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JEGYÉRTÉKESÍTÉS
TICKET SALES

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.

Budapest Jazz Club
Hétfő - Szombat | MON - SAT
19:00 - 21:00 | 7.00 PM - 9.00 PM
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.
Brodway Jegyirodák
www.broadway.hu
Online
www.jegymester.hu

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.

ELÉRHETŐSÉGEK
CONTACT
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:

(70) 413 9837
NYITVA TARTÁS // OPENING HOURS +36
(minden nap I every day: 10:00-18:00)

Hétfő-Csütörtök: 10:00-24:00
Péntek-Szombat: 10:00-02:00

Monday-Thursday: 10:00-24:00
Friday-Saturday: 10:00-02:00

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
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Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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A jazz gitározás fenegyereke ez alkalommal egy egészen elképesztő all star-összeállítással
érkezik Budapestre. Dobokon a világ egyik legkeresettebb ütőse, az utánozhatatlan, súlyos
betegségéből nemrégiben szerencsésen felgyógyult Dennis Chambers, szaxofonon a pop szakmában is keresett, Paul Simon, Celine Dion és Ricky Martin oldalán is feltűnő, ám elsősorban a
jazz zenének hódoló legenda, Bob Franceschini, míg basszusgitáron a hűvös eleganciát fénysebességű virtuozitással ötvöző Tom Kennedy játszik.
Mike Stern – gitár, Dennis Chambers – dob, Bob Franceschini – szaxofon, Tom Kennedy – basszusgitár
On 2 November, the daredevil off jazz guitar will give a concert at Budapest Jazz Club with an unbelievable
all star group.
www.bjc.hu
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Pályafutása tizedik évfordulóját dupla koncerttel ünnepli Harcsa Veronika és zenekara november
4-én és 5-én a Budapest Jazz Clubban. A kvartett jubileumi duplakoncertjén mindkét este mind
a négy lemezéről játszik dalokat, illetve az énekesnõ és Gyémánt Bálint közös duóalbumukról is
előad majd néhány szerzeményt.
Az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb jazz énekesnője éppen tíz éve, 2005-ben rögzítette első
lemezét „Speak Low” címmel, ő maga innen számítja pályája kezdetét. Veronikának nemcsak itthon, de külföldön is nagy rajongótábora van, első lemeze rögtön Japánban is megjelent. Eddig több mint húsz országban koncertezett, többek közt Svájcban, Izraelben, Finnországban és Norvégiában. 2007-ben a Fringe
Fesztiválon a legjobb hangú énekesnek választották. Kétszer kapott Fonogram-díjat: először 2009-ben
„Az év hazai jazz albuma” a „You Don’t Know It’s You” lett, majd 2011-ben „Az év hazai alternatív albuma
kategóriában” a Bin-Jip „Enter” című lemeze nyert. A 40. Magyar Filmszemlén „A legjobb eredeti filmzene”
díjat az „Utolsó időkért” kapta, Márkos Alberttel.
A dalszerzőként is elismert énekesnőt különleges, sokszínű és helyenként hangszerszerű énekhangja generációja egyik legsokoldalúbb és legismertebb előadójává emelte.

Harcsa Veronika – ének, Blaho Attila – zongora, Gyémánt Bálint – gitár, Oláh Zoltán – bőgő, Majtényi Bálint – dob
One of the most famous Hungarian singers, Harcsa Veronika celebrate her 10th anniversary in the music
life with her quartet at Budapest Jazz Club on 4th and 5th, November. The special two-night gig will present
a selection from the repertoire of the past 10 years.
NOV. 04.

22:00 BJC
BEAT JAM
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
GEOFF WARREN HUNGARIAN QUARTET

22:30

PÉN | FRI

FREE JAM
SESSION

06
20:00

Az együttes létrejötte az angol fuvolista és Bágyi Balázs régi munkakapcsolatán
és barátságán alapszik. A standardekből álló és standard jellegű, ám saját kompozíciókat felvonultató repertoár is kettejük szerzeményeiből tevődik össze. A
szólistát kísérő magyar triót, amely tulajdonképpen a Bágyi Balázs New Quartet
“kivonata”, hazánk legkiválóbb hangszeres muzsikusai alkotják.
Geoff Warren – fuvola, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, Bágyi Balázs – dob
This group is the outcome of the joint work experience and long lasting friendship between Balázs
Bágyi and Geoff Warren. The material they play is made up of their own compositions that are on part
with the great standards.

jegyár|ticket price: 1800/1400HUF

ALERANT JAZZ EST: TZUMO-PUKL-RAMSBOL-CURTIS
PROJECT (H-SLO-DK-USA)

KÉKSZOBAHALL

VAS | SUN

22:30

SZO | SAT

07
20:00

FREE JAM
SESSION

Jure Pukl és Tzumo Áprád még 2001-ben találkoztak a Berklee College of Music-on.
Barátságukat közös tanáraiknak és a mindig inspiráló jammeléseknek köszönhették.
Néhány évvel később aztán mindketten hazatértek Európába, legutóbb épp tavaly
októberében léptek fel együtt a BJC-ben, amerikai és dán zenészekkel kiegészülő
nemzetközi formációjukkal, a CAFé kortárs fesztiválon. A hangos sikerre való tekintettel most megismétlik emlékezetes koncertjüket.
Tzumo Árpád – zongora, Jure Pukl – szaxofon, Morten Toftgård Ramsbøl – bőgő, Howard Curtis – dob
Four brilliant musicians from four different countries at one night!

08
19:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

A k2 Színházzal közös vállalkozásban
bemutatásra kerülő görög kultúrtörténeti
sorozat új képet rajzol az európai színház
megszületésének pillanatáról, az ókori
görög színházról. A két és félezer évvel
ezelőtt írott tragédiák és komédiák közös,
beavató színházi elemzése, az eposzok
és a drámák kulcsjeleneteinek színpadra állítása a magunkra-ismerés örömét,
olykor döbbenetét, vagy szomorúságát
kínálja.
KékSzobaHall is the home for playful theatre
nights. We love theatre, love playing, love to get
together and have a nice chat.

jegyár|ticket price: 2400HUF
www.bjc.hu

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

budapest jazz club

November // 7
LFZE MONDAY OPEN JAM
VARGA TIVADAR TRIO

EVISION JAZZ EST:
SINGER STREET

HÉT | MON

09

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar tagjait jól ismerhetjük különböző formációkból. Ebben a felállásban
2011 óta alkotnak közösen. Repertoárjuk
négy énekhangra komponált közismert
jazz és swing feldolgozásokból áll, melyekhez egy-egy szám erejéig kiváló zenészek is csatlakoznak.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Neumann Balázs – zongora, Frey György –
basszusgitár, Berdisz Tamás – dob
Singer Street is an a cappella group from Hungary,
consisting of four brilliant singers.

HÉT | MON

09

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.

FIDELIO JAZZ EST: MICHELLER
MYRTILL & PINTÉR TIBOR DUO

KEDD | TUE

10

20:00

Az idén tíz éves formáció a Katona
József Színházban tartotta jubileumi
koncertjét, melyre pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. Az ének-gitár felállás
bravúros játékot, gazdag és improvizatív elõadásmódot, így különleges zenei
élményt garantál.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo
since 2005, they are regular guests of Budapest
Jazz Club. They launched two studio albums
and gave many sold out concerts.

