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CONTACT

RÓLUNK
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
A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Kiemelt támogatók:

Fő médiatámogató:

IMPRESSZUM
IMPRESSUM
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2015. március – április
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Kovács Máté Efraim,
Hartl Kata
Grafikai munka: Hartl Kata

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:

Partnerek:

Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
www.bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK
- BÚGÓCSIGA ZENEDE

VAS | SUN

01

11:00

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

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

A Búgócsiga Zenede ismert gyermekdalokat, népdalokat, mondókákat
és kiszámolókat szólaltat meg saját
feldolgozásban, egyedi hangzással.
A koncertek során a zenészek bemutatják a hangszereket és a különböző
zenei stílusokat is.

Farkas Sára „Sári csiga” – fuvola, ének
Fánczi Gábor „Funky csiga” – basszusgitár, ének
Farkas Áron „Iron csiga” – gitár, ének
Farkas Izsák „Newton csiga” – hegedű, ének
Harmath Dénes „Dini csiga” – zongora, ének
Weisz Nándor “Nándi csiga” – ütős hangszerek,
ének

RÉVÉSZ RICHÁRD
LATIN TRIO

VAS | SUN

01

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Révész Richárd hazánk egyik első
számú latin jazz zongoristája, eddig
is nagy sikert aratott latin stílusú
Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és
Nuestro Ritmo című lemezeivel.
Műsorukban igazi vérpezsdítő, virtuóz latin jazz dalok szerepelnek.
Révész Richárd – zongora, Fónay Tibor – bass,
Czibere József – dob.
Richárd Révész is one of the most talented
pianist of this Country. With his band he plays
real jazzy latin vibes.

03

PORT.HU JAZZ EST:
BUDAPEST BOSSANOVA
QUARTET

HÉT | MON

02
20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

A zenekar a brazil zene autentikus hazai képviselője. A repertoáron szereplő bossa novák és
szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg. Az együttes
összeállítása és az improvizált hangszeres szólók révén azonban
jelentősen kötődik az észak-amerikai
jazzben meghonosodott előadásmódhoz is.
Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár,
Földváry Balázs – bőgő, Hajas László – dob
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate,
light tunes with traditional bossa rhythm.

LFZE MONDAY OPEN JAM
SEREI-PILLER QUARTET

MÁRCIUSBAN
ÉS ÁPRILISBAN!
´´ ´´ SZOMBATIG,
HÉTFOTOL
16:00 ÉS 18:00 KÖZÖTT
ÉTELFOGYASZTÁS ESETÉN

MINDEN ITAL FÉLÁRON!
50% DISCOUNT
FROM OUR DRINK PRICES
IN CASE OF FOOD ORDERING
AT BJC BISTRO FROM 4PM TO 6PM.

AVAILABLE

FROM MONDAY TO SATURDAY
IN MARCH & APRIL.

HÉT | MON

02

INGYENES/FREE

22:00

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. Hétrőlhétre 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.
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A hazai könnyűzenei színtér három meghatározó egyéniségének összefogásából alakult a Trio Special, mely nevéhez hűen
különleges koncertélményt ígér. A mainstreamet képviselő Egri János bőgős, a nemzetközileg is jegyzett Tzumo Árpád
billentyűs és a töretlen népszerűségnek örvendő élő legenda, Charlie triója akusztikusan, új, néha merész felfogásban
szólaltatja meg az énekes legismertebb dalait. Az ismert hazai slágerek mellett a formáció népszerű jazz sztenderdek és
blues örökzöldek közül is válogat. Az unplugged hangszerelés és a klubkoncert intimitásának köszönhetően koncertjük igazi
kuriózumnak ígérkezik.
Horváth Charlie – ének, Tzumo Árpád – zongora, Egri János – bőgő
Trio Special was formed by three well-known hungarian dominant personality. The formation’s name suggests special concert experience.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

EVISION JAZZ EST: A ﬁatal generáció tehetséges éneGEREBEN ZITA QUINTET kesnőjét, 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.
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob

SZE | WED

04
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

“HUNGARIKONOK - GENERÁCIÓK”: A trió 2012 végén alakult a fiatal maBACSÓ KRISTÓF TRIAD gyar jazzmuzsikus-generáció három
meghatározó tagjának együttműködéseként. A zenekar repertoárján saját
kompozíciók szerepelnek, de a megkomponált részek mellett fontos szerepet kapnak a közös improvizációk,
illetve a nem megszokott hangszínek
és együtthangzások keresése.
Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo Árpád – zongora, Juhász Márton – dob
CSU | THU

05
20:00
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The trio was founded in the end of 2012 as the
cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.

BJC GROOVE JAM

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

SZE | WED

04

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.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:

Liane Carroll

|UK|

2015. MÁRCIUS | MARCH 06. // 20:00
JEGYÁR | TICKET PRICE: 3400HUF

22:30

FREE JAM
SESSION

A zongorista-énekesnő LIANE CARROLL hatalmas alkat, hatalmas egyéniség, de mindenek felett hatalmas hang! Ma
már nem csak a kritikusok, de a brit jazzközönség többsége is őt tartja a szigetország legjobb jazzénekesnőjének.
Számos nemzetközi elismerés és turné után Liane Carroll Slow down c. albuma, a Ronnie Scotts mellett London
legtekintélyesebb jazz klubjában, a 606 Club-ban debütált. Billy No Mates című lemeze a kritikusok elismerése mellett
a BBC Jazz Awards díját is elnyerte.
Liane Carroll – ének, Roger Carey – bőgő, Jeszenszky György – dob
This time Liane teams up with her husband and regular accompanist, the virtuosic bass-guitar player, Roger Carey and György
Jeszenszky on the drums, a fantastic all-rounder who crops up in the most diverse formations ranging from ethno-jazz through
hard-bop right to the outer reaches of the avant-garde.

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
FEAT. OLÁH KÁLMÁN

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
BUBORÉK EGYÜTTES

lemezbemutató koncetje és tizedik szülinapja

22:30

FREE JAM
SESSION

VAS | SUN

08
10:00

SZO | SAT

07
20:00

A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt tizenöt év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, és megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar palettáját.
A tizenhét tagú Budapest Jazz Orchestra állandó résztvevője a hazai és külföldi
jazz-fesztiváloknak és egyben az egyetlen magyar big band, amely meghívást
kapott a legrangosabb fesztiválokra, köztük a Montreux-i Jazz Fesztiválra,
illetve a Cannes-I MIDEM fesztiválra. Ezen az estén a BJO-t a nemzetközi
sikerekkel is büszkélkedő Oláh Kálmán zongorista egészíti ki. A koncerten az
összeszokott bigband a kiváló billentyűs több kompozícióját is megszólaltatja.
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: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

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

A Buborék együttes 2005-ben alakult.
A zenekar tagjai számára a játék és
a móka lételem. Élő fellépéseiken a
szülők és gyerekek együtt táncolnak,
számolnak, vonatoznak és énekelnek
velük. A közös játék alól senkinek
sincs kibúvó!
Kovács Csilla – ének
Berczelly Csaba: basszusgitár – vokál
Kerékgyártó László – gitár, vokál
Kocsis Olivér – billentyű
Macsuga László – dob
Morvai Gábor – billentyű, szaxofon, vokál

jegyár|ticket price:
2400/2000HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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LFZE MONDAY OPEN JAM
LUDÁNYI TAMÁS QUARTET

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
VÁCZI ESZTER ÉS A QUARTET

HAMAROSAN A

BJC
BISTROBAN!

