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Világsztárok

10.10.

NAMYSLOWSKI
Quintet

a Budapest Jazz Clubban!

|PL|

09.15.

Joshua

REDMAN
Trio

|USA|

10.14.
John

PIZZARELLI
Quartet
|USA|

10.22.
luis

perdomo
Trio

|USA|

09.09. Szőke Nikoletta & Takács Nikolas
09.13. Magyar Dal Napja: JazzDal Színpad
09.22-23. Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint - dupla koncert
(22.: saját dalok / 23.: feldolgozások)

10.06. Fidelio Jazz Est: Kirk Lightsey |USA| - Bolla Gábor Quartet
10.13. Trace Bundy |USA|
10.18. Frank Sinatra 100 - klubkoncert : Stúdió 11 feat. Gayer Bálint, Lányi Lala
							

Főtámogatónk az

& Vastag Tamás
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budapest
Septemberjazz
// club
3

budapest
jazz club
3 // szeptember
Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

Evisionrólunk
Jazz Est:
Pluto - The Tribute
Band

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 szo
Jazz
Club támogatja a fiatal tepén | fri
| sat
hetségeket, teret biztosít
a hazai
ám
jegyár|ticket
price: jazzélet szakmai eseményeinek,
jegyár|ticket price:
01 mellett létrejöttének
02célja, hogy minden
1400/1000HUF
1400/1000HUF
mindezek
elsődleges
téren igé20:00
20:00
nyes
közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak.
Kertész Erika zenekara, az A zenekart a hazai basszusgitárosok
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első egyik legkeresettebb alakja, Horváth
Smooth,
quality music,
a cup
dinneréletre.
in theA
lemezük 2010-ben
jelent meg
“Littleof coffee,
József, drink
alias or
Plutoa hívta
heart
of the Csak
city, at
centre of minden
jazz life
in town.mentes,
We regularly
Girl” címmel.
sajáttheszámokat
sznobériától
R’n’B és
feature
jazz stars,
Hungarian
musicians
of
játszanak, world-famous
melyek Erika szerzemépop stílus
elemekkel is
bátran operáló
international
seasonedveszik
professionals
the club scene
and brilliant
nyei. 2015 standing,
szeptemberében
csapatfrom
ez alkalommal
- közkívánatra
fel második lemezüket,
azstage
újból
Zsuzsa
tiszteleg,
up-and-coming
youngsters.ennek
Our main
has- Cserháti
a Steinway
Modelelőtt
B piano
with
anyagát
fogják
bemutatni szeptember ám most egészen eredeti módon
an
amazing
sound.
1-én még a megjelenés előtt a BJCIncike Virág – ének, Horváth Pluto József –
ben.

nyitva
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert
– zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusHétfő-Csütörtök:
10:00-24:00
gitár
10:00-02:00
AtPéntek-Szombat:
first the band played jazz
standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh

tartás
opening
Roland – gitár,//Emilio
– dob, ének hours
The
band was brought to life10:00-24:00
by one of the most
Monday-Thursday:
popular
figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

Friday-Saturday: 10:00-02:00

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

impresszum
impressum
“Hungarikonok - generációk”:
Bacsó Kristóf Triad
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2015. szeptember – október
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Kovács Máté Efraim,
Hartl Kata
Grafikai munka: Hartl Kata

csu | thu

Megjelenik kéthavonta 15000
példányban.
jegyár|ticket
price:
05
1400/1000HUF
20:00

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
megjelenő
adatok
valóságAAztrióújságban
2012 végén
alakult
a fiatal
matartalmáért
és a képek jogtisztaságáért
gyar
jazzmuzsikus-generáció
hároma
kiadó
nem
vállal
felelősséget.
meghatározó tagjának együttműkö-

déseként. A zenekar repertoárján saját
kompozíciók
a megA Budapestszerepelnek,
Jazz Clubban de
az alábbi
komponált
részek mellett
fontos szutalványokkal
is fizethet:
erepet
kapnak&aSport,
közösSzéchenyi
improvizációk,
Ticket Culture
Pihenő
illetveKártya,
a nem
megszokott
hangszínek
Sodexo
Kultúra és
Kultúra
és együtthangzások
keresése.
Erzsébet-utalvány
Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora,
Juhász Márton – dob
The trio was founded in the end of 2012 as the
cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.

