hangja és
személyisége kicsiket és nagyokat
egyaránt elbűvöl. Dalait, verseit
több intézményben tananyagként is
használják.
Music performance for kids in Hungarian.

Ugorj be hozzánk, ha már unod a pörgést
és pihenj meg hangulatos jazz kávézónkban!

BJCCAFÉ
Nyitvamindennap
10:00-24:00között
Opens every day from 10 AM to 12 AM

www.bjc.hu
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BILLE GERGŐ QUINTET

d1 tv JAZZ EST:
NINAGRAM

11

SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA:
LOLA BLAU - MONOMUSICAL

22h LFZE

monday
HÉT | MON

26

20:00

open jam

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A BG 5 2014-ben alakult a LFZE
falai között. A zenekar tagjai már
második éve zenélnek együtt, de
csak most határozták el, hogy iskolán
kívül, nagyobb közönség előtt is
bemutatkoznak.
Bille Gergő - trombita, Almássy Márton - szaxofon, Bécsy Bence - gitár, Miskolczi Márk - bőgő,
Szabó Sipos Ágoston - dob
Our job is to present real talent when we hear it.
Share the experience with us and listen to these
rising stars.

KEDD | TUE

27

20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A Ninagram zenekar másfél éve
alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem jelenlegi vagy már végzett diákjaiból. Horváth Sára Nina, a
zenekar alapítója népzenei alapokon
“nevelkedett”, de mikor találkozott
Nina Simone művészetével, szinte
azonnal beszippantotta a jazz világa.
Horváth Sára Nina - ének, Varga Gergely szaxofon, Piller Balázs - zongora, Szabó Dániel
Ferenc - dob, Miskolczi Márk - nagybőgő
The band Ninagram found by current or former
students of Liszt Ferenc Academy of Music.

GRUND SZÍNHÁZ: A Grund Színház missziója az imCAGEMATCH provizáció technikája köré szerveződik, ezt a módszert érvényesíti
különböző programjaiban, melyek
érintik a hagyományos színház, a filmművészet, a szórakoztatás és az oktatás területeit is. Ez a különleges
pankrátor est is erről szól, ahol két
színészcsapat játszik egymás ellen. Izgalom, váratlan pillanatok
és kőkemény küzdelem, mindez a
közönség elismeréséért.
SZE | WED

28
21:00

jegyár|ticket price:
2000HUF

Theatrical performance in Hungarian language.

URBÁN ORSI GROUP Urbán Orsi Magyarország egyik kiemelkedő jazz énekesnője. Különleges
hangjával mindig nagy hatást gyakorol
közönségre. Zenei jártassága sokféle
stílusban megmutatkozik, a swingen
át a big band zenén keresztül a latin
örökzöldekig.
Urbán Orsi - ének, Kollmann Gábor - szaxofon,
Juhász Attila - zongora, Hárs Viktor - bőgő, Czibere József - ütőhangszerek
CSÜ | THU

29
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Orsi Urbán is well-known singer at home in
Hungary and in Europe as well who. She has
wonderful voice and personality..

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

SZE | WED

28
19:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

1938. Németország lerohanja Ausztriát. Lola Blau, színésznõ Bécsben,
és zsidó származású. Élete, karrierje
derékba törik. Sorsa tulajdonképpen
tipikus, II. világháborús emigráns sors.
A Spirit színház estjei egy kis játékot,
prózát, musicalt csempésznek a BJC
színpadára, különbözõ zsánerû, ám
minden esetben könnyed és színvonalas produkciók keretében.
Theatrical performance in Hungarian language.

BJC GROOVE JAM

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!

SZE | WED

28

INGYENES | FREE

22:30

Minden szerdán összegyűlnek a hazai
zenei élet kiváló művészei, hogy
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A
sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.
Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.
www.bjc.hu

budapest jazz club

12 // január
HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
TRIO MIDNIGHT

PORT.HU JAZZ EST:
BALÁZS ELEMÉR GROUP

22:30

PÉN | FRI

30

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

A Trio Midnight a legendás amerikai
alt-szaxofonos, Lee Konitz egyik
kedvenc kísérő együttese. Oláh
Kálmán, a Liszt Ferenc díjas
zongorista-zeneszerző ennek az
immár huszonhárom éve sikert sikerre
halmozó triónak a frontembere.
Oláh Kálmán - zongora, Egri János - bőgő,
Balázs Elemér - dob
Pianist Kálmán Oláh won the Thelonious Monk
Jazz Composers’ Competition in Los Angeles.
He is – without a doubt –one of the most original
pianists on the Hungarian jazz scene.

www.bjc.hu

SZO | SAT

31
20:00

22:30
22:30

FREE JAM
FREE JAM
SESSION
SESSION

Magyarország egyik legnépszerűbb jazz zenekarát 2000-ben alapította Balázs
Elemér, a nemzetközileg is széles körben ismert és keresett jazzdobos. A
formáció kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, amelyeket a férfi- és női
hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. Zenéjük rendkívül változatos,
a legkülönbözőbb zenei kultúrákból merítenek inspirációt.
Balázs Elemér - dob, Szőke Nikoletta - ének, Szakonyi Milán - ének, Balázs József - zongora, Komjáti
Áron - gitár, Lakatos Pecek Krisztián - bőgő, Fatima Gozlan - ütőhangszerek
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|ticket price:
1600/1200HUF