HÉT | MON

09

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Bár a zenekar 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 az
azon megjelent dalok mindegyike a
zenekar saját szerzeménye

HÉT | MON

09

INGYENES/FREE

22:00

Balázs József – zongora, Komjáti Áron – gitár,
Egri János – bőgő, Zana Zoltán – szaxofon,
Balázs Elemér – dob

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgal- - - - - - - - - - - - - - - - - - mait kereső közönséget és a játékba
Egyszer volt, hol nem volt...
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Kelet-Bakony lábánál,
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
egy több országot megjárt séf
hallgatókból álló formáció szavatolja a
gondos kezei alatt készülnek a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!

The band was formed 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.

Spontaneous & joyful open jam nights of
The Liszt Academy of Music’s amazingly
talented young musicians every Monday.

CSURGÓDOMBI
KÉZMŰVES SAJTOK...

- - - - - - - - - - - - - - - - - www.sajtkonyha.hu FB//sajtkonyha

d1 TV JAZZ EST:
JAZZ ALLSTARS PROJECT
HÁZIGAZDA: SÁRIK PÉTER

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:

SZE | WED

11

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Sárik Péter jazz-zongoraművész
különleges zenei kalandozásra invitálja a műfaj szerelmeseit. A háromhavi
rendszerességű Jazz AllStars Project
a hazai jazz élet ismert művészeiből
alkot egyedi formációkat, amelyeket
a közönség nagy valószínűséggel
először és utoljára láthat-hallhat
ebben az összeállításban.
Sárik Péter – zongora, Gyárfás István – gitár,
Sárkány Sándor – bőgő, Gálfi Attila – dob
Péter Sárik jazz pianist invites the lovers of genre
for special musical adventures.

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

March //
EVISION JAZZ EST:
BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET

07

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

22:30

FREE JAM
SESSION
CSÜ | THU

SZE | WED

11

INGYENES | FREE

12

20:00

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.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Bágyi Balázs a magyar jazz-élet
egyik meghatározó, külföldön is
rendszeresen koncertező művésze, aki húszas évei óta vezeti
saját zenekarait. A formáció repertoárja a névadó zenekarvezető
szerzeményeire épül
Bágyi Balázs – dob, Ávéd János – szaxofon,
Oláh Dezső – zongora, Lakatos “Pecek” Krisztián – bőgő
The quartet plays original music composed by
the bandleader that contains pentaton based
cantabile theme melodies, putting into rolling
grooves mixed with post - bop and free elements, flavoured by Eastern - European and
gipsy folk.

ALERANT JAZZ EST: “HUNGARIKONOK-GENERÁCIÓK”
LÁSZLÓ ATTILA & TRIO MIDNIGHT

PÉN| FRI

13

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Harmónia Jazzműhely egyik
lételeme a kiugróan tehetséges fiatal
jazz-zenészek pódiumhoz juttatása. A
zongorista Oláh Krisztián lenyűgöző
technikával, hatalmas szenvedéllyel
és életérzéssel játszik.Aki szereti a
romlatlan bebopot, annak ezen az estén hatalmas élményben lehet része.
Oláh Krisztián – zongora, Schildkraut Vilmos –
bőgő, Serei Dániel – dob
Amazingly gifted and blessed with a dazzling
technique, young pianist Krisztián Oláh has been
knocking out our late night jam session regulars
for close on a year now.

SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
ZAKATOLÓ ZENEMOZI

22:30

FREE JAM
SESSION

VAS | SUN

15

11:00

SZO | SAT

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

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

14
20:00

10.00 Szeleburdi Kölyökklub
11.00 Zakatoló Zenemozi

A zenekarhoz ezen az estén a tagokkal évtizedes
szakmai kapcsolatot és barátságot ápoló László Attila jazzgitáros csatlakozik. A Trio Midnight
külföldön is rengeteg elismerést szerzett, először az Umbria Jazz fesztiválon,
majd 1995-ben Marciac-ban. Ugyanebben az évben elsők lettek a rangos
hoeilaarti jazzversenyen Belgiumban. Az elmúlt években a trió mindhárom tagja
készített szólólemezt is.

A Syntax Magyarország egyetlen
mozizenekara, amely rajzfilmekre
zenél! A legkülönfélébb zenei stílusokban lehet részünk, attól függően,
hogy éppen milyen rajzfilm szerepel a
terítéken. A nyolcfős mini bigband változatos hangszerparkkal rendelkezik,
rendszeresen kezelésbe veszik az
analóg minimoogot, az erdélyi óriás
fujarát, a melodicát, kalimbát, tilinkót,
és barátaikat.

Oláh Kálmán – zongora, Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob
The group started working professionally in 1990, and has been recognised from the beginning by audience and critics
alike as one of the best young European mainstream jazz trio. Special guest: Attila Laszlo (g)

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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ETŰD VIZSGAKONCERT

HÉT | MON

16

20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

Az iskola falai közül olyan kiválóságok
léptek ki, mint Fábián Juli, Vörös Niki,
Csézy, Palya Bea, Pflum Orsi és Szőke
Nikoletta, csak néhányat említve a
legismertebb nevek közül. Az Etűd
Zeneművészeti
Szakközépiskola
tanulóinak koncertjén a feltörekvő
generáció tagjai saját formációikkal
mutatkoznak be.
The Etűd Conservatoire and Music School’s
most talented students will be on stage with jazz
standards.

KEDD | TUE

HÉT| MON

16

INGYENES/FREE

Korb Attila új zenekara többek között
Bix Beiderbecke, Adrian Rollini és
Frankie Trumbauer munkásságának
állít emléket. Ennek megfelelően a
zenekar hangzásvilága az amerikai
jazz korszak 1920-as és korai 30-as
éveibe repíti vissza a hallgatót.

Spontaneous & joyful open jam nights of
The Liszt Academy of Music’s amazingly
talented young musicians every Monday.

The band’s music brings to mind the best of the
jazz golden era.

Korb Attila – kornett, harsona, zongora, ének,
Dennert Árpád – klarinét és szaxofon, Marsall
László Dávid – basszus szaxofon, Sidoo Attila –
gitár, Cseh Balázs – dob

CSÜTÖRTÖK | THURSDAY
Juhász Paptag Rosé
száraz rozé, 2014 (üveg, 0,75l)
dry rose wine, 2014 (bottle, 0,75l)

1900HUF

KEDD | TUESDAY
Staropramen (0,3l) + Panyolai Elixír

PÉNTEK | FRIDAY

(szilva, kajszi vagy meggy, 0,4cl)

KOKTÉLOK
COCKTAILS

Staropramen draught beer (0,3l)
+ Panyolai Elixír palinka (plum,

(mojito, pina colada, tequila sunrise,
cuba libre, caipirinha)

apricot, sour-cherry, 0,4cl)

950HUF

790HUF

SZERDA | WEDNESDAY

SZOMBAT | SATURDAY

PUB MENÜ | PUB MENU
Staropramen (0,3l) + Házi fűszeres steak-

SNACK MENÜ | SNACK MENU
Staropramen (0,5l)
+ Nachos és választható dip

burgonya kosár, választható BJC dip

1200HUF

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!