Harmónia Jazzműhely:
Jegyértékesítés
Molnár Sándor
TicketQuartet
Sales
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
pén
| fri
www.jegymester.hu

01

20:00

jegyár|ticket price:

1400/1000HUF
elérhetőségek
contact
Erika zenekara,
az

Kertész
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
cím | address:
lemezük
2010-ben jelent meg “Little
Girl”
1136 címmel.
Budapest,Csak
Hollánsaját
Ernőszámokat
u. 7.
játszanak,
Erika szerzemé47°30’49.8”Nmelyek
19°02’59.3”E
nyei.
2015 szeptemberében
veszik
telefonszám
number:
fel
második | phone
lemezüket,
ennek az
+36
(1)
798
7289
anyagát fogják bemutatni szeptember
(minden
napaI megjelenés
every day: 10:00-24:00)
1-én
még
előtt a BJCmobil | cell phone:
ben.
+36 (70) 413 9837

Kertész
Róbert – zongora,
(mindenErika
nap– Iének,
everyRátonyi
day: 10:00-18:00)
Szendőfi
Péter
– dob, Kolta
Gergő – basszusweboldal
|
website:
www.bjc.hu
gitár

e-mail: info@bjc.hu

At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their
repertoire, Jazz
written
by főtámogatója
Erika, arrangedazby
A Budapest
Club

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band
Kiemelt támogatók:

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:

Fő médiatámogató:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
Kiemelt médiatámogató:
egyik
legkeresettebb Szakmai
alakja, partnerek:
Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
Támogató:
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh
Zoltán – zongora, Balogh
Partnerek:
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

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

budapest jazz club

4 // szeptember

Először
nálunk!

Jazz, soul, r’n’b, latin elemeket magába olvasztó zenei kirándulás
Szőke Nikolettával és Takács Nikolasszal.

BJC BEAT JAM
Ingyenes

Free

www.bjc.hu

Minden szerdán este a koncert után!
Every Wednesday after the concert.

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

budapest
Septemberjazz
// club
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5 // szeptember
Harmónia Jazzműhely:
E.K. Avenue
Molnár Sándor Quartet

pén
kedd| fri
| thu

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész
zenekara,
az
Kertész ErikaErika
zenekara
az EK Avenue
E.K.Avenue
2009-ben
alakult.
Első
2009-ben alakult.
Első lemezük
2010-ben
lemezük
jelent meg
“Little
jelent meg2010-ben
Little Girl címmel.
A formáció
Girl”
címmel.
Csak kizárólag
saját számokat
aktuális
repertoárján
az énejátszanak,
Erika szerepelnek.
szerzemékesnő saját melyek
szerzeményei
nyei.
2015felszeptemberében
Idén veszik
második lemezüket,veszik
melyfel
másodikmég
lemezüket,
ennek
az
nek anyagát,
a megjelenés
előtt muanyagát
fogják
bemutatni
szeptember
tatják
be
a
BJC
közönségének.
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Kolta Gergő – basszusgitár, Szendőfi Péter –
Kertész
dob Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
At
theand
bandmore
played
jazz standards
and cover
by,first
more
original
songs appeared
in
songs
from the written
‘80-’90s,bybut
as months
their repertoire,
Erika,
arrangedwent
by
by,
the more
guys. and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

EvisionBopcorn
Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

szo
sat
sze | wed

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

valami újat
A Bopcorn
zenekartzenekar
a hazaiigyekszik
basszusgitárosok
egyik
alakja, Horváth
alkotnilegkeresettebb
a mainstream swing-jazz
stílusán
József,
alias sokat
Pluto próbált
hívta életre.
A
belül. A négy
muzsikus
minden
sznobériától
mentes, hatalmas
R’n’B és
hangszerének
igazi mestere,
pop
stílus elemekkel
is bátran
hangszeres
tapasztalatuk
pedigoperáló
az újító
csapat
ez alkalommal
- közkívánatra
szándéknak
táptalajul szolgáló
magas
újból
Cserháti
Zsuzsa
előtt
tiszteleg,
színvonal garanciája.
ám most egészen eredeti módon
Szalóky Béla – trombita, harsona, Juhász
Incike
– ének,
HorváthSándor
Pluto József
Attila –Virág
zongora,
Sárkány
– bőgő,–
basszusgitár,
Berdisz TamásBalogh
– dob Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band plays mainstream jazz in very special
The
band
wasgenre.
brought to life by one of the most
aspect
offigure
this
popular
of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