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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ingyenes

ÚNEWJ
minden szerdán | on wednesdays
a koncert után

after the concert

Vérpezsdítő örömzenélés lüktető ritmusokkal,
a hazai zenei élet elismert művészeivel!
BJC Groove Jam session is not just a simple concert, but a great opportunity
to attend a unique and spontan music event with catchy grooves &
recognized Hungarian performers from all over the country.
#jamsession #rögtönzés #örömzene #nemcsakjazz #ingyenes #hozdahangszered #szálljbeteis #jamsession
#improvisation
#joymusic
#notonlyjazz
#free
#come&join
#bringyourmusicinstrument

#bjcgroovejam

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Minden hétfőn, pénteken és

ingyenes

Free jam sessions on mondays, fridays & saturdays
LFZE
Monday
open jam

Minden hétfõn este a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem fiataljai várják a spontán örömzenélés
izgalmait keresõ közönséget és a játékba bekapcsolódni vágyó zenészeket.
Spontaneous & joyful open jam nights of The Liszt
Academy of Music’s amazingly talented young musicians
every Monday.

2015. Január 05. // 21:00 - Tálas Áron trio

2015. Január 12. // 21:00 - Varga Tivadar trio
2015. Január 19. // 22:00 - CBV Trio
2015. Január 26. // 22:00 - Szeder Balázs quartet
2015. FEBRUÁR 02. // 22:00 - Bille Gergő Quintet
2015. FEBRUÁR 09. // 21:00 - Möntörvényűek

2015. FEBRUÁR 16. // 22:00 - Tálas Áron trio
2015. FEBRUÁR 23. // 22:00- Fenyvesi Márton trio

Támogató: Emberi Erőforrás Minisztérium
Támogatáskezelő: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
www.bjc.hu
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szombaton a koncertek után

jam session estek
a bjc-ben!
after the concerts at late night!
A BJC legkedveltebb hétvégi sorozata minden
pénteken és szombaton este az amerikai jazz klubok
vibráló hangulatával és a stílus legjelesebb
képviselõivel várja közönségét!

free BJC

jseass m
ion

Jam Session evenings, starting each Friday and Saturday evening at 22:30, are the meeting
point for those who would like to explore more from Budapest than the cliché ruin pub –
disco music experience.
2015. Január 02. P|FRI // 22:30 - Gyárfás István Trio
2015. Január 03. SZO|SAT // 22:30- rafael mario
2015. Január 09. P|FRI // 22:30 - Egri János Trio
2015. Január 10. SZO|SAT // 22:30 - Balázs József Trio
2015. Január 16. P|FRI // 22:30 - Gyárfás István Trio
2015. Január 17. SZO|SAT // 22:30- Gáspár Károly Trio
2015. Január 23. P|FRI // 22:30 - Egri János Trio
2015. Január 24. SZO|SAT // 22:30- Oláh Krisztián Trio
2015. Január 30. P|FRI // 22:30 - Balázs József Trio
2015. Január 31. SZO|SAT // 22:30- Gáspár Károly Trio

2015. február 06. P|FRI // 22:30 - Egri János Trio
2015. február
2015. február
2015. február
2015. február
2015. február
2015. február
2015. február

07. SZO|SAT // 22:30 - rafael mario
13. P|FRI // 22:30 - Balázs József Trio
14. SZO|SAT // 22:30 - Gáspár Károly Trio
20. P|FRI // 22:30 - Oláh Krisztián Trio
21. SZO|SAT // 22:30- Egri János Trio
27. p|FRI // 22:30 - Pecek Lakatos Krisztián Trio
28. SZO|SAT // 22:30 - Gáspár Károly Trio

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
SZELEBURDI LIVE - KOLOMPOS

SZŐKE SZANDRA QUINTET
lemezbemutató koncert

CHRIS DEVIL TRIO

22h LFZE

monday
VAS | SUN

01

11:00

jegyár|ticket price :1000HUF
családi|family :3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

10.00: Szeleburdi Kölyökklub
11.00: Kolompos
Az együttes tagjai 1990-től kezdve
muzsikálnak gyermekeknek, óvodákban, iskolákban. Gyermektáncházakban ismertetik meg a kicsikkel a népzene, néptánc és népszokások alap
jait. Mindezt szórakoztató formában
teszik, elsősorban az élményszerzés
a céljuk, hogy a jó hangulatú, vidám,
játékos, táncos-zenés mulatságokon
megszerettessék a kisgyerekekkel
a magyar népművészetet.
Music performance for kids in Hungarian.

open jam

HÉT | MON

02

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

20:00

Szőke Szandra a fiatal énekesnőgeneráció tagja. Kiváló, tapasztalt
jazz-zenészek szegődtek társául a
kvintettjében, ahol egyedi, különös
hangulatú, tartalmas dalaik születtek.
Az est alkalmával első, Memory
Palace című lemezüket mutatják be.
Szőke Szandra - ének, Cseke Gábor - zongora, Fekete István - trombita, Oláh Péter - nagybőgő, Pusztai Csaba - dob, ütőhangszerek
The Szandra Szőke Quintet defines itselfas
modern jazz ensemble with a unique, story-telling angle, making an attempt to find balance
between lyrics that are rich in thought and
music that is colorful and excels in virtuosity.