Nagyfröccs
Tall Spritzer
400HUF

+ Spicy homemade potato wedges basket
whit opcional BJC dip

17

20:00

22:00

HÉTFŐ | MONDAY

Staropramen draught beer (0,3l)

KORB ATTILA & HIS GANG

LFZE MONDAY OPEN JAM
BARIS GÁBOR QUARTET

VASÁRNAP | SUNDAY
NARANCSITAL | ORANGE DRINK
150HUF/DL

Staropramen draught beer (0,5l)
+ Nachos with optional dip

990HUF

Ajánlatunk 2015.03.01. és 04.30. között, valamint a készlet erejéig érvényes. Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A változtatás jogát fenntartjuk.
Our offer available from 01/03/2015 to 30/04/2015 and while stock lasts. Our prices are in HUF and includes the VAT. We reserve the right to change.
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Via Budapest
lágsztárokJazz Clubban!
Gerald Clayton zenéjének ritmus- és harmóniavilága
táplálkozik a legnagyobb „felmenők” játékából, ám
leginkább a Josuha Redmannel és a népszerű énekesnővel, Gretchen Parlatoval is gyakran közösen alkotó
Aaron Parks zenei világához hasonlít. Játékával Robert
Glasperhez hasonlóan ki mer lépni a műfaji keretekből, így bátran merít a modern értelemben vett RnB és
Hip-Hop hangzásvilágából is.
Gerald Clayton – zongora, Joe Sanders – bőgő, Obed Calvaire – dob

SZE | WED

18
20:00

“Individually and collectively, (the Gerald Clayton Trio’s) performance
was at a stunningly high professional level-enhanced by the
enthusiastic feeling of exhilaration in everything they played.”
- Don Heckman, Los Angeles Times
Jegyár | Ticket price: 5.900HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

www.bjc.hu
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BJC GROOVE JAM

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

ALERANT JAZZ EST:
FINUCCI BROS QUARTET

A jazz gitár legendái 1920-tól napjainkig

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
SZAKCSI LAKATOS RÓBERT
QUARTET

22:30

FREE JAM
SESSION
CSÜ | THU

SZE | WED

18

INGYENES | FREE

19

20:00

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.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zongorista Szakcsi Lakatos Róbert
1995-tõl zenei versenyek során nyerte
el a kategóriadíjakat. Az eredetileg
trió felállásban hosszú éveken át
működő zenekarhoz vérfrissítésként
egy tehetséges szólista, Pecze
Balázs jazz-trombitás csatlakozik.

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

Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Pecze
Balázs – trombita, Pecek Krisztián – bőgő,
Csízi László – dob

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

Róber Szakcsi Lakatos, 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.

vendég: Szőke Nikoletta, Fekete-Kovács Kornél, Galyas László

21
20:00

20

A Finucci Bros Quartet öt hónapon
át havonta egy előadás keretében mutatja be a műfaj kiemelkedő
hangszereseit, korszakalkotó zeneszerzőit. Ezen az estén a jazzgitár
legendás alakjai elevenednek meg a
színpadon.

“DREAM AND REALITY” - TOMSITS RUDOLF EMLÉKKONCERT
a Studio11 Ensemble produkciója

SZO | SAT

PÉN | FRI

Csak valami
könnyű falatra vágyik?

22:30

FREE JAM
SESSION

Tomsits Rudolf (1946. május 12. - 2003. június 11.) zeneszerző, főiskolai tanár,
nemzetközi hírű magyar dzsessztrombitás tizenhat éves korától hivatásos
zenész, pályafutása során számos hazai és nemzetközi jazz-formáció szólistája,
tagja volt. 1964-ben csatlakozott a frissen alakult Studio11-hez, melynek 1980-ig
volt állandó tagja. Ezen az estén a „Dream And Reality” produkciól tiszteleg a
volt zenekari tag, a trombitaművész, zeneszerző munkássága előtt. A koncerten
- volt tanítványaival, tisztelőivel társulva - Tomsits Rudolf jazz-kompozíciói,
dalai, hangszerelései lesznek hallhatóak.
Tomsits Rudolph composer, professor, internationally renowned Hungarian jazz trumpeter,
professional musician since the age of sixteen, during his career he has been the soloist, member of
several national and international jazz formations.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
www.bjc.hu

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

budapest jazz club

March //

SZELEBURDI VASÁRNAPOK: BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLA
GRUND SZÍNHÁZ
félévi énekes bemutató koncertje
- MESEMORZSÁK

VAS | SUN

22
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 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.
Theatrical event for kids in Hungarian.

HÉT | MON

23

11

LFZE MONDAY OPEN JAM
TÁLAS ÁRON TRIO

HÉT | MON

INGYENES | FREE

20:00

23

INGYENES/FREE

22:00

A Bartók Béla Konzervatórium Jazz
tanszakának énekesei méltán nevezhetõk a legtehetségesebb és egyben
legfiatalabb jazzgeneráció tagjainak.
Többen közülük már saját zenekarral
járják a hazai klubokat és fesztiválokat, és olyan is akad, aki saját
CD-vel is rendelkezik.
Students of the Jazz Faculty of Bartók Béla
Conservatory are the most talented and and the
youngest jazz singers of their generation.

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. Hétrőlhétre 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.

PANKASTIC!

SPIRIT SZÍNHÁZ

SZE | WED

25

jegyár|ticket price:
2800HUF

KEDD | TUE

19:00

A Pankastic! zenekar 2014 júniusában alakult. Üde színfoltként tűntek fel a
magyar könnyűzenei palettán, stílusukat tudatosan django-pop-nak definiálva.
A két világháború közti békeidő igényes zeneiségét kívánják ötvözni a modern világzene egyediségével. A Dalba beküldött „Kicsi a világ, de nagy világ”
című szerzeménnyel több, mint 300 nevező közül bekerültek a legjobb harminc
közé, majd a második fordulóba is tovább jutottak, így január végétől a Közmédia csatornáin szurkolhatnak a rajongók a Pálmai Panna vezette csapatnak.

Theatrical event in Hungarian.

24
20:00

A Spirit színház estjei kamaraszínházi,
intim teret igénylő előadások, melyek
közelről megérinthetik az emberek
lelkét. Bemutatnak életrajzi ihletettségű műveket, olyan művészek,
közéleti emberek portréját rajzolva
meg, akiknek sorsa iránymutató, elgondolkodtató lehet.

Pálmai Panna – ének, Seres Vilmos – klarinét, Horváth Márk – gitár, Kardos Dániel – gitár,
Csurkulya József – cimbalom, Lombos Pál – nagybőgő
The group started working professionally in 1990, and has been recognised from the beginning by audience and critics

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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GRUND SZÍNHÁZ:
CAGEMATCH

SZE | WED

25
21:00

jegyár|ticket price:
2000HUF

A Grund Színház missziója az improvizáció technikája köré szerveződik, ezt a módszert érvényesíti
különböző programjaiban. 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 event in Hungarian.

BJC GROOVE JAM

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

SZE | WED

25

“HUNGARIKONOK GENERÁCIÓK”
SZŐKE NIKOLETTA QUARTET

CSÜ | THU

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.

26

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Szőke Nikoletta a 2005-ös Montreux
Nemzetközi Jazz Fesztiválon a 30
év alatti énekesek világvetélkedőjén
első díjat kapott. Niki egyike azon
ritka művésznőknek, akit nem csak
a közönség, de a szakma is ajnároz.
Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos
Róbert – zongora, Barcza-Horváth József
– bőgő, Juhász Márton – dob
The quartet of fantastic songstress who
has been going from strength to strength
ever since she won First Prize at the
vocalists’ world contest at the Montreux
Jazz Festival.