Evision Jazz Est: A ﬁatal generáció
tehetséges
énebjc
beat jam
Gereben 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
02
22:00
sze | wed

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

“Hungarikonok - generációk”: A trió 2012 végén alakult a fiatal maMég minket is
meglepett
a nyári Triad
Summer Jam
sorozat sikere, melyet
nem
Bacsó
Kristóf
gyarSession
jazzmuzsikus-generáció
három
kérdés, hogy a rendkívüli fogadtatás hatására
egész évben
folytatunk.
A groovemeghatározó
tagjának
együttműköos, funk-os hangzás kedvelői itt végre élőben
is megtapasztalhatják,
hogy mit saját
jelent
déseként.
A zenekar repertoárján
a gyakran emlegetett “stenk”. Az ebben akompozíciók
stílusban megkerülhetetlennek
szerepelnek, de aszámító
megChicken, Chameleon és a Watermelon Man
mellett számos
ismertfontos
örökzöld
komponált
részekmás
mellett
sz-is
helyet kap a fiatal művészek repertoárján. Aerepet
klasszikus
LouaDonaldson-féle
Donkey
kapnak
közös improvizációk,
Walktól Chick Corea Fickle Funkján át a zenészek
csak egy-egy
tét nélküli
illetve a gyakran
nem megszokott
hangszínek
improvizáción alapuló saját szerzeményéig.és együtthangzások keresése.
Even we were taken by surprise by the immenseBacsó
success
of our
Session
events.
Kristóf
– Summer
szaxofon,Jam
Tzumo
– zongora,
Therefore, we decided to continue the series throughout
theMárton
year with
groovy and funky sounds. Each
Juhász
– dob
Wednesday BJC Beat Jam will present you the most mind-blowing side of jazz.
csu | thu
The trio was founded in the end of 2012 as the
jegyár|ticket price: cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazzINGYENES
musicians. | FREE
1400/1000HUF
20:00

05

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár

Egyedi atmoszféra, különleges

At
first the
band played
jazz standards
belső
terek,
200 fős
koncert-andéscover
60
songs
from the nemzetközi
‘80-’90s, but as és
months
went
fős étterem,
magyaby, more and more original songs appeared in
ros repertoire,
fogások,written
snackek,
széles
ital-by
their
by Erika,
arranged

kínálat, valamint hamisítatlan jazz
kávézóEvision
hangulat.Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band
Legyen szó zártkörű céges- vagy
magánösszejövetelről, borkóstolóról,
sajtótájékoztatóról,
ügyféltalálkozóról, konferenciáról, céges partner
vacsoráról, karácsonyi vagy évzáró
partiról, a BJC tö-kéletes helyszínválasztás lehet bárki számára.

szo | sat

Személyreszabott jegyár|ticket
ajánlatért price:
és
információért1400/1000HUF
forduljon
20:00hozzánk bizalommal!
A zenekart ainfo@bjc.hu
hazai basszusgitárosok
+36 (70) 413alakja,
9837 Horváth
egyik legkeresettebb
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ezAalkalommal
re you look-inközkívánatra
g fotiszteleg,
r
újból - Cserháti
előtt
a speciaZsuzsa
l everedeti
ent ve
nue?
ám most
egészen
módon
Do no
t
bővebb
02

hesitate to get in
touch

th us
Incike wi
Virág
– ének,
Pluto József –
and beHorváth
com ho
st forBalogh
basszusgitár,
Zoltán –ezongora,
an evenBalogh
ing
at
on
e ofének
Roland – gitár, Emilio – dob,
the most
spectacular club
&

The band was brought to liferes
bytau
oneran
of ts
the most
at townbassists,
popular figure of domestic
József Hor.
váth, alias Pluto.
+36 70 41