KEDD | TUE

03

20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A formáció 2011-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból. Repertoárjuk saját szerzeményekből és egyedi felfogásban
játszott örökzöldekből áll. Zeneszerzőként is mindhárman részt vesznek
a munkában, ami így igazán változatossá teszi koncertjeiket, a tagok lényegesen különböző zenei felfogása miatt.
Ördög Krisztián - szaxofon, Paczári Viktor basszusgitár, Serei Dániel - dob
Our job is to present real talent when we hear it.
Share the experience with us and listen to these
rising stars.

Minden vasárnap délelőtt vidám gyerekprogramok a BJC-ben!

Koncertek, zenés színháziés bábelőadások, kézműves
foglalkozások, interaktív játékok,
valamint számos mosolygós
program kicsiknek
és nagyoknak.
al
m
m
nden alkalo

Mi

SZELEBURDI

B
KÖLYÖKKLU
el és
kézügyeskedéss
játékokkal

www.bjc.hu
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minden nap italakció a budapest jazz clubban!

HAPPY
Hours

forralt bor
mulled wine

csütörtök | thursday

péntek | friday

hétfő | monday

150HUF/dl

kedd | tuesday

szerda | wednesday
darught beer & shot menu

vodka szóda staropramen
vodka soda +unicum

(0,5l)

(4cl)

490HUF

950HUF

szombat | saturday

vasárnap | sunday

rumos forró csoki koktélok| cockatils
házi kakaó (0,3l)
(mojito, pina colada, tequila sunrise, staropramen (0,5l)
rum hot chocolate
cuba libre, caipirinha)
homemade cocoa
darught beer & snack menu

650HUF

790HUF

+nachos
900HUF

300HUF

Ajánlatunk 2015.01.02. és 2015.02.28. között, valamint a készlet erejéig érvényes. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák.
Our offer is available from 02/01/2015 to 28/02/2015 our while stock lasts. Our prices are in huf and includes the vat.

ÁVÉD JÁNOS BALANCE A zenekar tagjai évek óta dolgoznak
együtt, fél szavakból, fél frázisból is
megismerik egymás zenei rezdüléseit. Zenei “becsontosodás” helyett,
még mindig képesek egymást és a
közönséget is egyaránt meglepni,
hiszen az állandó megújulást keresik
a zenében.
Ávéd János - szaxofon, Fenyvesi Márton - gitár,
Benkó Ákos - dob
SZE | WED

04
20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

This projects hardly use the experience of fitting
our musical ideas to each other and have the skill
of composing together “real time”.

05
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

SZE | WED

04

INGYENES | FREE

22:00

Molnár Sándor - szaxofon, Szakcsi Lakatos
Róbert - zongora, Lakatos Pecek Krisztián bőgő, Csízi László - dob

Minden szerdán összegyűlnek a hazai
zenei élet kiváló művészei, hogy
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A
sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.

After graduating, Sándor Molnár returned to
Budapest, where he began work whit a his new
band.

Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: Molnár Sándor a mesterképzést GrazMOLNÁR SÁNDOR QUARTET ban végezte el 2014-ben. Diplomája
megszerzése után visszatért Budapestre, ahol új zenekarával kezdett dolgozni. Kvartettje ennek a munkának a
terméséből mutatja be az arra legérdemesebbek szerzeményeket, újragondolt örökzöldeket.

CSÜ | THU

BJC GROOVE JAM

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
LAKATOS ÁGNES
STANDARD ZONE

PORT.HU JAZZ EST:
GEREBEN ZITA QUINTET

22:30

PÉN | FRI

06

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

A jazz-éneklést a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetemen is tanító
kiváló kortárs jazz-énekesnő, Lakatos
Ágnes mindig új dolgokkal próbálkozik.
Repertoárjának gerincét sztenderdek
alkotják hagyományos és kevésbé
hagyományos feldolgozásban.
Lakatos Ágnes - ének, ifj. Rátonyi Róbert zongora, Csuhaj-Barna Tibor - bőgő, Jeszenszky
György - dob
Songstress Ágnes Lakatos is one of the most
individual voices in the world of Hungarian jazz.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
GRUND SZÍNHÁZ
- MESEMORZSÁK

22:30

SZO | SAT

07

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

VAS | SUN

08
11:00

HÉT | MON

09
19:00

monday
open jam

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

Gereben Zita - ének, Gyémánt Bálint - gitár,
Horváth „Tojás” Gábor - zongora, Bata István basszusgitár, Gálfi Attila - dob

Music performance for kids in Hungarian.

Songstress Zita Gereben with her quintet has
paid her dues touring all over the country.

Kanizsa Gina - ének (loop, effektek), Vikukel
Dániel - zongora, billentyű, Miskolczi Marci bőgő, Urbán Marci - dob
The Silence Fiction was inspired by the science
fiction genre. Their vision is to serve the public
with approachable quality music.

Sárik Péter - zongora, Lukács Miklós - cimbalom,
Fonay Tibor - basszusgitár, bőgő, Dés András ütőhangszerek

11
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

10.00: Szeleburdi Kölyökklub
11.00: Grund Színház - Mesemorzsák
A Grund Színház színészeinek improvizált meseelőadása, amelyben
ismert történeteket játszanak el kicsit
másképp. Kreatív mese és interaktív
játék 5-99 éves korú gyerekeknek,
amiben bármi megtörténhet.