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat
stratégiai partnere az

DAVE WECKL YAMAHA Dave Weckl harminc éve áll művész-enDRUM CLINIC dorseri kapcsolatban a Yamaha céggel.

d1 tv Jazz Est:
BERDISZ MŰVEK

Ebben az esztendőben európai turnéja
során a Yamaha Hybrid Maple dobszerelést mutatja be. A clinic-en a hangszerek
ismertetése mellett szó esik a dobolás technikájáról, művészi aspektusairól és a dob
hangtechnikai összefüggéseiről. Közvetlen
információ: 06 1 303 82 22 (10.00-18.00),
info@tamtam.hu.

SZE | WED

11
19:00

INGYENES
FREE

For more than 20 years, Dave Weckl has
developed and maintained a reputation among
fans, peers, and the international music community
as one of the great living drummers. Dave will
demonstrate techniques, play solos, share
stories and more.

HARMÓNIA JAZZMŰHELY: Szakcsi Jr. a jazztörténelmet legjobban
SZAKCSI JR. - időutazás jazz zongorán ismerő zenészek egyike. Ezért is kíséri

Kalauzok “A Jazz Évszázada”: Kerekes György és Pallai Péter

22:30

FREE JAM
SESSION

épp Ő végig a közönséget saját hangszerének történetén, felelevenítve Jelly
Roll Morton, Erroll Garner, Lennie Tristano, Oscar Peterson, Bill Evans, McCoy
Tyner, Chick Corea, Herbie Hancock
és és hozzájuk hasonló jazz óriások
játékát.
Szakcsi Jr. – zongora, Pecek Lakatos Krisztián –
bőgő, Balázs Elemér – dob

PÉN | FRI

13
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

This time, Szakcsi Jr. will turn his vast knowledge
of jazz history to good use by telling a musical
story of the jazz piano, playing masterpieces by
jazz icons.

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

CSÜ | THU

12

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az év elején alakult zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon mutatkozott be.
Repertoárjukat saját szerzemények
alkotják. A formáció mindegyik tagja
játszik a saját hangszerén kívül más
hangszeren vagy épp hangszereken,
és ezen tudásukat meg is csillogtatják
koncertjeiken. Ennek köszönhetően a
szokásosnál átfogóbb, izgalmasabb zenei gondolkodás alakítja a hangzást.
Berdisz Tamás – dob, billentyűk, Stencli Tamás –
szaxofon, basszusgitár, Juhász Attila – zongora,
billentyűk, Frey György – basszusgitár
The members play their own songs varoiusly on
their own and other intruments.
www.bjc.hu
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ALERANT JAZZ EST:
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FEAT. LAKATOS ÁGNES

JAZZ+PRÓZA

22:30

FREE JAM
SESSION

HÉT | MON

16

SZO | SAT

14
20:00

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán
nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen
létrejött Magyarország első, professzionális big bandje, mely
hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló
munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint tizenöt év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi
előadó színesítette a zenekar eddigi történetét. Ezen az estén egy elbűvölő jazz
díva, Lakatos Ágnes egészíti ki a nagyzenekart.

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.

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

Varga Tamás - próza, Dely Róbert - gitár, Jelasity Péter - szaxofon, Görgényi Gábor - dob,
Klimász Tamás - bőgő

jegyár|ticket price:
2400/1600HUF

Quotations from Julio Cortázar’s and Esterházy
Péter’s writing, with Charlie Parker’s music by
the Hungarian actor Tamás Varga, generation of
Hungarian jazz musicians.

LFZE MONDAY OPEN JAM
CHRIS DEVIL TRIO

HÉT | MON

16

22:00

INGYENES
FREE

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.
A LFZE tehetségeit bemutató sorozat
stratégiai partnere az

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA: TROMBITAPARÁDÉ - SÁRIK
PÉTER TRIÓ FEAT. PECZE BALÁZS & SUBICZ GÁBOR

KEDD | TUE

17
20:00
A zenekar vezetőjével, Sárik Péter jazz zongoraművész-zeneszerző nevével fémjelzett zenekar közel egy évtizede meghatározó szereplője a magyar jazz életnek.
2013 elején a trió megújult: Gálfi Attila és Fonay Tibor csatlakozott a főhőshöz. A
három muzsikus találkozása a zenekar megszólalását még jazzesebbé, frissebbé
és dinamikusabbá tette. Ezen az estén a “trombitaparádé” kedvéért két fiatal, ám
ízig-vérig jazz muzsikus csatlakozik a zenekarhoz, Pecze Balázs és Subicz Gábor
személyében.
Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob, Pecze Balázs – trombita, Subicz
Gábor – trombita
Péter Sárik is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He has founded his trio in 2013.
The special guests of this event are Pecze Balázs & Subicz Gábor on trumpets.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

www.bjc.hu
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BJC BEAT JAM

PORT.HU JAZZ EST:
KALMÁR ZOLTÁN TRIO FEAT.
GYÁRFÁS ISTVÁN

CSURGÓDOMBI
KÉZMŰVES SAJTOK
KÜLÖNLEGES CSEMEGÉK

EREDETI

SZE | WED

18

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

SZE | WED

18

22:00

INGYENES
FREE

Szalay Gábor a legidőtállóbb jazz irányzat művelője, melyet Wes Montgomery,
Kenny Burrell, Barney Kessel, Jim Hall és
Grant Green neve fémjelez. Gyárfás Istvánt a Budapest Jazz Orchestrából vagy
épp Fábián Juli állandó partnereként is
ismerheti a hazai nagyérdemű. Ezen az
estén a közönség kettejük barátságos
gitármérkőzésére számíthat.

A nyáron indult BJC Summer Jamből
nőtte ki magát a BJC Beat Jam néven
futó sorozat, mely immár egész évben, hétről-hétre, szerdánként várja az
örömzene lelkes híveit. A groove-os,
funk-os hangzás kedvelői itt végre élőben is megtapasztalhatják, hogy mit
jelent a zenész körökben gyakran emlegetett “stenk”.

Szalay Gábor – gitár, Gyárfás István – gitár, Horváth Balázs – bőgő, Kalmár Zoltán – dob

Are you looking for something cool and jazzy in
the middle of the week? Each Wednesday BJC
Beat Jam Session will present you the most
mind-blowing side of jazz.

The repertoire of the formation primarily consists
of original compositions, but th emembers like to
go back to classical roots, like Pat Marino. The
special guest of this evening is Gyárfás István
jazz guitarist.

CSURGÓDOMBI

TERMÉKEKBŐL
A BJC BISTRO KÍNÁLATÁBAN!
WEB: www.sajtkonyha.hu FB//sajtkonyha

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.
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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
NIGUN

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA:
BALÁZS ELEMÉR GROUP

22:30

22:30

FREE JAM
SESSION
PÉN | FRI

20

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Európai jazz zenekarként egyedülálló,
hogy a Nigun a Közép-kelet európai
zsidó zenét tartja eredőjének. A Nigun
mindig is átlépte a műfaji határokat,
leginkább talán a Klez-jazz jelző írja le,
milyen irányban is gondolkodnak, ám zenéjüket legalább ennyire jellemzi a kreativitás és a színpadon spontán születő
pillanatok varázsa.
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon,
tárogató, Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob

PORT.HU JAZZ EST: I ♥ BUDAPEST IVÁN ALEXANDRA FEAT
JÁSZ ANDRIS

FREE JAM
SESSION
SZO | SAT

21

20:00

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

HÉT | MON

23

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A fekete-fehér filmekből jól ismert slágerek újraélednek, a nagyszülőktől hallott
dallamok emlékei felelevenednek, és újra
feltárul előttünk a kávéházaktól hangos,
cigarettafüstös, bohém Budapest. A “Különös éjszakát” átutazhatjuk a “Meseautó”-val , és láthatjuk, hogy milyen “Gyönyörű így este Budapest”.
Iván Szanda – zongora, ének
Jász Andris – szaxofon

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.