3 9837
info@bjc.hu

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

budapest jazz club

6 // szeptember
Voice & Guitar: Micheller
myrtill - Pintér Tibor Duo

Harmónia Jazzműhely:
Szakcsi Lakatos Béla Trio

Váczi Eszter és a Quartet

22:30

csüt | thu

03

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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, különleges zenei élményt
nyújt.
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.

pé | fri

04

20:00

FREE Jam
Session

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Szakcsi Lakatos Béla az ötvenes évek
óta töretlenül felfelé ívelõ pályáján a
mainstream jazz, a jazzrock, a new age,
a szabad improvizáció és a gipsy jazz
irányzatokban is maradandót alkotott.
A Liszt- és Kossuth-díjas művész
zenéjében különösen nagy hangsúlyt
fektet a klasszikus és kortárs zene, a
világzene és a jazz ötvözésére.
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György
– bőgő, Pecek Lakatos András – dob
In the Hungarian jazz history Szakcsi has had
a major share in popularizing fusion and gypsy
jazz.

22:30

szo | sat

05

20:00

FREE Jam
Session

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Bár a zenekar tíz evvel 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.
Váczi Eszter – ének, Gátos Iván – zongora,
Schneider zoltán – gitár, Gátos Bálint – basszusgitár, Mike Zsolt – dob
The band was formed ten years ago, their first
album was released only in 2009. One the spe
cialties of the album are the songs, all of them
are the own compositions of the band.

Relax in 4-star comfort at Novotel Budapest City! 319 spacious rooms,
modern Lounge Bar with balanced meals, indoor pool and fitness
center, Children’s Corner play area, free wifi and other services are
available to make your stay comfortable! Come and visit us!
Kapcsolódjon ki a Novotel Budapest City-ben! 319 minden igényt
kielégítő szoba, modern Lounge Bar egészséges fogásokkal, beltéri
medence és fitnesz terem, játszósarok gyermekeknek, ingyenes wifi
és számos más lehetőség szolgálja az Ön kényelmét szállodánkban!
Foglaljon nálunk!

NOVOTEL BUDAPEST CITY****
H-1123 Budapest, Alkotás utca 63-67.
Tel.: +36 1 372 5400
Email: h0511@accor.com
www.novotel.com

www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Harmónia Jazzműhely:
mizrab
Molnár Sándor Quartet

pén
hét | fri
mon

01
07

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész
az
A különlegesErika
felállásúzenekara,
zenekar olyan
E.K.Avenue
2009-ben
alakult.
magyar gyökerű
világzenét
dolgozElső
fel
lemezük
2010-ben
meg “Little
Szabó Gábor
gitárosjelent
életművéből
inGirl”
címmel.
Csak
spirálódva,
amely
még saját
Carlosszámokat
Santana-t
játszanak,
Erika szerzeméis megihlette.melyek
Ez az instrumentális
muzsinyei.
2015
szeptemberében
veszik
ka jazz, crossover, és rockos elemeket
fel
második
lemezüket,
ennek
az
vonultat föl, megbolondítva azokat egy
anyagát
fogják
bemutatni szeptember
kis
“magyar
dallal”.
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Zagyva Norbert – gitár, Michael Vigula – bass,

Kiss Roland – dob, Parai Roland – konga,
Kertész
Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
ütőhangszerek
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
Mizrab plays crossover jazz spiced with Hungarian
At
first theThe
band
played jazz formation
standardsconsists
and cover
themes.
extraordinary
of
songs
from drums
the ‘80-’90s,
but as months went
guitar, bass,
and percussion
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by
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hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen
és aPluto
változatos,
Incike
Virágszórakozást
– ének, Horváth
József –
improvizatívBalogh
hétindító
esteket!
basszusgitár,
Zoltán
– zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
Spontaneous & joyful open jam nights of The
Lisztband
Academy
of Music’s
talented
The
was brought
to life amazingly
by one of the
most
young musicians
every Monday.
popular
figure of domestic
bassists, József Horváth, alias Pluto.
A LFZE tehetségeit bemutató sorozat
stratégiai partnere az