JAZZ ALLSTARS PROJECT A Jazz AllStars Project a hazai jazz
HÁZIGAZDA: SÁRIK PÉTER élet ismert művészeiből alkot egyedi
formációkat, amelyeket a közönség
nagy valószínűséggel először és
utoljára láthat-hallhat ebben az összeállításban.

SZE | WED

jegyár|ticket price :1000HUF
családi|family :3200HUF

A ﬁatal generáció tehetséges énekesnőjét, a nagyközönség az
Emil.RuleZ! vokalistájaként, és Geszti
Péter féle Gringosztárban ismerhette
meg. Néhány éve azonban szólistaként
is kilépett a rivaldafénybe, első önálló
albuma 2010 nyarán jelent meg Ready
For The Sun címmel.

I ♥ BUDAPEST SHOW
IVÁN SZANDRÁVAL
ÉS JÁSZ ANDRISSAL

SILENCE FICTION Épp csak megünnepelte egy éves
fennállását a zenekar, de máris meglehetősen nagy utat járt be. Bemutatkozó
koncertjükre rögtön a 2014-es Jazz
Showcase-en került sor. Azóta többek
közt olyan fesztiválok meghívásának is
eleget tettek, mint a Veszprémfest és a
CAFe kortárs művészeti fesztivál.
21h LFZE

19

Jazz AllStars Project is created by unique formations of the famous artists of domestic jazz scene
that the audience is likely to hear and see fi rst
and last in this combination.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

KEDD | TUE

10

20:00

jegyár|ticket price:
2000HUF

Az “I ♥ Budapest Show”-t, avagy a
“Budapestről szeretettel” című duó
produkciót két fiatal zenész álmodta
meg 2014 tavaszán. Két művész,
akik különleges, könnyed, játékos és
mégis mély érzelmekkel teli zenei
világukat már sokszor kipróbálták
együtt a rajongóik nagy örömére.
Iván Szandra - ének, zongora, Jász Andris szaxofon
Most recently the soulful performer was admitted
and offered a scholarship to the world-renown
Berklee College of Music in Boston.

www.bjc.hu

budapest jazz club
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BJC GROOVE JAM

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!

“HUNGARIKONOK - GENERÁCIÓK”:
BUDAPEST HAMMOND KLUB

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
BORBÉLY BALKÁN
JAZZ PROJECT
22:30

FREE JAM
SESSION

SZE | WED

11

CSÜ | THU

INGYENES | FREE

22:00

Minden szerdán összegyűlnek a hazai
zenei élet kiváló művészei, hogy
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes BJC közönséget.
A sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.

Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.

12

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A sorozatban bemutatkoznak a hangszer legjelesebb hazai képviselői.
Premecz Mátyás és Badics Márk
immáron több, mint tíz éve játszanak
együtt. A BJC Hammond orgonás
klubestjén a Kéknyúl zenekart
együtt alapító pároshoz alkalomról-alkalomra hazai jazz élet legjobb
zenészei csatlakoznak.
Premecz Mátyás - hammond orgona, Badics
Márk - dob
Mátyás Premecz is the munber one hammond orgonist in Hungary. At his concert,
there will be a numerous surprise guests.

PÉN | FRI

13

20:00

A Balkán Jazz Project Borbély Mihály
formációja, amely a Quartet B és a
Vujicsics együttes közös koncertjei
során alakult ki a nép- és világzene,
a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó szaxofonos
vezetésével.
Borbély Mihály - szaxofon, klarinét, tárogató,
furulyák; György Mihály - gitár, buzuki; Agatics
Krunoszláv - harmonika; Lukács Miklós - cimbalom; Horváth Balázs bőgő; G. Szabó Hunor
- ütőhangszerek, dob
The Balkans Jazz Projekt is the latest formation
assembled by Mihaly Borbely for which he has
picked the most like-minded musicians.
SZELEBURDI VASÁRNAPOK:

ALERANT JAZZ EST: A rendkívüli népszerűségnek örvendő
HARCSA VERONIKA ének-gitár duó különleges színfolt& GYÉMÁNT BÁLINT DUO ja a hazai, sõt büszkén állíthatjuk,
az európai zenei életnek. Veronika
sokszínû, helyenként hangszerszerû
énekhangja és a gitáros, Gyémánt
Bálint gazdag gitárhangzása kettejük
nyughatatlan kísérletezõ kedvével, intuitív egymásra hangoltságával teremt
komplex és izgalmas zenei élményt.

RÁKÁSZ GERGELY

koncertorgonista családi koncertje

Valentin-napi koncert
22:30

SZO | SAT

14
20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Harcsa Veronika - ének, Gyémánt Bálint - gitár

VAS | SUN

The singer-guitarist duo bearing extraordinary
popultarity is a special bright spot of the domestic, and proud to say, even the European music
scene.