Alexandra Ivan is an internationally touring and
recording pianist, singer and songwriter hailing
from Budapest, Hungary.

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
TÁLAS ÁRON TRIO Zeneművészeti Egyetem fiataljai

FORMATEX JAZZ EST:
GEREBEN ZITA QUINTET

Nigun founded by Andras Parniczky guitarist and
composer in 2001. Uniquely in the European
jazz scene, the formation originates its music
from the Eastern European Jewish traditions

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!

HÉT | MON

23
22:00

INGYENES
FREE

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

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat stratégiai partnere az

GRUND SZÍNHÁZ - CAGEMATCH Hosszú formátumú improvizációs ketrec-

harc kétszer huszonöt percben.
Két csapat küzdelme
Két kapitány párbaja
Az idő szorít.
Tét a játék joga.
A küzdő felek huszonöt percet kapnak.
A néző dönt, a győztes marad, a ringbe
új kihívó száll.
www.grundszinhaz.hu

SZE | WED

25
21:00
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
2500HUF

KEDD | TUE

24

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Gereben Zita nem is olyan rég szólistaként lépett a rivaldafénybe: első
önálló albuma 2010 nyarán jelent meg
Ready For The Sun címmel. Ezt követte
2012-ben megjelent második albuma
Our Places címmel, melyen a pop, a funk
és az R’n’B stílusjegyek dominálnak.
Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob
Singer Zita Gereben with her quintet has paid
her dues touring all over the country.

Improvisational theatre performance in Hungarian
language.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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HÉTFŐ | MONDAY:
Rumos tea
Rum tea
650HUF
KEDD | TUESDAY:
Forró fahéjas-vodkás almaital
Hot cinnamon apple drink with
vodka

700HUF

SZERDA | WEDNESDAY:
Forralt bor
Mulled wine

200HUF/dl

CSÜTÖRTÖK | THURSDAY:
Forró csokoládé rummal
Hot chocolate with rum

650HUF

PÉNTEK | FRIDAY:
Koktélok | Cocktails

(cuba libre,mojito,caipirinha,
tequila surise,margarita)

790HUF

SZOMBAT | SATURDAY:
BJC HAMBURGER MENÜ
Hamburger + steakburgonya
+ Staropramen korsó (0,5l)
BJC HAMBURGER MENU
Hamburger + potato wedges
+ Staropramen beer (0,5l)

2300HUF

Áraink forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák. Ajánlatunk a készlet
erejéig, valamint visszavonásig érvényes.
Our prices are in HUF and incule the VAT. Our offer is available while
stock lasts or untill cancellation.

BJC BEAT JAM

SZE | WED

25

22:30

INGYENES
FREE

A nyáron indult BJC Summer Jamből
nőtte ki magát a BJC Beat Jam néven
futó sorozat, mely immár egész évben, hétről-hétre, szerdánként várja az
örömzene lelkes híveit. A groove-os,
funk-os hangzás kedvelői itt végre élőben is megtapasztalhatják, hogy mit
jelent a zenész körökben gyakran emlegetett “stenk”.
Are you looking for something cool and jazzy in
the middle of the week? Each Wednesday BJC
Beat Jam Session will present you the most
mind-blowing side of jazz.

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

JAZZRAEL FEAT. SZŐKE NIKOLETTA

CSÜ | THU

26
20:00
Az együttest országosan elismert jazz zenészek alkotják. Elsősorban a tradicionális szefárd zsidó zenei hagyományokból merítenek, de feldolgoznak
a térség más zenéiből is, így az arab, sőt a rai (az oráni, algériai beduin zene összefonódása spanyol, francia, afrikai zenei formákkal) elemei is felismerhetőek darabjaikban.
Szőke Nikoletta – ének, Bíró Nóra – ének, Jáger Bandi – zongora, Csejtei Ákos – szaxofon, Horváth
„Plútó” József – basszusgitár, Bordás József – dob
The band’s music is based on jewish and arabic elements mixed by mainstream jazz vibes.

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

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF
www.bjc.hu
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budapest jazz club

Sertés szűzérmék
lecsós rösztivel

Roasted pork medallions
with Hungarian letcho
and potato pancakes
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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MEGÚJULT KÍNÁLAT A BJC BISTRO-BAN!
NEW MENU AT BJC BISTRO.

A Budapest Jazz Clubban nem csak a zenei gourmék találhatják meg számításaikat, hanem azok is, akik egyedi környezetben, élőzene kíséretében szeretnének elfogyasztani
egy emlékezetes vacsorát. Hétfőtől szombatig
várjuk éttermünkbe sok szeretettel
a különleges ízek kedvelőit!

Budapest Jazz Club is not just a concert venue, but a great restaurant as well.
We are waiting our guests from Monday to Saturday with delicious food specialities
in an unique interior and with particular athmosphere.
Hét-Csüt:
1800-2400
Pén-Szo:
1800-0200

Ízelítő új étlapunkról:

Some of our new specialities:
Mézes-chilis csirkeszárnyak
tejfölös mártogatóval
Honey-chili chicken wings, sour-cream dip
1100,Satay csirkenyárs földimogyoró szósszal
Chicken satay with peanut dip
1590,-

Mon-Thu:
1800-2400
Fri-Sat:
1800-0200

Almás kacsaburger, steakburgonya
Duck burger with roasted apple, potato wedges
2490,Vega árpafasírt burger, steakburgonya
Veggie barley burger, potato wedges
1590,-

Csurgódombi kézműves sajt- és magyaros
kolbászválogatás
Hungarian handmade cheese and sausage plate
990,-

Paprikás csirkemell korianderes vajas
galuskával
Chicken breast paprikash with coriander
dumplings
1790,-

Jókai bableves
Jókai-style bean soup
890,-

Csokoládé soufflé vanília fagyival
Chocolate soufflé with vanilla ice-cream
890,-

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

www.bjc.hu
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Egyedi atmoszféra, különleges belső terek, 200 fős koncert- és
60 fős étterem, nemzetközi és magyaros fogások, snackek, széles
italkínálat, valamint hamisítatlan jazz kávézó hangulat.
Legyen szó zártkörű céges- vagy magán-összejövetelről, borkóstolóról, sajtótájékoztatóról, ügyféltalálkozóról, konferenciáról, céges partner vacsoráról , karácsonyi vagy évzáró partiról, a BJC tökéletes helyszínválasztás
lehet bárki számára.

Személyre szabott ajánlatért és bővebb információért forduljon
hozzánk bizalommal!
info@bjc.hu
+36 (70) 413 9837
HARMÓNIA JAZZMŰHELY: A kirobbanóan tehetséges, fiatal alt-szaxoSoso Lakatos Sándor tizenkét éves
SOSO LAKATOS QUARTET fonos,
kora óta játszik a nyilvánosság előtt. Tizenöt

évesen már a Magyar Rádió égisze alatt
Maloschik Róbert által szervezett ifjúsági
együttes, a Next Generation sztár szólistája
volt, októberben pedig megnyerte a Magyar
Jazz Szövetség tehetségkutató versenyét.