FIDELIO JAZZ EST:
BALÁZS ELEMÉR GROUP

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
TÓTH VIKTOR ARURA TRIO

22:30

FREE JAM
SESSION
PÉN | FRI

27

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az egyik legkísérletezőbb kedvű
alt-szaxofonos, Tóth Viktor csodálatos, lírai hangvételű ballada lemezének kompozícióival lepi meg
közönséget. A dob nélküli trióban a
harmónia hangszer a cimbalom, ami
Lukács Miklós csodálatos keze alatt
immár elfoglalta jogos helyét a jazz
birodalmában.
Tóth Viktor – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Orbán György – bőgő
Alto-sax player Viktor Tóth, one of the great
sensations of the 2007 Budapest Jazz Festival,
is the most open minded of the young jazzmen
in Hungary.
www.bjc.hu

SZO | SAT

28
20:00

22:30

FREE JAM
SESSION

A Balázs Elemér Groupot, 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, Czibere József – 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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RUTKAI BORI BANDA
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CIRKUSZ-KA ÉS A A Cirkusz-KA fado-, bossa nova-, flaSZŰKÍTETT KVARTETT menco zenéből merít, fűszerezve a
közös lemezbemutató koncertje jazz harmónia világával.
Szlávics Anna – ének, fuvola, melodika; Rock
Tamás – gitár; Clemente Gábor – ütőhangszerek; Szalay Tamás Géza – nagybőgő; Mády-Szabó Eszter – cselló; Orosz Márton – dob
Vendég: Bakai Márton – hegedű

VAS | SUN

29
11:00

A Szűkített Kvartett improvizatív kortárs
kamarazenéje népzenéből táplálkozik.
jegyár|ticket price: 1000HUF
családi|family: 3200HUF

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

A zenekar a Sárkányjárgány című új
album és a korábbi Vacka-lemez legpörgősebb dalaival táncoltatja meg
a gyerekeket. A Sárkányjárgánnyal
bejárjuk a zenebirodalom közeli és
távoli tájait, játékos formában idézzük
meg az adott táj hangulatait, zenei
műfajait, a dzsungelbújócskától kezdve a brazil strandszambán keresztül a
kerti űrdiszkóig.
Rutkai Bori – ének
Darvas Kristóf – zongora
Szerető Dániel – basszusgitár
Dudás Zsombor – dob
Music performance for kids.

VAS | SUN

29
20:00

30

HÉT | MON

30
20:00

22:00

Varga Tamás – próza, Csicsák György – gitár,
Jelasity Péter – szaxofon, Klimász Tamás –
bőgő, Görgényi Gábor – dob
Quotations from Julio Cortázar’s and Esterházy
Péter’s writing, with Charlie Parker’s music by
the Hungarian actor Tamás Varga, generation of
jegyár|ticket price: Hungarian jazz musicians.
1200/800HUF

PORT.HU JAZZ EST:
SINGER STREET

KEDD | TUE

INGYENES | FREE

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

JAZZ + PRÓZA Varga Tamás számtalan magyar és
külföldi filmben játszott. Rendszeresen szinkronizál és alkalmi produkciókban is közreműködik. Önálló
estje a Jazz+próza, melyben partnerei
kiváló muzsikusok, a közönség legnagyobb örömére évek óta látható és
hallható a legkülönbözőbb, kultúrára
nyitott színpadokon.

LFZE MONDAY OPEN JAM
FENYVESI MÁRTON TRIO

HÉT | HÉT

Bakai Márton – hegedű; Pribay Valéria – cselló;
Clemente Gábor – ütőhangszerek; Szalay Tamás
Géza – nagybőgő Vendég: Szlávics Anna – ének

31

20:00

vagy valami
tartalmasabbat kóstolna?

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!

A zenekar tagjait régrõl ismerhetjük,
ám ebben a felállásban csak 2011 óta
dolgoznak együtt. Repertoárjuk négy
énekhangra hangszerelt, közismert
jazz és swing feldolgozásokból áll.
Saját hangszereléseiken kívül neves
előadók dalait is éneklik.

Spontaneous & joyful open jam nights of
The Liszt Academy of Music’s amazingly
talented young musicians every Monday.

Singer Street is an a cappella group from
Hungary, consisting of four brilliant singers.

Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Neumann Balázs – zongora, Frey György –
basszusgitár, Kaszás Péter – dob

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

Válogasson

kedvére

a BJC BISTRO kínálatából!
www.bjc.hu

budapest jazz club

// április

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. március 02. // 22:00 - Serei-Piller Quartet
2015. március 09. // 22:00 - Ludányi Tamás Quartet
2015. március 16. // 22:00 - Baris Gábor Quartet
2015. március 23. // 22:00 - Tálas Áron Trio
2015. március 30. // 22:00 - Fenyvesi Márton Trio
2015. április 02. // 22:00 - morvai tamás quartet
2015. április 09. // 21:00 - balogh gyula quartet
2015. április 16. // 22:00 - oláh krisztián trio
2015. április 23. // 22:00 - tálas áron trio

www.bjc.hu

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
tehetségeit bemutató sorozat stratégiai partnere az

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

budapest
jazz club
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April //

szombaton este, 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.

06. P|FRI // 22:30 - Balázs József Trio
07. SZO|SAT // 22:30- Egri János Trio
2015. március 13. P|FRI // 22:30 - Elek istván trio
2015. március 14. SZO|SAT // 22:30 - Cseke Gábor Trio
2015. március 20. P|FRI // 22:30 - Gáspár Károly Trio
2015. március 21. SZO|SAT // 22:30- Balázs József Trio
2015. március 27. P|FRI // 22:30 - Gáspár Károly Trio
2015. március 28. SZO|SAT // 22:30- Egri János Trio
2015. március
2015. március

2015. április 03. P|FRI // 22:30 - Balázs József Trio

04. SZO|SAT // 22:30 - Rafael Márió Trio
2015. április 10. P|FRI // 22:30 - Egri János Trio
2015. április 11. SZO|SAT // 22:30 - Gáspár Károly Trio
2015. április 17. P|FRI // 22:30 - Gáspár Károly Trio
2015. április 18. SZO|SAT // 22:30- Balázs József Trio
2015. április 24. p|FRI // 22:30 - Egri János Trio
2015. április 25. SZO|SAT // 22:30 - Cseke Gábor Trio
2015. április

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

www.bjc.hu

budapest jazz club
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
JAZZ-CSILLAGVIZSGÁLÓ

April //
BJC GROOVE JAM

17

CSÜ | THU

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

02
19:00

Ingyenes

SZE | WED

01

20:00

jegyár|ticket price:
1000/500HUF

Borbély Mihály, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára ezen az estén felvezeti a ragyogóan tehetséges
utánpótlást.
A jövő szaxofonos csillagai: Ludányi Tamás,
Uher-Győrfi Bálint, Garay Anna Elza, Ördög
Krisztián Kísérik: zongorán Tálas Áron, bőgőn
Bögöthy Ádám és dobon Czirják Tamás
Ace saxophonist, Mihály Borbély who also
teaches his art at the world famous Ferenc Liszt
Academy brings on an incredible array of new
talent. This is a gig for the non-snobs who will be
able to check out now all those wonderful new
singers whose shows will draw hordes of snobs
in the years to come

SZE | WED

01

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.

KÓSTOLÓ
az esti koncert látogatóinak

&

KÉZMŰVES
SAJTVÁSÁR
további kézmuves
meglepetésekkel!
´´

Free Hungarian handmade cheese tasting

for the guests of the concert & cheese fair.