11:00

IBOLYÁN TÚL Oláh Ibolya bátran és nyíltan vállalva
OLÁH IBOLYA EST önmagát mesél gyerekkoráról, származásáról, az intézetről, barátságról,
szerelmekről, kudarcokról, sikerekről,
álmokról. Az elhangzó dalok az énekesnő saját régi és új, zongorára
hangszerelt művei, valamint feldolgozások többek közt Edith Piaftól,
Katona Kláritól és Kovács Katitól.
22h LFZE

HÉT | MON

16
20:00

www.bjc.hu

monday
open jam

jegyár|ticket price:
2700HUF

Ibolya Oláh courageously and openly talks about
her childhood, her origin, the approved school,
friendship, love, the distance covered, failures,
successes, fears, dreams. The singer’s own old
and new creations and adaptations from Edith
Piaf, Klári Katona and Kati Kovács.

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

15

jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

SZELEBURDI CLASSIC
8 éven felülieknek ajánljuk!

Rákász Gerely koncertorgonista sulikoncertjein megelevenedik a zenetörténet. Az orgonakoncerttel egybekötött történelmi érdekességek
emberközelivé varázsolják a századokkal ezelőtt alkotó klasszikusokat, megjegyezhetővé és izgalmassá teszik az iskolában tanultakat.
Music performance for kids in Hungarian.
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VOICE&GUITAR:
MICHELLER MYRTILL
& PINTÉR TIBOR DUO

KEDD | TUE

17

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Micheller Myrtill és Pintér Tibor
2006-ban alapították meg duójukat.
Előadásukra nagy hatással van Ella
Fitzgerald és Joe Pass duója, ahogyan
a Tuck & Patti formáció is. Műsorukban jazz standard-ek, örökzöldek és
populáris slágerek egyaránt megtalálhatók, egyedi hangszerelésben,
gazdag és improvizatív előadásmódban.
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo
since 2005, they are regular guests of Budapest
Jazz Club. They were among the best eight twice
in Völklingen on the ‘Voice & Guitar’ international
contest.
ALERANT JAZZ EST: KOLLMANN GÁBOR &
FINUCCI BROS QUARTET
- A jazz szaxofon legendái 1920-tól napjainkig

d1 tv JAZZ EST:
ENYEDI SUGÁRKA JAZZ TETT

SZE | WED

18

20:00

BJC GROOVE JAM

A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!

SZE | WED

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A formáció egyike a legszínvonalasabb produkcióknak a hazai jazz
életben. Az énekesnő teltházas
lemezbemutatói is erről tettek tanúbizonyságot, csakúgy, mint a Magyar
Rádió Garai Attila Nemzetközi
Jazz Énekversenyén elnyert különdíja, ahol a zsűri elnöke Al Jarreau volt.
Enyedi Sugárka - ének, Csicsák György Balázs
- gitár, szájharmonika, Fonay Tibor - bőgő,
basszusgitár, Horváth Dániel - dob, üthangszerek
Sugárka Enyedi has won numerous awards. Her
team plays tango, bossa, soul and mainstream
jazz with world music effects.

18

Minden szerdán összegyűlnek a hazai
zenei élet kiváló művészei, hogy
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A
sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.

Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
RAFAEL MÁRIO QUARTET

A Finucci Bros Quartet öt hónapon át
havonta egy előadás keretében mutatja be a műfaj kiemelkedő hangszereseit, korszakalkotó zeneszerzőit.
Ezen az estén a zenekar meghívott
vendége Kollmann Gábor szaxofonművész.

19
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Finucci Bros Quartet presents the outstanding
instrumentalists and epoch-making composers of
jazz. Guest saxophonist: Gábor Kollmann

FIDELIO JAZZ EST: Az elmúlt években közönségét elsőBINDER QUARTET sorban szóló koncertjeivel lenyűgöző
öntörvényű művész ezúttal termékeny, tavaly decemberben két
korongot is megjelentető kvartettjével
érkezik a Budapest Jazz Clubba.
Binder Károly - zongora, Borbély Mihály - szaxofon, Fonay Tibor - nagybőgő, Benkó Ákos - dob

22:30

SZO | SAT

21
20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Károly Binder has employed his great talent
in the task of synthesising new trends, diverse
music cultures, compositional techniques and
improvisational systems, while never forgetting
his own musical roots.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

INGYENES | FREE

22:00

Kollmann Gábor - szaxofon, Balogh Roland gitár, Balogh Zoltán - zongora, Horváth Pluto
József - basszusgitár, Bordás József - dob
CSÜ | THU

21

22:30

PÉN | FRI

20

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

A Harmónia Jazzműhely egyik kiemelt célja, hogy pódiumot biztosítson
ígéretes, nagyszerű fiatal zenészeinknek. A kiugróan tehetséges fiatal
zongorista, Rafael Mário az idén bejutott mind a New York-i jazzversenyre,
mind pedig a Notthinghamben tartott
Jazz Zongora Verseny döntőjébe.
Rafael Mário - zongora, Varga Gergely - szaxofon, Fonay Tibor - bőgő, Emilio -dob
Highly talented and versatile young pianist, Mário
Rafael has already caught our attention several
years ago when the Harmonia Jazz Workshop
organized an evening for gifted keyboard players
still studying at the Academy.

www.bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK: SZELEBURDI
GYEREKFESZTIVÁL - FARKASHÁZI RÉKA ÉS A
TINTANYÚL lemezbemutató koncertje Dolák-Saly
Róbert közreműködésével