Are you looking
a special event ve for
nue?
Do no

t hesitate to
touch with us an get in
d
host for an even become
in
the most specta g at one of
cular club &
restaurants at to
wn.
+36 70 413 9837
info@bjc.hu

22:30

Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Szakcsi
Lakatos Róbert – zongora, Egri János – bőgő,
Gyárfás Attila – dob
PÉ | FRI

27
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Sándor Soso Lakatos, the incredibly gifted young
alto-saxophonist has been playing professionally since the age of 12. At 16 he was the star
soloist of the Hungarian teenage band, the Next
Generation.

ISZKIRI LEMEZBEMUTATÓ Az ISZKIRI egy mai, modern, vagány
gyerekzenét játszó zenekar. Tagjai többgyermekes apukák és pedagógusok, így
nagyon könnyen megtalálják a közös
hangot a 4-10 éves gyerekekkel. A zenekar első, “Mi a manó?!” című lemeze
2014 októberében jelent meg, interaktív
daloskönyv formában. Második, Varázsdoboz című kiadványukat ezen a délelőttön mutatják be a kis- és nagyközönségnek.

SZO | SAT

28
11:00
www.bjc.hu

Baraczka Gergő – gitár, ének, Dombi Ádám –
jegyár|ticket price: basszusgitár, ének, Csikós Péter – banjo, gitár,
800HUF ének,

INGYENES | FREE

bjc jam session
minden pénteken és szombaton
on friday and saturdays nights

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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ETÜD Az iskola falai közül olyan kiválóságok
VIZSGAKONCERT ÉS GÁLA léptek ki, mint Fábián Juli, Vörös Niki,

Csézy, Palya Bea, Pflum Orsi és Szõke
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.

HÉT | MON

30
20:00

jegyár|ticket price:
1200/800HUF

LFZE MONDAY OPEN JAM: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
BARIS GÁBOR QUARTET Zeneművészeti Egyetem fiataljai

ÚJ ÉTLAP
NEW MENU
www.bjc.hu

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!

HÉT | MON

30
22:00

INGYENES
FREE

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

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat stratégiai partnere az

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

www.bjc.hu
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Minden hétfőn, pénteken és

ingyenes

Free jam sessions on mondays, fridays & saturdays

LFZE
Monday
open jam

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
fiataljai várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső 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. november 02. // 22:00 - Ludányi Quartet
2015. november 09. // 22:00 - Varga Tivadar Trio
2015. november 16. // 22:00 - Chris Devil Trio
2015. november 23. // 22:00 - Tálas Áron Trio
2015. november 30. // 22:00 - Baris Gábor Quartet
2015. december 07. // 22:00 - Horváth-Tálas Quartet
2015. december 14. // 21:00 - Gányi Miklós Trio
2015. december 21. // 22:00 - Horváth Cintia Quartet
2015. december 28. // 22:00 - Udvardi Márton Quartet

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

14
budapest
jazz club
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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 képviselőivel 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. november 06. P|FRI // 22:30 - gányi miklós trio
2015. november 07. SZO|SAT // 22:30- gáspár károly trio
2015. november 13. P|FRI // 22:30 - egri jános trio

2015. november 14. SZO|SAT // 22:30 - balázs józsef Trio
2015. november 20. P|FRI // 22:30 - Gáspár Károly Trio
2015. november 21. SZO|SAT // 22:30- egri jános Trio

2015. december 04. P|FRI // 22:30 - gányi miklós Trio

05. SZO|SAT // 22:30 - egri jános Trio
2015. december 11. P|FRI // 22:30 - lakatos pecek andrás Trio
2015. december 12. SZO|SAT // 22:30 - lakatos pecek krisztián Trio
2015. december 19. SZO|SAT // 22:30 - gáspár károly trio
2015. december 26. SZO|SAT // 22:30- egri jános Trio
2015. december

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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PORT.HU JAZZ EST: FINUCCI BROS
QUARTET JAZZ LEGENDÁK:
I. LEGENDÁS JAZZ-HEGEDŰSÖK

SZE | WED

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Azenekar vezetője Balogh Roland Junior Prímadíjas jazz-gitárművész. 2009-ben megnyerte a Montreux-i jazz-gitárversenyt, 2015
októberében pedig New Yorkban Wes
Montgomery emlékére megrendezett versenyen második helyezést ért el. Ezen az
estén legendás jazz-hegedűsök dalait, és
stílusait fogják bemutatni Sárközi Lajos
Junior Prímadíjas hegedűművész vendégszereplésével.
Sárközi Lajos – hegedű, Balogh Roland – gitár,
Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros Quartet presents the outstanding
instrumentalists and epoch-making composers
of jazz.

BJC BEAT JAM

SZE | WED

02

22:00

INGYENES
FREE

Még minket is meglepett a nyári Summer
Jam Session sorozat sikere, melyet
nem kérdés, hogy a rendkívüli fogadtatás hatására egész évben folytatunk.
A groove-os, funk-os hangzás kedvelői
itt végre élőben is megtapasztalhatják,
hogy mit jelent a gyakran emlegetett
“stenk”.

Even we were taken by surprise by the
immense success of our Summer Jam Session
events. Therefore, we decided to continue the
series throughout the year with groovy and funky
sounds. Each Wednesday BJC Beat Jam will
present you the most mind-blowing side of jazz.

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

www.bjc.hu

ALERANT JAZZ EST:
BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET

CSÜ | THU

03
20:00
Bágyi Balázs a magyar jazzélet egyik meghatározó, külföldön is rendszeresen
koncertező művésze, aki húszas évei óta vezeti saját zenekarait. Számos formáció
tagjaként szinte minden műfajban alkot, különleges, melodikus dobolási stílusa komplex zenei élményt nyújt.
Bágyi Balázs – dob, Ávéd János – szaxofon, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő
Being a member of different bands Balázs Bágyi creates music almost in all genres, his unique melodic
style of playing drums gives a complex music experience.

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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HARMÓNIA JAZZMŰHELY:
EAST GIPSY BAND

BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA
FEAT. JUHÁSZ GÁBOR
22:30

FREE JAM
SESSION

22:30

FREE JAM
SESSION
PÉN | FRI

04

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az East Gipsy Band nagyszerű kezdeményezés a roma zenei hagyomány és
a jazz ötvözése terén élvonalbeli magyar
roma zenészekkel. Ez a szenzációs csapat már turnézott Kanadában és az Egyesült Államokban is.
Balázs József – zongora, Sárközi Lajos –
hegedű, gitár, Oláh Vilmos – cimbalom, Balogh
Guszti – ének, Orbán György – bőgő, Balázs
Elemér – dob
The East Gipsy Band is made up by some of the
established stars of the contemporary Hungarian
jazz scene.

SZO | SAT

05
20:00
Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán
nagy áttörést jelentett a hazai jazz-élet számára, hiszen
létrejött Magyarország első, professzionális big bandje, mely
hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló
munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint tizenöt év, mely idő alatt
számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi
előadó színesítette a zenekar eddigi történetét. Ezen az estén a közkedvelt és elismert gitáros, Juhász Gábor csatlakozik a nagyzenekarhoz.
BJO believes in the importance of making the music available to the jazz-loving audience, to show
them how it has changed and evolved in the past decades, and to introduce them to the various
performers who are considered as milestones in this style of music.
jegyár|ticket price:
2400/1600HUF

AZ INFORÁDIÓ BEMUTATJA:
BG5

HÉT | MON

07

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar 2013-ban kezdte el a közös
munkát, 2014 óta gyakori fellépői a budapesti jazz életnek. A kvintett főként saját
szerzeményeket játszik. Elsősorban
groove-os stíluselemek (funk, hip-hop,
afro cuban, drum and bass) valamint
mainstream és avantgard jazz irányzatok
dominálnak zenéjükben.