VINCENT HERRING |USA|
& LUKAS ORAVEC QUARTET

jegyár | ticket price: 2900HUF
CSÜ | THU

02

20:00

A szlovákiai, szlovákiai magyar és magyar tagokból álló Lukas
Oravec Quartet a kora előrehaladtával nemzketközi elismertségét
exponenciálisan növelő fiatal dobos zseni Hodek Dávid, a tengerentúlon már évtizedek óta jegyzett zongorista, Oláh Kálmán,
valamint a névadó jazz-trombitás Lukas Oravec és Tomas Baros
bőgős koprodukciójaként született. Az „egész estés zenekarhoz”
ezen alkalommal a jazz-értő közönség legnagyobb örömére
egy világklasszis fúvós is csatlakozik. Vincent Herring neve
azok számára is ismerősen cseng, akik Freddy Hubbard, Dizzy
Gillespie, Art Blakey vagy a szintén legendás Lionel Hampton
munkásságáért rajonganak.
Vincent Herring – szaxofon, Lukas Oravec – trombita, Oláh Kálmán – zongora, Tomas Baros – bőgő, Hodek Dávid – dob
Vincent has appeared as guest soloist with many artists and ensembles
including Wynton Marsalis at Lincoln Center and John Faddis with the
Carnegie Hall Big Band. The Lukas Oravec Quartet was founded in early
2012. Its quality immediately struck jazz enthusiasts. The band has played
many club gigs and appeared at many festivals throughout Europe. The
quartet won the top prize of “Young Faces of Slovak Jazz “ and the quartet
leader has won a “prize for interpretive performance”.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

www.bjc.hu

budapest jazz club

18 // április

ALERANT JAZZ EST:
SZAKCSI JR. TRIBUTE TO TONY WILLIAMS

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
KAROSI JÚLIA QUARTET
FEAT. BORBÉLY MIHÁLY
22:30

FREE JAM
SESSION

22:30

FREE JAM
SESSION

PÉN | FRI

03

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

20:00

SZO | SAT

A zenekar elsősorban az énekesnő 04
saját szerzeményeit játssza. Zenéjük 20:00
dinamikus, magán viseli a magyar
és közép-európai zene ritmikai sok- Ezen az estén az elismert hazai zenészekből álló formáció a komszínűségét. Vendégük ez alkalommal ponistaként is maradandót alkotó zenészóriás, a megszámlálhatatlan
Borbély Mihály szaxofonos, aki maga felvételen szereplő jazz dobos, Tony Williams előtt tiszteleg.
is nagyszerű zenekarvezető, egyben a
LFZE tanára.
Karosi Júlia – ének, Tálas Áron – zongora,
Bögöthy Ádám – bőgő, Varga Bendegúz – dob,
Borbély Mihály – szaxofon

Fekete-Kovács Kornél – trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Szakcsi Jr. – zongora,
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
This formation is tribute to the musician-composer giant, Tony Williams.

The band performs mainly Júlia’s own
compositions. The music is dynamic and carries
the rhythmic variety of the music of Hungary and
Eastern Europe.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

LFZE MONDAY OPEN JAM
MORVAI TAMÁS QUARTET

d1 TV JAZZ EST: Hajdu Klára saját zenekara 2008-ban
HAJDÚ KLÁRA QUARTET alakult, mely számos hazai klubba
FEAT. DENNERT ÁRPÁD és fesztiválra is meghívást kapott.
Az est alkalmával az összeszokott
formációhoz Dennert Árpád szaxofonos csatlakozik.
Hajdu Klára – ének, Neumann Balázs – zongora,
Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob,
Dennert Árpád – szaxofon
HÉT | MON

06
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

KláraHajduQuartet’srepertoireincludesHungarian
evergreens, own competitions, folk & pop songs
in jazz adaptions. This event will be the second
birthday party of the formation.”.

EVISION JAZZ EST: Éles Gábor alkotómunkája a blues,
ÉLES GÁBOR SZÓLÓEST jazz, a soul és a folk gyökereiből
táplálkozik. Koncertjén eddig soha
nem játszott, saját szerzeményeit
is hallhatjuk, melyek a swing és az
amerikai “fehér country” időszakának
szellemét idézik. A műsorban jazz
örökzöldek, modernebb hangzású
saját dalok is helyet kapnak.
Éles Gabor’s work nourished by blues, jazz, soul
and folk roots.

KEDD | TUE

07
20:00
www.bjc.hu

HÉT | MON

06

INGYENES | FREE

22:00

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. Hétrőlhétre 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.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:
NIGUN

SZE | WED

08

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

BJC GROOVE JAM

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

SZE | WED

08

INGYENES | FREE

22:00

Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon,
tárogató, Ajtai Péter – bõgõ, Baló István – 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.

Uniquely on the European jazz scene Nigun
originate its music from the Eastern European
Jewish traditions.

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

Európai jazz zenekarként egyedülálló,
hogy a Nigun a Közép-kelet európai
zsidó zenét tartja eredőjének. Zenéjükben a spirituális erőt hordozó
hagyomány és a modern jazz egységgé olvad. A Nigun mindig is átlépte a
műfaji határokat, leginkább talán a
Klez-jazz jelző írja le, milyen irányba
gondolkoznak.

19

TRIO SPECIAL
/CHARLIE - TZUMO ÁRPÁD - EGRI JÁNOS/

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
POCSAI KRISZTA QUINTET

22:30

PÉN | FRI

10

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

CSÜ | THU

20:00

A hazai könnyűzenei színtér három meghatározó egyéniségének összefogásából
alakult a Trio Special, mely nevéhez hűen különleges koncertélményt ígér. A mainstreamet képviselő Egri János bőgős, a nemzetközileg is jegyzett Tzumo Árpád
billentyűs és a töretlen népszerűségnek örvendő élő legenda, Charlie triója akusztikusan, új, néha merész felfogásban szólaltatja meg az énekes legismertebb
dalait. Az ismert hazai slágerek mellett a formáció népszerű jazz sztenderdek és
blues örökzöldek közül is válogat. Az unplugged hangszerelés és a klubkoncert intimitásának köszönhetően koncertjük igazi kuriózumnak ígérkezik.

Pocsai Kriszta – ének, Cseke Gábor – zongora,
Schenider Zoltán – gitár, Barcza-Horváth József
– bőgő, Kaszás Péter – dob

09
20:00

Horváth Charlie – ének, Tzumo Árpád – zongora, Egri János – bőgő
Trio Special was formed by three well-known hungarian dominant personality. The formation’s name
suggests special concert experience.
jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

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

Pocsai Kriszta az egyik leggyönyörűbb hangú, de sajnálatosan
ritkán hallható énekesnő némi szünet
után nemrég tért vissza a jazz és a
latin zene világába egy szenzációs
albummal. Valószínűleg sokat hallunk
majd a lemez anyagából is ezen a
koncerten.

Widening her musical range to include pop, funk
and Latin as well as jazz, Kriszta produced three
albums to which she contributed a number of
songs as composer as well as lyricist in which
latter roles she also excels..

www.bjc.hu
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22:30

budapest jazz club
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FREE JAM
SESSION

SZO | SAT

11
19:00
&
21:30

Jegyár | Ticket price: 2.500HUF
www.bjc.hu

Az amerikai Kevin Mahogany napjaink egyik legelismertebb
előadóművésze. Virtuóz scat éneklése stílusának védjegyévé
vált, ugyanakkor aligha van olyan technika a “jazzéneklésben, amit Mahogany ne tudna” - írta a New Yorker Magazin
zenekritikusa. Tíznél több szólóalbumával, forró hangulatú
koncertjeivel a világ legjobb énekesei között tartják számon.
The American Kevin Mahogany is one of today’s most widely
recognized performing artists. Virtuosic scat singing has
become a trademark of his style, though “there is little
Mahogany cannot do,” according to the critic of New Yorker
Magazine. With more than ten solo albums and invariably
hot concerts, he is considered one of the best singers in the
world.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK:
ISZKIRI ZENEKAR

VAS | SUN

12

10:00

21

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA

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

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

Az ISZKIRI alapító tagjai gyakorló
apukák, akik főállásban is gyermekekkel foglalkoznak, ugyanakkor
évtizedek óta profi zenészként működnek a legkülönfélébb zenei stílusokban. 2011 tavaszán döntöttek
úgy, hogy civil foglalkozásukat és legfontosabb hobbijukat összekötik. Így
alakult meg az ISZKIRI !
Music performance for kids in Hungarian.