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:
FÖLDI GERGELY
- ORGANISM

Lakatos Ablakos Dezső jazz ösztöndíj
zárókoncertjei: VÖRÖS JANKA / PECEK
LAKATOS KRISZTIÁN / AMP TRIO

22h LFZE

monday
VAS | SUN

22
10:00

jegyár|ticket price :1000HUF
családi|family :3200HUF

(2 felnőtt+2 gyerek | 2 adults+2 children
+GYEREK / +CHILD 800HUF)

Program az egész családnak már
reggel 10.00-től délutánig, sok-sok
meglepetéssel!
10.00: Játékos programok
11.00: Farkasházi Réka és Tintanyúl
lemezbemutató koncertje Dolák-Saly
Róbert közreműködésével

Farkasházi Réka - ének, Csiszár Ferenc - gitár,
vokál - Kálmán Tamás gitár, vokál - Studniczky
László - basszusgitár, Delov Jávor - dob

HÉT | MON

23

20:00

open jam

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A frissen alakult zenekar, jazz és improvizáció központú, ugyanakkor a
rock, funk, blues és soul stílusjegyeit
is szabadon alkalmazza. A formáció
alapja az USA-ban az ’50-es, ’60-as
években igen népszerű Hammond
orgona trió, melyben a basszust is az
orgonista játssza, itt egy énekesnővel
és egy fuvolistával egészül ki.

KEDD | TUE

24

INGYENES | FREE

20:00

Az ösztöndíj névadója, Lakatos
Ablakos Dezső a magyar jazz
történetének kiemelkedő egyénisége
volt. Az ösztöndíj célja, hogy évente
három tehetséges fiatalnak segítséget
nyújtson a pályakezdéshez, és kedvező feltételeket teremtsen szólista
pályájukra való felkészülésükhöz.

2014-es ösztöndíj-nyertesek:

Bodoki Tünde - ének, Földi Gergely - gitár, Szőke
Márk - dob, Vas Bence - hammond orgona

Lakatos Pecek Krisztián - bőgő
Pozsár Máté - zongora
Vörös Janka - ének

Our job is to present real talent when we hear it.
Share the experience with us and listen to these
rising stars.

The scholarship is named after the Hungairan
Lakatos Ablakos Dezső, who was an outstanding
personality in the history of jazz.

SPIRIT SZÍNHÁZ BEMUTATJA: A Spirit Klubszínházi sorozat Lélek és
MÜLLER PÉTER: SZERETET- Irodalom estjei könyvadaptációkból
KÖNYV SZÍNPADON összeállított különlegességek. A Szeretetkönyv sok embernek nyújtott eddig fontos útmutatót és sokakat tanított meg a szeretet erejére. A színpadi
játék egy színésznő sorsán át ismertet
meg hétköznapi nyelven a szeretet
különböző formáinak fontosságával.

GRUND SZÍNHÁZ:
CAGEMATCH

Music performance for kids in Hungarian.

Theatrical performance in Hungarian language.

25
19:00

21:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

BJC GROOVE JAM Minden szerdán összegyűlnek a hazai
A budapest jazz club ingyenes koncert és közkedvelt zenei élet kiváló művészei, hogy
jam session estjeinek sora újabb eseménnyel bõvült!
hétről-hétre megismételhetetlen és
zsigerekig ható zenei pillanatokkal
ajándékozzák meg a különleges
hangzásra éhes közönséget. A
sorozat rezidens zenészei, alias
házigazdái hosszú évek óta a magyar könnyűzenei élet elismert művészei, akik nevesebbnél-nevesebb előadók mellett bizonyíthatták már tehetségüket az oszág szinte összes
színpadán és fesztiválján.
SZE | WED

25
22:30

www.bjc.hu

SZE | WED

25

SZE | WED

INGYENES | FREE

jegyár|ticket price:
2000HUF

A Grund Színház missziója az improvizáció technikája köré szerveződik, ezt a módszert érvényesíti
különböző programjaiban, melyek
érintik a hagyományos színház, a
filmművészet, a szórakoztatás és az
oktatás területeit is. Ez a különleges pankrátor est is erről szól, ahol
két színészcsapat játszik egymás
ellen. Izgalom, váratlan pillanatok
és kőkemény küzdelem, mindez a
közönség elismeréséért.
Theatrical performance in Hungarian language.

Groove Jam offers a great opportunity to attend
a unique jam session with Hungarian performers
from all music scenes and all over the country.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
PÁTKAI ROZINA QUINTET
- kislemez bemutató

BALÁZS ELEMÉR GROUP

23

PORT.HU JAZZ EST:
BALÁZS JÓZSEF QUINTET

22:30

FREE JAM
SESSION

22:30

CSÜ | TUE

26

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Magyarország egyik legnépszerűbb
jazz zenekarát 2000-ben alapította
Balázs Elemér, a nemzetközileg is
széles körben ismert és keresett
jazzdobos. Zenéjük rendkívül változatos, a legkülönbözőbb zenei kultúrákból merítenek inspirációt.

PÉN | FRI

27

20:00

jegyár|ticket price:
1400/900HUF

Az olasz gyökerekkel rendelkező, fiatal magyar énekesnő, aki több mint
három éve robbant be a zenei köztudatba. Számos nemzetközi verseny
díjazottja, zenekarával - különböző
felállásokban - a bossa nova, a brazil
dallamvilág autentikus képviselői, de
az improvizáció is közel áll hozzájuk.