LFZE MONDAY OPEN JAM Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
HORVÁTH-TÁLAS QUARTET 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!

HÉT | MON

07
22:00

INGYENES
FREE

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat stratégiai partnere az

d1 tv Jazz Est: Az érdekes hangszerelésű, basszusCHABANDA hangszer nélkül felálló együttest Gyulai

Csaba alapította, aki az elmúlt két évtizedben leginkább a magyarországi
világzenei színpad szereplője volt. “A
világzenénél jazzesebb, a jazznél világzenésebb koncert elé nézünk” - ígéri a
zenekar.

Bille Gergő – trombita, szárnykürt, Almássy Márton – tenor saxofon, 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.

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

Horváti Kata – ének, Márkus Tibor – zongora,
Zana Zoltán – tenor szaxofon, EWI, Rácz Krisztián – gitár, Keönch László – ütőhangszerek,
Gyulai Csaba – gadulka, ütőhangszerek

KEDD | TUE

08
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

The band was founded by Gyula Csabai, who
has mostly appeared on the Hungarian world
music stage in the past decades.
www.bjc.hu
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FIDELIO JAZZ EST:
ÁVÉD JÁNOS BALANCE

SZE | WED

09

20:30

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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 zenéjükben.
Ávéd János – szaxofon, Fenyvesi Márton – gitár,
Benkó Ákos – dob
This projects hardly use the experience of fitting
our musical ideas to each other and have the skill
of composing together “real time”.

ELEK ISTVÁN QUARTET
FEAT. POCSAI KRISZTA

BJC BEAT JAM

SZE | WED

09

INGYENES
FREE

22:30

Még minket is meglepett a nyári Summer
Jam Session sorozat sikere, melyet
nem kérdés, hogy a rendkívüli fogadtatás hatására egész évben folytatunk.
A groove-os, funk-os hangzás kedvelői
itt végre élőben is megtapasztalhatják,
hogy mit jelent a gyakran emlegetett
“stenk”.
Even we were taken by surprise by the
immense success of our Summer Jam Session
events. Therefore, we decided to continue the
series throughout the year with groovy and funky
sounds. Each Wednesday BJC Beat Jam will
present you the most mind-blowing side of jazz.
A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

CSÜ | THU

10

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A leginkább a „fősodor”, a mainstream
stílusirányzatból merítő formáció ezen
az estén könnyedebb irányba evez, az
összeszokott kvartetthez egy gyönyörű
hangú énekesnő is csatlakozik. A latin
és jazz zenében egyaránt otthonosan
mozgó Pocsai Kriszta közreműködésével a zenekar elsősorban Cole Porter szerzeményeket szólaltat meg.
Pocsai Kriszta – ének, Elek István – szaxofon,
Weisz János – zongora, Molnár Péter – bõgõ,
Pusztai Csaba – 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”.

22:30

FREE JAM
SESSION

PÉN | FRI

11

20:00

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

Jamaikai szülők Londonban született gyermeke, az alt-szaxofonos Nathaniel Facey a gospel, a ska, a country music, a
soul és a pop-muzsika hangjain nőtt fel. Játszott már Jason Morannel, Jack DeJohnettetel, Billy Jenkinsszel, Courtney
Pinenal és nagy sikert aratott mind a Cheltenham International Jazz, mind a North Sea Jazz fesztiválokon. Facey az
egyik legeredetibb és legérdekesebb brit szaxofonos, akit első magyarországi fellépése alkalmából hozzá hasonló
sztár-státuszú magyar zenészek kísérnek.
Natheniel Facey – szaxofon, Balázs József – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
Facey is one of the most original and innovative young British sax-players today. During his first appearance in Hungary he will be
accompanied by Hungarian musicians.
www.bjc.hu

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

budapest jazz club

December // 21

HARMÓNIA JAZZMŰHELY:

ELSA VALLE & THE LATIN JAZZ
SYNDICATE

LFZE MONDAY OPEN JAM
GÁNYI MIKLÓS TRIO

FORMATEX JAZZ EST: BUDAPEST
BOSSANOVA QUARTET

22:30

FREE JAM
SESSION

SZO | SAT

12

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Magyarországon élő tüzes, tomboló
energiájú kubai énekesnő, Elsa Valle a
közönség egyik nagy kedvence, mindig
is magához illő kísérettel lép fel. Elsa
férje, a francia kritikusok által Európa legegyedibb jazzénekesének tartott Winand
Gábor a kíséretben is jeleskedik szaxofonon és fuvolán.
Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola, Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Babos Gyula – gitár, Orbán György – bőgő, Kőszegi
Imre – dob
Cuban songstress Elsa Valle is an astonishingly
accomplished and passionate singer who has lost
none of the passion of her homeland.

HÉT | MON

HÉT | MON

14

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Budapest Bossanova Quartet a brazil zene autentikus hazai képviselője.
A repertoáron szereplő bossanovák
és szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg. Az együttes
összeállítása és az improvizált hangszeres szólók révén azonban jelentősen
kötődik az észak-amerikai jazz-ben
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

INGYENES
FREE

14

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.
A LFZE tehetségeit bemutató sorozat
stratégiai partnere az

BALÁZS JÓZSEF QUINTET

A JEGYMESTER.HU BEMUTATJA: Számos hazai és külföldi fellépés, vaWINDSINGERS lamint a Nemezetközi VokalTotal aca-

pella verseny jazz és pop kategóriájában
megszerzett ezüst minősítés után az
együttes az idén mutatta be a BJC-ben
első lemezét. A korongon hallható dalok
mellett a közelgő ünnepekhez méltóan
számos karácsonyi dal is felcsendül az
est folyamán.

KEDD | TUE

15
20:00

Soprano: Gazda Fanni, Soprano: Vers Dóra,
Alto: Horváth Cintia, Tenor: Nagy-György Márton,
Bass: Magyaróvári Viktor “Kayamar”
The five singers are a convincing act with precise
harmonics and profound basslines. If you have at
jegyár|ticket price: least one spark of a’cappella fever in you heart,
1400/1000HUF this Christmas show will definitely set a wildfire.

BJC BEAT JAM A nyáron indult BJC Summer Jamből nőtte

ki magát a BJC Beat Jam néven futó sorozat, mely immár egész évben, hétről-hétre,
szerdánként várja az örömzene lelkes
híveit. A groove-os, funk-os hangzás
kedvelői itt végre élőben is megtapasztalhatják, hogy mit jelent a zenész körökben
gyakran emlegetett “stenk”.