VAS | SUN

12
18:00
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

SINGER STREET

HÉT | MON

13

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait régrõl ismerhetjük,
ám ebben a felállásban csak 2011 óta
dolgoznak együtt. Repertoárjuk négy
énekhangra hangszerelt, közismert
jazz és swing feldolgozásokból áll.
Saját hangszereléseiken kívül neves
előadók dalait is éneklik.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Neumann Balázs – zongora, Frey György –
basszusgitár, Kaszás Péter – dob
Singer Street is an a cappella group from Hungary,
consisting of four brilliant singers.

VOICE&GUITAR:
MICHELLER MYRTILL &
PINTÉR TIBOR DUO

LFZE MONDAY OPEN JAM
BALOGH GYULA QUARTET

KEDD | TUE

HÉT | MON

13

INGYENES | FREE

22:00

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. Hétrőlhétre 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.

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

14

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Micheller Myrtill és Pintér Tibor énekgitár duójának műsorában jazz standardek és pop slágerek egyedi feldolgozásai hallhatók. A tízéves formáció
improvizációban gazdag előadása
felejthetetlen élményt ígér. A hónaprólhónapra teltházas koncerteket adó
páros széles repertoárból válogatva
jelentkezik kedvenc dalaival.
Micheller Myrtill – ének
Pintér Tibor – gitár
The duo was among the best eight twice in
Völklingen on the ‘Voice&Guitar’ international
contest. They toured in London in 2009.

www.bjc.hu

budapest jazz club
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KLAUS GRAF NEU QUARTET

SZE | WED

15

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A nemzetközileg is széles körben
ismert alt-szaxofonos zenekarát
2001-ben alapította. Koncertjén
elsősorban 2002-ben „Changes in
Live” és 2007-ben megjelent „Moving
on” című korongjain hallható saját
szerzeményeit szólaltatja meg
nürnbergi zenésztársaival.
Klaus Graf – szaxofon, Andreas Feith – zongora,
Max Leis – bőgő, Julian Fau – dob
The music largely consists of the band leader’s
compositions which perfectly fit into the quartet’s
concept: Jazz including elements of Soul with
great emphasis on melodic and groovy music for
the listener’s belly and head.

BJC GROOVE JAM

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

SZE | WED

15

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.

Minden vasárnap délelőtt vidám gyerekprogramok a BJC-ben!

Koncertek, zenés színháziés bábelőadások, kézműves
foglalkozások, interaktív játékok,
valamint számos mosolygós
program kicsiknek
L
és nagyoknak.
10:00-TÓ

SZELEBURDI

B
KÖLYÖKKLU
el és
kézügyeskedéss
játékokkal

www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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BJC BISTRO OPENS // MON-THU: 4PM - 12AM // FRI-SAT: 4PM - 02AM

23

A konyhában is
muzsikálunk!
BISTRO NYITVA TARTÁS

H-CS: 16:00 - 24:00
P-SZ:16:00 - 02:00

BISTRO
FOOD SPECIALITIES

LIVE JAZZ MUSIC

& FREE JAM SESSIONS

“Fast and precise hands on stage and in the kitchen alike”

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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04.16.

18.00: Infinity
19.00: Az Etűd Zeneművészeti Szakközépiskola Zenekara
20.00: A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
Jazz Tanszakának Zenekara
21.00: A Kodolányi János Főiskola Művészeti Tanszékének Zenekara
22.00: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Jazz Tanszékének Zenekara

04.17.

19.00: Megnyitó, díjátadók
19.30: A 2015-ös év Szabó Gábor díjasának koncertje:
Csík Gusztáv Trió feat. Joan Faulkner
20.30: Oláh Szabolcs Quintet
21.30: Syrius Legacy
22.30: BJC Jam Session

April // 25

jegyárak
ticket prices:
1800/1200HUF

2 NAPOS BÉRLET
2 DAYS LEASE
felnőtt | adult:
3000HUF
diák | student:
2000HUF

04.18.

20.00: Szőke Szandra Quintet
21.00: Berki-Sárik duó
22.00: Trio a lá Kodály
23.00: BJC Jam Session
A sokéves hagyományt követve 2015 tavaszán sem maradhat el a Magyar Jazz Ünnepe,
amelynek központja ez alkalommal is a műfaj legpezsgőbb helyszíne, a Budapest Jazz
Club. A fellépőket az előző évek hagyományához híven a legjobbak legjobbjai közül
válogatja a Magyar Jazz Szövetség, ügyelve arra, hogy ne csak a törzsközönség kapjon
kedvet a háromnapos eseményhez.
A fesztivál célja, hogy lehető legszélesebb keresztmetszetében mutassa be a műfaj jelenét és
jövőjét. A fellépő formációk között a sztárok mellett helyet kapnak a fiatalabb, modern irányzatokból inspirációt merítő zenekarok is. Az első napon a zenei intézmények hallgatóiból
alakult formációk kapnak bemutatkozási lehetőséget, míg a fesztivál második napján átadják a
Szabó Gábor-életműdíjat, melyet idén a billentyűk nemzetközi színpadokon is jól ismert
mestere, Csík Gusztáv vehet át.
A tradition now for many years, 2015 would be inconceivable without the Feast of Hungarian Jazz, with the
Budapest Jazz Club (BJC), the most vibrant venue of the genre, in its centre. In line with the practice of the
previous years, the performers are chosen from the cream of the local scene by the Hungarian Jazz Federation,
making sure the programme of the three-day event will attract not only jazz heads.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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SZELEBURDI VASÁRNAPOK Szamárfül Projekt – Brub, egy
zokni, aminek párja nincs

VAS | SUN

19

10:00

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

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

SZELEBURDI LIVE
10.00: Játékos programok

PASINITO & AZNAP
- lemezbemutató koncertek

VAS | SUN

19
19:00
19:00 AZNAP - Az együttes egy jam találkozás során alakult 2009 őszén. Az AZNAP ze-

Brub vagyok. Félpár zokni. Mond- néje expresszív, kultúrákon átívelő, modern és kísérletező.
hatnám, hogy páratlan. Barátaimmal Stanislaw Lazarus – doromb, táltos dob, harmónium, free style, Bresztyenyszky Jenő – tangóhar- Trappal, Kexszel és Uppival - Ábel monika, doromb, Mátis Benjámin – basszus gitár, Nagy Judit – kongák, Boja Sára – fuvola, Oublié de
szobájában lakunk. Ha neked is Marco – dob, Somogyvári Dániel – gitár
van félpár zoknid, akkor bizonyára
tudod, hogy nekünk, ellentétben 21:00 PASIMITO - A Pasimitozenekar 2005-ben debütált. Zenei stílusukra az ethno és
páros társainkkal, nagyon kalandos alternatív jazz jellemző, mely néha a „keményebb” zene világából is merít.
életünk van. Ha te is kíváncsi vagy a Katarzyna Sprawka – hegedű, vokál , Aleksander Papierz – szaxofon, Jan Mitoraj – gitár, Jacek Laton
– billentyűk, elektronika, Jan Stobiecki – basszus gitár, Przemek Lechowicz – dob
történeteikre, gyere el!
Music performance for kids in Hungarian.