SZO | SAT

28

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

Balázs Elemér - dob, Szőke Nikoletta - ének,
Szakonyi Milán - ének, Balázs József - zongora,
Komjáti Áron - gitár, Lakatos Pecek Krisztián bőgő, Fatima Gozlan - ütőhangszerek

Pátkai Rozina - ének, Tóth Mátyás - gitár,
Pecze Balázs - trombita, Soós Márton - bőgő,
Cseh Balázs - dob

Balázs József - zongora, Cvikovszky Gábor - trombita, Zana Zoltán - szaxofon, Pecek
Lakatos Krisztián - bõgõ, Balázs Elemér - dob

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.

This Hungarian singer with Italian roots suddenly
appeared on the scene 3 years ago and not only
acquired domestic popularity but also started
winning prizes and nominations at various international contests.

In addition to his success in jazz, József Balázs
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.

Mi tudjuk, hogy mi
Kenny Garrett kedvence.

#bjcbistro
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BJC bistro

A konyhában
is muzsikálunk!

BJC BISTRO
JAN
BJC BISTR
A nyitásra vonatkozó részleteket kérjük, figyelje web- és
Facebook oldalunkon!
The exact time of opening will be announced on our
website and Facebook page
#bjcbistro

NYITÁS
GRAND OPENING

2015

2015.januárelsőhetébenhosszúvárakozás
után,sokunknagyörömére,végremegnyitja
kapuit a budapest jazz club bistro!
Budapestjazzclubbistroiscomingsoon!

BJC bistro

► Januárban újabb szolgál- ►In this January we are
tatássalbővülpalettánk,hiszen
megnyitjukhangulatosbisztrókonyhánkat!Számosételkülönlegességgeligyekszünkminden
érzékszervrekiterjedőélményekbenrészesíteniazokat,akiknem
csupánegykiválójazzkoncertre
szeretnénekellátogatni,hanem
emellettemlékezeteskulináris
élményeketiskeresnek.Különlegesfinomságokbólösszeállított
étlap, minőségi alapanyagok,
változatosajánlatokéselérhető
árakjellemzikBudapestlegújabb
zenés gasztronómiai pontját.

NYITVA TARTÁS // OPENING HOURS:

Hétfő-Csütörtök // Monday-Thursday
16:00-24:00
Péntek-Szombat // Friday-Saturday
16:00-02:00
Vasárnap // Sunday
zárva - closed
ASZTALFOGLALÁS // RESERVATION:

+36 1 798 7289
E-MAIL: bistro@bjc.hu

goingtoopenourbistroat
Budapest Jazz Club.
Thenewrestaurantoffers
several Hungarian and
international food
speciality, while you
could enjoy great
jazz music.

Évszakonkéntmegújulóétlapunkonazelsőkéthónapbanolyan
fogásokvárjákanagyérdeműt,
mint Miles Davis kedvencei
dip-válogatás házi padlizsán-,
tonhal-éskolbászkrémmel,Belga
zöldborsólevescheddaroscrutonnal, New Orleans steak kapros
uborkadressingelvelesültfűszeres
vadvirágossteakburgonyával,
Dél-alföldipikánsmarhapörkölt
vajas,tojásosgaluskakosárban
vecsésisavanyúsággal,valamint
többféledesszertkülönlegesség.
Várjuksokszeretettelésínycsiklandó ízekkel vendégeinket!

budapest jazz club
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www.bjc.hu

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

BJC

FREE

Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Béla Trio
Váczi Eszter és a Quartet
Szeleburdi Vasárnapok: Szamárfül projekt - Téli mesék
LFZE Monday Open Jam
Kalmár Zoltán Trio
Alerant Jazz Est: Pankastic! - lemezbemutató koncert
BJC Groove Jam
Port.hu Jazz Est: Kozma Orsi Quartet
BJC Születésnap: Oláh Krisztián Trio feat. Egri János Jr. - East Gipsy Band - Euro-African Playground
Fidelio Jazz Est: Szakcsi Jr. Tribute To Tony Williams

SESSION

Szeleburdi Vasárnapok: Szeleburdi Classic - Rákász Gergely koncertorgonista családi koncertje

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

FREE

BJC

SESSION

BJC

FREE

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola félévi koncertjei
LFZE Monday Open Jam
Myrtill - The Great American Swingbook
LFZE félévi vizsga koncertek
Az InfoRádió bemutatja: Szulák Andrea Quintet - “Szeretni bolondulásig”
BJC Groove Jam
“HUNGARIKONOK - Generációk”: Elek István Quartet
Harmónia Jazzműhely: Gayer Mátyás Trió
A Jegymester.hu bemutatja: Dresch Quartet
Szeleburdi Vasárnapok: Szeleburdi Gyerekfesztivál - Zakatoló Zenemozi
Sárik Péter Trió Jazzkívánságműsor feat. Micheller Myrtil
LFZE Monday Open Jam
LFZE Masters Diploma Koncert
LFZE Masters Diploma Koncert
BJC Groove Jam
Szőke Niki & Finucci Bros Quartet - A jazz zongora legendái 1920-tól napjainkig
Harmónia Jazzműhely: Babos Gyula Makrokozmosz
Alerant Jazz Est: Budapest Jazz Orchestra feat. Borbély Mihály
Szeleburdi Vasárnapok: Szeleburdi Live - Apacuka
Bille Gergő Quintet
LFZE Monday Open Jam
d1 tv Jazz Est: Ninagram
A Spirit Színház bemutatja: Lola Blau - monomusical
Grund Színház - Cagematch
BJC Groove Jam
Urbán Orsi Group
Harmónia Jazzműhely: Trio Midnight
Port.hu Jazz Est: Balázs Elemér Group