Are you looking for something cool and jazzy in
the middle of the week? Each Wednesday BJC
Beat Jam Session will present you the most
mind-blowing side of jazz.
SZE | WED

16
22:00

INGYENES
FREE

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

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

SZE | WED

16

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein
kívül egyéb műfajokban is elismert
hangszerelőként, zeneszerzőként tartják számon. Rendszeresen turnézik a
tengerentúlon is. Játékával a legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a
BJC Jam Sessionök közönsége közt is
számos rajongója akad.
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor –
trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
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.
www.bjc.hu

budapest jazz club

22 // december

A FORMATEX BEMUTATJA:

Habár neve első hangzásra mást sejtet, Zhenya Strigalev ízig-vérig amerikai jazz zenész, aki a floridai St. Petersburgban született és már egészen fiatalon kitűnt tehetségével. Később tanulmányai kedvéért Európába költözött,
Londonban a Royal Academy of Music-on olyan mesterektől tanult, mint Lee Konitz, Dave Holland, Mark Turner és
Gerard Presencer. 2010-ben aztán úgy döntött, hogy beleveti magát New York pezsgő zenei életébe. Strigalev jó
ízlését nem csak játékán keresztül tapasztalhatjuk meg, hiszen zenésztársait is kifinomult érzékkel válogatja. Zongorán a szeptemberben teltházas koncertet adó Joshua Redman állandó alkotótársa, a James Farm formáció motorja, Aaron Parks játszik. A fiatal billentyűst még tanulmányai közben ragadta magához Terence Blanchard, akivel
a Blue Note kiadónál megjelent „Tale Of God’s Will“ album a számos elismerő kritika mellett Grammy-díjat is kapott.
Parks együtt turnézott Kurt Rosenwinkellel, és közreműködött az elbűvölő énekesnő, Gretchen Parlato 2009-es
‘In A Dream” címû korongján is. Bőgőn a New York és Los Angeles között ingázó, Chris Potter, Uri Cane és Chris
Botti kíséretében is gyakran remekelő bőgős, Tim Lefebvre kíséri a szólistákat precíz, ugyanakkor egészen eredeti játékmódjával. Dobokon saját generációjának egyik titánja, a fiatal kora ellenére is kultikus figurának számító
Eric Harland működik közre. A már említett James Farmban melodikus játékával a kompozíciók összhatásából a
szokásosnál nagyobb részt vállaló dobosért az elmúlt években olyan zenészóriások versengenek, mint McCoy
Tyner, Charles Lloyd és Dave Holland.
Négyük produkciója a legfrissebb, mindennemű megfelelni vágyástól mentes, szabad és őszinte, igazi jazz. Koncertjeiken kiemelkedő tehetségükből fakadó tudásuk legjavát adják, ám még ezzel sem elégednek meg, így hangszeres
játékukat elektronikus effektekkel teszik még különlegesebbé.

Zhenya Strigalev - szaxofon, Aaron Parks - zongora, Tim Lefebvre - basszusgitár, Eric Harland - dob
The performance of these four outstandingly talented and world-known musicians is free, straightforward, and true jazz.
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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MJSZ 25. JUBILEUMI GÁLAKONCERT
22:30

FREE JAM
SESSION

SZO | SAT

19
20:00
A Magyar Jazz Szövetséget 1990-ben alapította Gonda János, mint a műfajjal foglalkozó egyetlen országos hatókörű,
az egész magyar jazzművészet érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetet. Tagjai hivatásos és amatőr
muzsikusok, zenei-szakemberek, szervezők, jazzkedvelők, kritikusok, menedzserek, impresszáriók. A szövetség
célja a műfaj népszerűsítése, közönség elé segítése, a jazzművészeti produktumok hazai és nemzetközi nyilvánossághoz segítése.A Magyar Jazz Szövetség 25 éves fennállása alatt rengeteg muzsikusnak biztosított fellépési lehetőséget
számtalan koncerten és fesztiválon, évente több workshop és tábor megtartásában működött közre, 34 szakmai díjat adott át, több
száz jazz muzsikus szakmai érdekeit képviselte. Ez alkalommal a Magyar Jazz Szövetség eddigi munkájában aktívan részt vállaló
elnökök és tisztviselők közreműködésével ad reprezentatív keresztmetszetet az elmúlt negyed évszázad-ról, vonultatja fel a hazai jazz
szcéna mindazon jeles szereplőit, akiknek tevékenysége és kreatív gondolkodása, művészete nagyban hozzájárult a magyar jazz élet
fejlődéséhez és kibontakozásához.

Berkes Balázs, Kőszegi Imre, László Attila, Halper László, Gyárfás István, Berki Tamás, Márkus Tibor, Friedrich Károly + MJSZ
vezetőségi tagok: Bágyi Balázs, Bordás József, Elek István, Zsoldos Béla, Gayer Ferenc, Pintér Zoltán
Gala of the Hungarian Jazz Federation with numerous well-known hungarian performers and bands.

PATCHÉ - ADVENTI KONCERT

VAS| SUN

20

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Patché kilép a már megszokott, intimebb duó hangzásból és kiegészül öt
főre, így az eddigi dalok teljesen más
hangszerelésben hangzanak el. Izgalmas zenei kalandozásnak nézünk elébe.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

SINGER STREET A zenekar tagjait jól ismerhetjük külön-

böző formációkból. Ebben a felállásban
2011 óta alkotnak közösen. Repertoárjuk
négy énekhangra komponált közismert
jazz és swing feldolgozásokból áll, melyekhez egy-egy szám erejéig kiváló
hangszeres zenészek is csatlakoznak.
Bartus Patrícia – szoprán, Fehér Adrienn – alt,
Czutor Ignác – tenor, Fehér Gábor – basszus,
Neumann Balázs – zongora, Frey György –
basszusgitár, Berdisz Tamás – dob

HÉT | MON

21
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

LFZE MONDAY OPEN JAM Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
HORVÁTH CINTIA QUARTET 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!

Pákai Petra – ének, Cséry Zoltán – billentyű
Pianist-composer, lyricist, Zoltán Cséry, plays his
own songs with his singer partner, Petra Pákai.

HÉT | MON

21
22:00

INGYENES
FREE

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

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

A LFZE tehetségeit bemutató sorozat stratégiai partnere az

www.bjc.hu

budapest jazz club

24 // december

Saját zenekara 2008-ban alakult, mely számos hazai klubba és fesztiválra is
meghívást kapott. A 2012 elején megújult formáció 2013 nyarán készítette el
első lemezét, melyen saját szerzeményeik mellett kortárs jazz kompozíciók is
helyet kaptak, emellett pop, jazz standard és népdal feldolgozás is hallható a
tavaly ősszel megjelent korongon. Legújabb lemezükön a legendás jazz trombitás, Chet Baker kompozícióit és a leginkább általa híressé lett standerdeket
hangszerelik és adják elő saját stílusukban, egy kiváló hazai trombitás, Fekete-Kovács Kornél közreműködésével.

Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora, Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob, vendég: Fekete-Kovács Kornél – trombita
Klára Hajdu Quartet’s repertoire includes Hungarian evergreens, own competitions, folk & pop
songs in jazz adaptions. This event will be the album-release dedicated to Chet Baker.
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

GRUND SZÍNHÁZ - CAGEMATCH

BJC BEAT JAM

SZE | WED

23
22:00

SZE | WED

23
20:00
Hosszú formátumú improvizációs ketrecharc kétszer huszonöt percben.
Két csapat küzdelme.
Két kapitány párbaja .
Az idő szorít.
Tét a játék joga.
A küzdő felek huszonöt percet kapnak. A néző dönt, a győztes marad, a ringbe új
kihívó száll.
www.grundszinhaz.hu

A nyáron indult BJC Summer Jamből
nőtte ki magát a BJC Beat Jam néven
futó sorozat, mely immár egész évben, hétről-hétre, szerdánként várja az
örömzene lelkes híveit. A groove-os,
funk-os hangzás kedvelői itt végre élőben is megtapasztalhatják, hogy mit
jelent a zenész körökben gyakran emlegetett “stenk”.
Are you looking for something cool and jazzy in
the middle of the week? Each Wednesday BJC
Beat Jam Session will present you the most
mind-blowing side of jazz.