INGYENES | FREE

PÁKAI PETRA ÉS
CSÉRY ZOLTÁN DUO

LFZE MONDAY OPEN JAM
OLÁH KRISZTIÁN TRIO

HÉT | MON

20

INGYENES | FREE

22:00
VAS | SUN

19
20:00
Pákai Petra és Cséry Zoltán saját dalaikon keresztül elrepítik hallgatóikat
egy másik világba, ahol teret kap a különböző zenei stílusok fúziója.
Petra hangja olykor szárnyal, olykor pedig hatalmas energiáival letaglóz. Modern hangzás, egyedi hangszerelés öleli körbe a duót a különféle billentyűs
hangszereknek köszönhetően.
Pákai Petra – ének
Cséry Zoltán – billentyűs hangszerek, effektek
Pianist-composer, lyricist, Zoltán Cséry, plays his own songs in acoustic form with his singer partner,
Petra Pákai.

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. Hétrőlhétre 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.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu
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PORT.HU JAZZ EST:
TÓTH VIKTOR TERCET

KEDD | TUE

21

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

EVISION JAZZ EST:
GEREBEN ZITA QUINTET

SZE | WED

22

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

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.

Tóth Viktor – szaxofon, Orbán György – bőgő,
Hodek Dávid – dob

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

Alto-sax player Viktor Toth, one of the great
sensations of the 2007 Budapest Jazz Festival,
is the most open minded of the young jazzmen
in Hungary.

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

ZOLBERT A smooth jazz magyarországi nagykövete első ízben lép fel a BJC-ben.
Szólókarrierje előtt számos hazai popdíva és sikercsapat közreműködője
volt, ám miután a Jazzy Dalverseny
első helyezettjének járó díját is megnyerte, megkérdőjelezhetetlenné vált
létjogosultsága.
Zolbert – szoprán-, alt-, és tenorszaxofon, Riskó
Tibor – gitár, Tóth Marcell – zongora, Heilig Tamás
– basszusgitár, Nagy Zsolt -– dobok
CSÜ | THU

23
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The ambassador of smooth jazz to Hungary,
plays in BJC for the first time.

MJSZ JAZZ COMBO VERSENY A Magyar Jazz Szövetség újra megrendezi jazz combo versenyét. A
versenyre zenekari tag által komponált jazz-darabbal jelentkezhetnek
a zenekarok, melyet saját maguk
adnak elő. A nevezés korhatára 35 év.
Ennél idősebb sem a darab szerzői,
sem a zenekar tagjai nem lehetnek.
Hungarian Jazz Association organizes jazz
combo competition again. The entry age is
35 years. No older can be the writer of the
pieces.

SZE | WED

25
12:00

27

BJC GROOVE JAM

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

SZE | WED

22

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.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
NAGY JÁNOS TRIO
22:30

FREE JAM
SESSION

PÉN | FRI

24

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zongorista Nagy János a hazai
jazzélet egyik karakteres figurája. A
2001-es Mediawave Fesztiválon akkori
triója együtt játszott a világhírű szaxofonos David Murrayval. A Gramofon
Magazin kritikusai az Év jazz eseményének szavazták meg a koncertet.
Nagy János – zongora, Újváry Flóra – bőgő,
Joubert Flóra – dob
The brilliant pianist and bandleader, János Nagy
is one of the handful of world-class jazz pianists
in Hungary.

INGYENES | FREE
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28 // április
HUNGARIKONOK GENERÁCIÓK:
BALÁZS ELEMÉR GROUP

SZELEBURDI VASÁRNAPOK
- SZELEBURDI GYEREKFESZTIVÁL:
ESZTER-LÁNC MESEZENEKAR

RÉVÉSZ RICHÁRD
LATIN TRIO

22:30

SZO | SAT

25

20:00

FREE JAM
SESSION

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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.
Balázs Elemér – dob, Szőke Nikoletta – ének,
Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián –
bőgő, Czibere József – 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.

VAS | SUN

26
11:00

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

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

Interaktív mesekoncertek gyerekeknek és gyereklelkű felnőtteknek.
A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot
és varázslatot rejt. Mese-erdő
közepébe hívunk minden gyereket
és gyereklelkű felnőttet, ahol megelevenedik a történet a zene, bábok,
és persze a gyerekek segítségével.
A hangszerek mind a mese egy-egy
szereplőjét ismertetik meg velünk,
akiknek kalandjait a gyerekek is
alakíthatják ötleteikkel.
Music performance for kids in Hungarian.
A Szeleburdi Gyerekfesztivál az
NKA támogatásával valósul meg.

VAS | SUN

26

20:00

Révész Richárd hazánk egyik első
számú latin jazz zongoristája, eddig
is nagy sikert aratott latin stílusú
Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és
Nuestro Ritmo című lemezeivel.
Műsorukban igazi vérpezsdítő, virtuóz latin jazz dalok szerepelnek.
Révész Richárd – zongora, Fónay Tibor – bass,
Czibere József – dob.
Richárd Révész is one of the most talented
pianist of this Country. With his band he plays
real jazzy latin vibes.

LFZE MONDAY OPEN JAM:
TÁLAS ÁRON TRIO

IBOLYÁNTÚL Oláh Ibolya bátran és nyíltan vállalva
OLÁH IBOLYA ESTJA 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.

HÉT | MON

27
20:00

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.

HUNGARIKONOK GENERÁCIÓK A rendkívüli népszerűségnek örvendő
HARCSA VERONIKA & ének-gitár duó különleges színfoltGYÉMÁNT BÁLINT DUO ja a hazai, sőt büszkén állíthatjuk
az európai zenei életnek. Veronika
sokszínű, helyenként hangszerszerű énekhangja és a gitáros,
Bálint basszusokban gazdag gitárhangzása, kettejük nyughatatlan
kísérletező kedvével, intuitív egymásra hangoltságával teremt komplex és
izgalmas zenei élményt.
KEDD | TUE

28
20:00
www.bjc.hu

Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár
The singer-guitarist duo bearing extraordinary
popultarity is a special bright spot of the domestic,
proud to say, even the European music
jegyár|ticket price: and
scene.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

HÉT | MON

27

INGYENES | FREE

22:00

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. Hétrőlhétre 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.

1600/1200HUF
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SPIRIT SZÍNHÁZ

SZE | WED

29
19:00

jegyár|ticket price:
2800HUF

A Spirit színház estjei kamaraszínházi,
intim teret igénylő előadások, melyek
közelről megérinthetik az emberek
lelkét. Bemutatnak életrajzi ihletettségű műveket, olyan művészek,
közéleti emberek portréját rajzolva
meg, akiknek sorsa iránymutató, elgondolkodtató lehet.
Theatrical event in Hungarian.

GRUND SZÍNHÁZ:
CAGEMATCH

SZE | WED

29
21:00

jegyár|ticket price:
2000HUF

A Grund Színház missziója az improvizáció technikája köré szerveződik, ezt a módszert érvényesíti
különböző programjaiban. 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 event in Hungarian.

29

BJC GROOVE JAM

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

SZE | WED

29

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.

CSÜ | THU

30

20:00
2011-ben Herbie Hancock javaslatára az UNESCO
április 30-át Nemzetközi Jazz Nappá nyilvánította. A világszervezet akkori parlamenti elnöke a Magyarországot képviselő
Bogyay Katalin volt, és az UNESCO közgyűlése előtt Párizsban
a tavalyelőtt elhunyt Kossuth- és Erkel-díjas zongorista, Vukán
György adott koncertet. Azóta világszerte megünneplik a jazz napját.