SESSION

BJC

FREE

20:00
20:00
11:00
21:00
20:00
20:00
22:00
20:00
19:00
20:00
11:00
18:30
21:00
20:00
14:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
11:00
20:00
22:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
11:00
20:00
22:00
20:00
19:00
21:00
22:30
20:00
20:00
20:00

SESSION

BJC

FREE

01.02. p
01.03. szo
01.04. v
01.05. h
01.06. k
01.07. sze
01.07. sze
01.08. cs
01.09. p
01.10. szo
01.11. v
01.12. h
01.12. h
01.13. k
01.14-15-16.
01.14. sze
01.14. sze
01.15. cs
01.16. p
01.17. szo
01.18. v
01.19. h
01.19. h
01.20. k
01.21. sze
01.21. sze
01.22. cs
01.23. p
01.24. szo
01.25. v
01.26. h
01.26. h
01.27. k
01.28. sze
01.28. sze
01.28. sze
01.29. cs
01.30. p
01.31. sz

SESSION
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FREE
FREE

BJC

FREE

h
h
k
sze
sze
sze
cs
p
szo

BJC

SESSION

SESSION

BJC

FREE

02.23.
02.23.
02.24.
02.25.
02.25.
02.25.
02.26.
02.27.
02.28.

BJC

SESSION

SESSION

Szeleburdi Vasárnapok: Szeleburdi Classic - Rákász Gergely koncertorgonista családi koncertje

Ibolyán túl - Oláh Ibolya Est
LFZE Monday Open Jam
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
d1 tv Jazz Est: Enyedi Sugárka Jazz Tett
BJC Groove Jam
Alerant Jazz Est: Kollmann Gábor & Finucci Bros Quartet - A jazz szaxofon legendái 1920-tól napjainkig
BJC
Harmónia Jazzműhely: Rafael Mário Quartet
BJC
Fidelio Jazz Est: Binder Quartet
Szeleburdi Vasárnapok: Szeleburdi Gyerekfesztivál - Farkasházi Réka és a Tintanyúl
10:00
lemezbemutató koncertje Dolák-Saly Róbert közreműködésével
20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Földi Gergely - Organism
22:00 LFZE Monday Open Jam
20:00 Lakatos Ablakos Dezső jazz ösztöndíj zárókoncertjei: Vörös Janka / Pecek Lakatos Krisztián / AMP Trio
19:00 A Spirit Színház bemutatja: Müller Péter: Szeretetkönyv színpadon
21:00 Grund Színház - Cagematch
22:30 BJC Groove Jam
20:00 Balázs Elemér Group
BJC
20:00 Harmónia Jazzműhely: Pátkai Rozina Quintet - kislemez bemutató
BJC
20:00 PORT.HU Jazz Est: Balázs József Quintet
FREE

v

// 2015 FEBRUÁR // FEBRUARY

Szeleburdi Vasárnapok: Szeleburdi Live - Kolompos
Szőke Szandra Quintet - lemezbemutató koncert
LFZE Monday Open Jam
Chris Devil Trio
Ávéd János Balance
BJC Groove Jam
Az InfoRádió bemutatja: Molnár Sándor Quartet
Harmónia Jazzműhely: Lakatos Ágnes Standard Zone
Port.hu Jazz Est: Gereben Zita Quintet
Szeleburdi Vasárnapok: Grund Színház - Mesemorzsák
Silence Fiction
LFZE Monday Open Jam
I ♥ Budapest show Iván Szandrával és Jász Andrissal
Jazz AllStars Project - Házigazda: Sárik Péter
BJC Groove Jam
“HUNGARIKONOK- Generációk”: Budapest Hammond Klub
Harmónia Jazzműhely: Borbély Balkán Jazz Project
Alerant Jazz Est: Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo

SESSION

FREE

02.22.

11:00
20:00
22:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
11:00
19:00
22:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
11:00
20:00
22:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00

SESSION

FREE

h
h
h
k
sze
sze
cs
p
szo
v
h
h
k
sze
sze
cs
p
szo
v
h
h
k
sze
sze
cs
p
szo

SESSION

FREE

02.01.
02.02.
02.02.
02.03.
02.04.
02.04.
02.05.
02.06.
02.07.
02.08.
02.09.
02.09.
02.10.
02.11.
02.11.
02.12.
02.13.
02.14.
02.15.
02.16.
02.16.
02.17.
02.18.
02.18.
02.19.
02.20.
02.21.

SESSION

FREE

BJC

MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON ESTE A KONCERT UTÁN INGYENES JAM SESSION! RÉSZLETEKa 14. oldalon!
EVERY FRIDAY AND SATURDAY NIGHT FREE JAM SESSIONS AFTER THE CONCERT! Schedule on page 14.
SESSION
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