Improvisational theatre performance in Hungarian language.

jegyár|ticket price:
2500HUF
www.bjc.hu

INGYENES
FREE

A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

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

budapest jazz club

December // 25

ALERANT JAZZ EST: SZAKCSI JR. TRIO SOUND OF JAZZ
FEAT. VARGA GERGELY & SZŐKE NIKOLETTA

SZO | SAT

26
20:00

22:30

FREE JAM
SESSION

Szakcsi Jr. egyike a honi jazz legkiemelkedőbb zongoristáinak. Ebben a formációban
a zenekarvezető triója két szólistával egészül ki. Szőke Nikolettát biztosan nem kell
bemutatnunk, hiszen havonta esetenként akár egy-egy hónapban többször is fellép
valamelyik formációjával a BJC-ben. Az énekhang mellett a zenekar megszólalását
egy fiatal, mégis rendkívül érett és kiforrott szaxofonjátékot magáénak mondható
szólista, Varga Gergely teszi még teltebbé.

BJC Jegyek

kaphatók
a Broadway Jegyirodákban is!
www.broadway.hu

Szakcsi Jr. – zongora, Szőke Nikoletta – ének, Varga Gergely – szaxofon, Lakatos Peczek Krisztián
– bőgő, Balázs Elemér – dob
From the age of six to twelve Szakcsi had a classical education then his interest turned to jazz music.
So Szakcsi Lakatos Béla Jr. has became one of the most prominent pianists of the domestic jazz
scene.
Special guests: Szőke Nikoeltta: vocal, Varga Gergely: sax
jegyár|ticket price:
2400/1600HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

XIII. Hollán E. u. 10.
II. Gábor Áron u. 74-78.
VII. Károly Krt. 21.
www.bjc.hu

budapest jazz club

26 // december

KÉKSZOBAHALL

LFZE MONDAY OPEN JAM Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
UDVARDI MÁRTON QUARTET 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!

HÉT | MON

28

1800/2100

jegyár|ticket price:
2500HUF

A KékSzobaHall megismételi eddigi két
beavató színházi előadását.
18:00-kor a Perzsákat, 21:00-kor az
Alkésztiszt.
Karsai György ez alkalommal talán
még izgalmasabb titkokba is beavatja a
nézőket, Fodor Tamás, Márton András és
a K2 Színház csapata is meglepetésekkel készül.
KékSzobaHall is the home for playful theatre
nights. We love theatre, love playing, love to get
together and have a nice chat.

www.bjc.hu

HÉT | MON

28
22:00

INGYENES
FREE

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

TRIO MIDNIGHT A Trio Midnight a legendás amerikai
alt-szaxofonos, Lee Konitz egyik kedvenc kísérő együttese. A ‘90-es évek óta
töretlen pályájú, mainstream jazzt játszó
zenekart számtalan más hazai zenekar
alappilléreként is tevékenykedő három
frontember alkotja.

Oláh Krisztián – zongora, Egri János – bőgő,
Balázs Elemér – dob

KEDD | TUE

29
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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December // 27

SZE | WED

30

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A 2005-ös Montreux Nemzetközi Jazz
Fesztiválon, a 30 év alatti énekesek világvetélkedőjén Szőke Nikoletta első helyezést ért el, és a közönségdíjat is elnyerte. New Yorkban és Londonban is koncertezett hatalmas sikerrel,
de még nagyobb diadalt aratott Japánban, ahol már a hatodik albuma kelt el
többezres példányszámban. Az összeszokott formációhoz ezen az estén a sokoldalúan tehetséges Fenyvesi Márton csatlakozik.
Szőke Nikoletta – ének, Szakcsi Lakatos Róbert –
zongora, Barcza-Horváth József – bőgő, Juhász
Márton – dob, Fenyvesi Márton – gitár
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.

BJC BEAT JAM

SZE | WED

30

INGYENES
FREE

22:30

A nyáron indult BJC Summer Jamből
nőtte ki magát a BJC Beat Jam néven
futó sorozat, mely immár egész évben, hétről-hétre, szerdánként várja az
örömzene lelkes híveit. A groove-os,
funk-os hangzás kedvelői itt végre élőben is megtapasztalhatják, hogy mit
jelent a zenész körökben gyakran emlegetett “stenk”.

Are you looking for something cool and jazzy in
the middle of the week? Each Wednesday BJC
Beat Jam Session will present you the most
mind-blowing side of jazz.
A fiatal tehetségeket felkaroló szerdai Jam Session
sorozat stratégiai partnere a Formatex.

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

NEW YEAR’S EVE CELEBRATION JAZZ PARTY 2015

Lebilincselő koncertekkel és kulináris különlegességekkel várjuk az év
utolsó napján Budapest kedvenc jazz klubjába. A felejthetetlen élményről a
stílus legnépszerűbb formációi gondoskodnak.

Celebrate New Year’s Eve with the hottest jazz in town, enjoy our warm buffet
at Budapest’s favourite jazz spot!

21:00-21:50
Elek István Quartet
feat. Pocsai Kriszta

Saját zenekarával elsősorban a formáció által komponált és
hangszerelt, egységes hangzásvilágú, többségében Eszter
szövegei köré hangszerelt könnyed dallamokat adnak elő.

Elek István zenekara, mely elsősorban a „fősodor”, az
úgynevezett mainstream stílusirányzatból merít, a szilveszteri hangulat kedvéért, könnyedebb irányba evez. Az
összeszokott kvartetthez, Pocsai Kriszta személyében egy
gyönyörű hangú énekesnő is csatlakozik.

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.

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”.

00:30-01:45
Pankastic!

22:30-23:45
Váczi Eszter és a Quartet

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

A közel tíz éve alakult zenekar énekesnője nem csak a jazz
rajongó közönség körében ismert. Váczi Eszter olyan közkedvelt formációkban énekelt, mint a Szörp és a Jazz+Az.
www.bjc.hu

The band plays traditional manouche-swing with a special
hungarian instrument called cimbalom.
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ÜNNEPI MENÜ | New Year’s eve menu

DESSZERTEK | DESSERTS

HIDEG ELŐÉTELEK | COLS APPETIZERS

•

•

•

Mangalica bon-bon céklazselében
karfiolpürével
Mangalica por bites, beetroot jelly
and cauliflower puree

•

Creamy chocolate cake

Zöldséges - feta sajtos mini lepény

•

SZERVÍROZÁS | SERVING SCHEDULE

Apple-cellery salad with walnut & Parmesan

•
•
•
•

Vitamin salátabár olaj és ecet
variációkkal

MELEG ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK | WARM
FOOD SPECIALITIES
Baconba göngyölt harcsafilé fehérbor
mártással, illatos jázminrizzsel

Catfish rolls in bacon coat, white wine dressing,
jasmine rice

•

Töltött káposzta

Almás-zeller saláta dióval és
parmezánnal

Vitamin salad bar with oils and vinegars

•

Chesnut mousse with plum dressing

Stuffed cabbage

SALÁTA-VARIÁCIÓK | SALADS
•

Gesztenye mousse szilvaraguval

ÉJFÉL UTÁN | AFTER MIDNIGHT
•

Vegetable - Feat cheese pie

Karamellás panna cotta
Caramell panna cotta

•

Füstölt kacsamell zöldséges
lencsesalátával
Smoked duck breast, vegetablée lentil salad

•

Krémes csokoládétorta

Vajon pirított kakukkfüves csirkemell
fenyőmaggal, burgonyapürével

előételek | starters: 21:00 - 22:00
főételek | main courses: 22:15 - 23:15
desszertek | desserts: 23:15 - 00:00
éjféli menü | midnight menu: 00:30

Jegyár | Ticket price:
21.900 Ft
Éjszakai jegy (belépés 23.30-tól) | Late night ticket
(entry after 23.30):
6.900 Ft
Éjszakai jegy csoportos kedvezmény
(3 főtől) | Late night ticket (group discount, 3 or more):
5.900 Ft/fõ
Jegyek kaphatók a helyszínen, illetve a Jegymester
webáruházában (www.jegymester.hu) és
országos jegyirodai hálózatában.