Szőke Nikoletta a 2005-ös MontreuxNemzetközi Jazz Fesztiválon
a 30 év alatti énekesek világvetélkedőjén első díjat kapott. Niki
egyike azon ritka művésznőknek, akit nem csak a közönség, de
a szakma is ajnároz.
Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora,
Barcza-Horváth József – bőgő, Juhász Márton – dob
The quartet of fantastic songstress who has been going from strength to strength ever
since she won First Prize at the vocalists’ world contest at the Montreux Jazz Festival.
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FREE

Szeleburdi Vasárnapok: Búgócsiga Zenede
Révész Richárd Latin Trio
Port.hu Jazz Est: Budapest Bossanova Quartet
LFZE Monday Open Jam: Serei-Piller Quartet
Trio Special (Charlie-Tzumo Árpád - Egri János)
Evision Jazz Est: Gereben Zita Quintet
BJC Groove Jam
Hungarikonok Generációk: Bacsó Kristóf Triad
BJC
Harmónia Jazzműhely: Liane Carroll (UK)
BJC
Budapest Jazz Orchestra feat. Oláh Kálmán
Szeleburdi Vasárnapok: Buborék Együttes lemezbemutató koncertje és 10. szülinapja
Az Inforádió bemutatja: Váczi Eszter és a Quartet
LFZE Monday Open Jam: Ludányi Tamás Quartet
A Jegymester.hu bemutatja: Voice&Guitar - Micheller Myrtill & Pintér Tibor duo
d1 tv jazz est: Jazz Allstars Project - Házigazda: Sárik Péter
BJC Groove Jam
Evision Jazz Est: Bágyi Balázs New Quartet
BJC
Harmónia Jazzműhely: Oláh Krisztián Trio
BJC
Alerant Jazz Est - Hungarikonok-Generációk: László Attila & Trio Midnight
Szeleburdi Vasárnapok: Zakatoló Zenemozi
ETŰD Vizsgakoncert
LFZE Monday Open Jam: Baris Gábor Quartet
Korb Attila & His Gang
Gerald Clayton Trio (USA)
BJC Groove Jam
Alerant Jazz Est: Finucci Bros Quartet - A jazzgitár legendái 1920-tól napjainkig
BJC
Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Róbert Quartet
FREE

SESSION

FREE

SESSION

FREE

SESSION

FREE

SESSION

SESSION

„Dream And Reality” – Tomsits Rudolf emlékkoncert - a Studio11 Ensemble produkciója

Szeleburdi Vasárnapok: Grund Színház - Mesemorzsák
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola félévi énekes bemutató koncertje
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Pankastic!
Spirit Színház
21:00 Grund Színház - Cagematch
BJC Groove Jam
Hungarikonok - Generációk: Szőke Nikoletta Quartet
Harmónia Jazzműhely: Tóth Viktor Aurora Trio
Fidelio Jazz Est: Balázs Elemér Group
Szeleburdi Vasárnapok: Rutkai Bori Banda
Cirkusz-Ka és Szűkített Kvartett közös lemezbemutató koncertje
Jazz+Próza
LFZE Monday Open Jam: Fenyvesi Márton Trio
Port.hu Jazz Est: Singer Street

BJC

FREE

11:00
20:00
20:00
22:00
20:00
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SESSION

BJC

FREE

03.01.
03.01.
03.02.
03.02.
03.03.
03.04.
03.04.
03.05.
03.06.
03.07.
03.08.
03.09.
03.09.
03.10.
03.11.
03.11.
03.12.
03.13.
03.14.
03.15.
03.16.
03.16.
03.17.
03.18.
03.18.
03.19.
03.20.
03.21.
03.22.
03.23.
03.23.
03.24.
03.25.
03.25.
03.26.
03.27.
03.28.
03.29.
03.29.
03.30.
03.30.
03.31.

SESSION
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04.20.
04.20.
04.21.
04.22.
04.23.
04.24.
04.25.
04.25.
04.26.
04.26.
04.27.
04.27.
04.28.
04.29.
04.29.
04.30.
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20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
20:00
12:00
20:00
11:00
20:00
20:00
22:00
20:00
19:00
22:30
20:00

Cséry Zoltán és Pákai Petra duo
LFZE Monday Open Jam: Oláh Krisztián Trio
Port.hu Jazz Est: Tóth Viktor Tercet
Evision Jazz Est: Gereben Zita Quintet
22:00 BJC Groove Jam
Zolbert
Harmónia Jazzműhely: Nagy János Trio
Magyar Jazzszövetség: Jazz Combo Verseny
Hungarikonok Generációk: Balázs Elemér Group

FREE

BJC

SESSION

BJC

SESSION

BJC

SESSION

BJC

SESSION

BJC

SESSION

Pasinito & Aznap - lemezbemutató koncertek

FREE

BJC

SESSION

BJC

FREE

19:00

FREE

Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Live: Szamárfül
Project - Brub, egy zokni aminek párja nincs

BJC

FREE

11:00

SESSION

FREE

v

BJC

FREE

04.19.

SESSION

20:00 Harmónia Jazzműhely: Jazz-csillagvizsgáló
22:00 BJC Groove Jam
20:00 Vincent Herring (USA) & Lucas Oravec Quartet
20:00 Harmónia Jazzműhely: Karosi Júlia Quartet feat. Borbély Mihály
20:00 Alerant Jazz Est: Szakcsi Jr. Tribute to Tony Williams
20:00 d1 tv jazz est: Hajdu Klára Quartet feat. Dennert Árpád
22:00 LFZE Monday Open Jam: Morvai Tamás Quartet
11:00 Nemzetközi Jazznap Sajtótájékoztató
20:00 Evision Jazz Est: Éles Gábor szólóest
20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Nigun
22:00 BJC Groove Jam
22:00 Trio Special (Charlie - Tzumo Árpád - Egri János)
20:00 Harmónia Jazzműhely: Pocsai Kriszta Quintet
19:00 & 21:30 Budapesti Tavaszi Fesztivál: Kevin Mahogany (USA) - lemezbemutató koncert
11:00 Szeleburdi Vasárnapok: Iszkiri Zenekar
18:00 Budapest Jazz Orchestra
20:00 Singer Street
22:00 LFZE Monday Open Jam: Balogh Gyula Quartet
20:00 Voice&Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor duo
20:00 Klaus Graf Neu Quartet
22:00 BJC Groove Jam
18:00 Budapesti Tavaszi Fesztivál: A Magyar Jazz Ünnepe 2015
19:00 Budapesti Tavaszi Fesztivál: A Magyar Jazz Ünnepe 2015
20:00 Budapesti Tavaszi Fesztivál: A Magyar Jazz Ünnepe 2015

FREE
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04.01.
04.01.
04.02.
04.03.
04.04.
04.06.
04.06.
04.07.
04.07.
04.08.
04.08.
04.09.
04.10.
04.11.
04.12.
04.12.
04.13.
04.13.
04.14.
04.15.
04.15.
04.16.
04.17.
04.18.

SESSION

Szeleburdi Vasárnapok - Szeleburdi Gyerekfesztivál: Eszter-lánc Mesezenekar

Révész Richárd Latin Trio
Ibolyántúl - Oláh Ibolya estje
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Hungarikonok Generációk: Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint duo
Spirit Színház
21:00
Grund Színház - Cagematch
BJC Groove Jam
UNESCO Jazz Nap: Szőke Nikoletta “B” verzió

MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON ESTE A KONCERT UTÁN INGYENES JAM SESSION! RÉSZLETEKa 15. oldalon!
EVERY FRIDAY AND SATURDAY NIGHT FREE JAM SESSIONS AFTER THE CONCERT! Schedule on page 15.

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

www.bjc.hu

A konyhában is
muzsikálunk!
“Fast and precise hands on stage
and in the kitchen alike”

BISTRO NYITVA TARTÁS
H-CS: 16:00 - 24:00
P-SZ:16:00 - 02:00
BJC BISTRO OPENS
MON-THU: 4PM - 12AM
FRI-SAT: 4PM - 02AM

FOOD SPECIALITIES

LIVE JAZZ MUSIC

& FREE JAM SESSIONS