Thyme-pine nuts chicken breast roasted in
butter, mashed potato

•

Konfitált sertéskaraj pezsgős káposztával, serpenyős burgonyával

Tickets are available at BJC or
online on www.jegymester.hu.
Infó vonal: +36 (70) 413 9837

Pork chop confit, champagne steamed cabbage,
roasted potatoes

•

Párolt marhapofa vadasan, zsemlegombóccal

Boiled beef cheeks in vegetable brown sauce,
bread dumplings

•

Sütőtökös rakott zöldség
Pumpkin layered potatoes

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

PROGRAMOK // 2015
NOVEMBER
11.02.

h

19:30 Mike Stern Band (USA) feat. Dennis Chambers, Bob Franceschini & Tom Kennedy

11.02.

h

21:30 Mike Stern Band (USA) feat. Dennis Chambers, Bob Franceschini & Tom Kennedy

11.02.

h

22:30 LFZE Monday Open Jam: Ludányi Quartet

11.04. sze 20:00 Harcsa Veronika Quartet - 10 éves jubileumi duplakoncert
11.04. sze 22:00 BJC Beat Jam
p

20:00 Harcsa Veronika Quartet - 10 éves jubileumi duplakoncert

táblázat Geoff Warren Hungarian Quartet
20:00 Harmónia Jazzműhely:

11.07. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Tzumo-Pukl-Ramsbol-Curtis Project (H-SLO-DK-USA)
11.08.

v

19:00 KÉK Szoba Hall

11.09.

h

20:00 Evision Jazz Est: Singer Street

11.09.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Varga Tivadar Trio

11.10.

k

20:00 Fidelio Jazz Est: Voice & Guitar - Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

BJC

FREE

cs

11.06.

SESSION

BJC

FREE

11.05.

SESSION

11.11. sze 19:00 Dave Weckl Yamaha Drum Clinic
20:00 d1 tv Jazz Est: Berdisz Művek

11.13.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Jr. - időutazás jazz zongorán

11.14. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Budapest Jazz Orchestra feat. Lakatos Ágnes
11.16.

h

20:00 Jazz + Próza

11.16.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Chris Devil Trio

BJC

FREE

cs

SESSION

BJC

FREE

11.12.

SESSION

11.17. k 20:00 Az InfoRádió bemutatja: Trombitaparádé - Sárik Péter Trió feat. Pecze Balázs & Subicz Gábor
11.18. sze 20:00 Port.hu Jazz Est: Kalmár Zoltán Trio feat. Gyárfás István
11.18. sze 22:00 BJC Beat Jam
11.19.

cs

20:00 Alerant Jazz Est: Révész Richárd Latin Trio feat. Leandro Saint-Hill Montejo (Cuba)

11.20.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Nigun

11.23.

h

20:00

11.23.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

11.24.

k

20:00 Formatex Jazz Est: Gereben Zita Quintet

FREE

BJC

FREE

11.21. szo 20:00 A Jegymester.hu bemutatja: Balázs Elemér Group

BJC

SESSION

SESSION

Port.hu Jazz Est: I ♥ Budapest - Iván Alexandra feat. Jász Andris

11.25. sze 21:00 Grund Színház - Cagematch
11.25. sze 22:30 BJC Beat Jam
11.26.

cs

20:00 Jazzrael feat. Szőke Nikoletta

11.27.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Soso Lakatos Quartet

11.28. szo 11:00 Iszkiri lemezbemutató
11.28. szo 19:00 LFZE Gólyabál
11.30.

h

20:00 ETÜD vizsgakoncert és gála

11.30.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Baris Gábor Quartet

www.bjc.hu
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PROGRAMOK // 2015
DECEMBER

12.19. szo 20:00
12.20. v 20:00
12.21. h 20:00
12.21. h 22:00
12.22.

k

20:00

FREE

20:00

FREE

cs

SESSION

SESSION

FREE

12.17.

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Port.hu Jazz Est: Finucci Bros Quartet Jazz Legendák: I. Legendás Jazz-hegedűsök
BJC Beat Jam
Alerant Jazz Est: Bágyi Balázs New Quartet
BJC
Harmónia Jazzműhely: East Gipsy Band
BJC
Budapest Jazz Orchestra feat. Juhász Gábor
Az InfoRádió bemutatja: BG5
LFZE Monday Open Jam: Horváth-Tálas Quartet
d1 tv Jazz Est: Chabanda
Fidelio Jazz Est: Ávéd János Balance
BJC Beat Jam
Elek István Quartet feat. Pocsai Kriszta
BJC
Harmónia Jazzműhely: Nathaniel Facey (UK) & Balázs József Trio
BJC
Harmónia Jazzműhely: Elsa Valle & The Latin Jazz Syndicate
Formatex Jazz Est: Budapest Bossanova Quartet
LFZE Monday Open Jam: Gányi Miklós Trio
A Jegymester.hu bemutatja: Windsingers
Balázs József Quintet
BJC Beat Jam
A Fromatex bemutatja: Zhenya Strigalev’s NEVER! featuring Aaron Parks, Tim
Lefebvre and Eric Harland
BJC
MJSZ 25. Jubileumi Gálakoncert
Patché - Adventi koncert
Singer Street
LFZE Monday Open Jam: Horváth Cintia Quartet
Hajdu Klára Quartet Plays Standards Dedicated to Chet Baker
feat. Fekete-Kovács Kornél - lemezbemutató koncert
Grund Színház
BJC Beat Jam

SESSION

FREE

20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:30
22:30
20:00
20:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
22:00

SESSION

FREE

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

SESSION

12.23. sze 20:00
12.23. sze 20:30
12.24. cs
12.25. p Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Alerant Jazz Est: Szakcsi Jr. Trio Sound Of Jazz
12.26. szo 20:00
feat. Varga Gergely & Szőke Nikoletta
12.27. v 19:00 & 21:30 Latin Karácsony: Myrtill - Urbán Orsi - Wolf Kati - Révész Richárd Latin Trio
12.28. h 18:00 & 21:00 KÉK Szoba Hall
12.28. h 22:00 LFZE Monday Open Jam: Udvardi Márton Quartet
12.29. k 20:00 Trio Midnight
12.30. sze 20:00 Evision Jazz Est: Szőke Nikoletta Quartet feat. Fenyvesi Márton
12.30. sze 22:00 BJC Beat Jam
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

BJC

FREE

12.01.
12.02.
12.02.
12.03.
12.04.
12.05
12.07.
12.07.
12.08.
12.09.
12.09.
12.10.
12.11.
12.12.
12.14.
12.14.
12.15.
12.16.
12.16.

SESSION

www.bjc.hu
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