Evision Jazz Est: A ﬁatal generáció
éneSzőketehetséges
Nikoletta
Gereben Zita Quintet kesnőjét,
a
nagyközönség
az
&
Takács
Nikolas
r
Előszö
Emil.RuleZ! vokalistájaként, és Geszti
Péter! féle Gringosztárban ismerhette
nálunk
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
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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 maA nemzetközileg
is ismert
és elismert,
Juniorgyar
Prima-díjas
jazzénekesnő, Szőke
NikoBacsó
Kristóf
Triad
jazzmuzsikus-generáció
három
letta, valamint hazánk egyik legjobb és legnépszerűbb
pop tagjának
előadója, Takács
Nikolas
meghatározó
együttműköközös produkcója igazi zenei csemege, amely
hidat képez
a műfajok
között. saját
Jazz,
déseként.
A zenekar
repertoárján
soul, r’n’b, latin elemeket magába olvasztó kompozíciók
zenei kirándulásban
lehet része
szerepelnek,
de aa közönmegségnek, ahol mindkét előadó megmutatja saját
egyéniségét.
élvonalbeli
komponált
részekMindebben
mellett fontos
szművészek működnek közre, a vájtfülű közönség
örömére.
erepetlegnagyobb
kapnak a közös
improvizációk,
illetve a nem megszokott hangszínek
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Fenyvesi Mártonés
– gitár
együtthangzások keresése.
Barcza Horváth József – nagybőgő, Balogh Lacika – dob
Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora,
This show is the first premier of the brilliant jazz songstress
Nikoletta
Szoke and the famous singer
Juhász Márton
– dob
Nikolas. This performance flies the audience through jazz, rnb and soul music.
csu | thu
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jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The trio was founded in the end of 2012 as the
cooperation of three key members of the young
jegyár|ticket
price: 2900HUF
generation of Hungarian
jazz musicians.
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az
komolyzene,
népzenei elemek
törnek
anyagát
fogják bemutatni
szeptember
felszínre.
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Balogh Tamás – zongora, Bille Gergő – trombita,
Bartók Vince – basszusgitár, Molnár Mátyás –
Kertész
dob Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
The Balogh Tamás Quartet is a young & dynamic
jazz band. In their music we can find different
At
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jazz standards and
cover
influences
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R&B, Contemporary
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or
songs
‘80-’90s, but as months went
even a from
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by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by
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gyakran emlegetett
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Even Virág
we were
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Pluto József
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immense success
of our
Summer
Jam Session
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Balogh
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events.
Therefore,
we
decided
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Roland – gitár, Emilio – dob, ének
series throughout the year with groovy and funky
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Szakcsi Jr. Trio

Harmónia Jazzműhely:
Juhász Gábor Trio

22:30

csü | thu
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20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A Szakcsi Jr. Trio előadása kifinomultan
elegáns színpadi remekmű. Játékuk
technikailag hibátlan, magabiztos és
egységes. A színpadon árnyalt zenei virtuozitás jellemzi őket. Zenéjük kivételes
improvizációs tehetséget tükröz.
Ifj. Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – nagybőgő, 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.

pén | fri

11

20:00

FREE Jam
Session

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A gitáros Juhász Gábor hangszerének
egyik legsokoldalúbb művésze Magyarországon, aki egyaránt képes az
elmélyült visszafogottságra és a tüzes
virtuozitásra. Többször szerepelt már
világsztárokkal (Palle Mikkelborg, Charlie
Mariano, Archie Shepp), hogy csak
néhányat említsünk a rangos névsorból.
Juhász Gábor – gitár, Kovács Zoltán – bőgő,
Jeszenszky György – dob
Gábor Juhász is one of the true greats of the
jazz guitar. An astonishingly versatile musician,
he can be heard as a sideman on some of the
most interesting recordings made in Hungary.

Alerant Jazz Est:
Pankastic!

szo | sat

12
20:00

22:30

FREE Jam
Session

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. Elképzelésükbõl sajátos, új mûfaj született, mely neve:
django-pop.
Pálmai Panna – ének, Seres Vilmos – klarinét, Horváth Márk – gitár, Kardos Dániel – gitár, Csurkulya
József – cimbalom, Lombos Pál – bőgő
The band Pankastic! started to play together in June 2014 with six members. Their music fills a huge
lack of Hungarian music area. They define their music style as django-pop. This way they try to
combine the music of high standard of the 1920’s and the originality of the modern world music.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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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 szKülönleges csemegék
erepet kapnak a közös improvizációk,
illetve a nem megszokott hangszínek
eredeti csurgódombi
és együtthangzások keresése.
termékekből a BJC

Csurgódombi
Kézműves sajtok

Bistro

Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora,
Juhász Márton – dob

csu | thu
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The trio was founded in the end of 2012 as the
cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.
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1-én még a megjelenés előtt a BJCben.

Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by
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Világsztárok a Budapest Jazz Clubban!
2015.

SZEPTEMBER
Egy este, két koncert!
one night, two gigs.

19

30

&

15.

kedd | TUE

Jegyár | Ticket: 6900HUF

Érezhetõen erõs intellektussal átszõtt játékmódja miatt nem is olyan meglepõ, Joshua
Redman fiatalon, a Yale jogi karára is felvételt nyert, és csak barátai hatására választotta New York pezsgõ zenei világát a zenész-életnél biztosabb és kiszámíthatóbb jogi
pálya helyett.
Karrierjének kezdõlökéseként szolgált, hogy New Yorkba költözése évében megnyerte a Thelonious Monk
nemzetközi szaxofonversenyt, melynek közvetlen eredményeként olyan sztárokkal turnézhatott és rögzíthetett közös lemezeket, mint Jack DeJohnette vagy Joe Lovano.
Már legelsõ lemeze Grammy-jelölést kapott, így nem csoda, hogy második, Wish címû albumán olyan nevek
mûködtek közre, mint Pat Metheny, Charlie Haden, és Billy Higgins.
Redman 2002-ben a szintén zseniális Brian Blade dobossal alapította meg a groove-os, elektronikus zenét
játszó Elastic Bandet, melyben Sam Yahel billentyûzött.
Egyik legizgalmasabb lemezét 2007-ben rögzítette. A Back East-en különbözõ zenészekbõl álló ritmusszekciókkal alkot triót. A megszólalás egyedi, hiszen a dob, nagybõgõ és persze szaxofon mellett nem hallhatjuk a
megszokottnak számító zongorát. Ezen a zenei koncepción nyugvó formációjával látogat el 2015 szeptember
15-én a Budapest Jazz Clubba is, ahol a szaxofonos egy kiváló bõgõssel és dobossal triót alkotva lép színpadra.

Joshua Redman – szaxofon, Ole Morten Vågan – bõgõ, Jorge Rossy – dob
“If everyone liked what I did, I probably wouldn’t be playing anything of depth.”
- Joshua Redman
In addition to his own projects, Redman has recorded and performed with musicians
such as Brian Blade, Ray Brown, Dave Brubeck, Chick Corea and more.

Világsztárunk kényelméről
a NOVOTEL Budapest City
gondoskodik.
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élőben isezmegtapasztalhatják,
hogy mit
újból
Cserháti
Zsuzsa
előtt
tiszteleg,
jelent a gyakran emlegetett “stenk”.

ám most egészen eredeti módon

Harmónia
Jazzműhely:
evision
jazz est:
Molnár
Sándor
GEREBEN
ZITA Quartet
QUINTET

pén | thu
fri
csü

01
17

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
1600/1200HUF

Kertész Zita
Erikanem zenekara,
az
Gereben
is olyan rég
E.K.Avenuelépett
2009-ben
alakult. Első
szólistaként
a rivaldafénybe:
első
lemezük
2010-ben
jelent meg
önálló
albuma
2010 nyarán
jelent“Little
meg
Girl” címmel.
Csakcímmel.
saját Ezt
számokat
Ready
For The Sun
követte
játszanak,
melyek
Erika
szerzemé2012-ben megjelent második albuma
nyei.Places
2015címmel,
szeptemberében
Our
melyen a pop,veszik
a funk
fel azmásodik
lemezüket,
ennek az
és
R’n’B
stílusjegyek
dominálnak.
anyagát fogják bemutatni
szeptember

1-én még a megjelenés előtt a BJC-

Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
Even
we were
taken
by – surprise
the
basszusgitár,
Balogh
Zoltán
zongora, by
Balogh
immense
success
of our
Summer
Roland – gitár,
Emilio
– dob,
ének Jam Session
events. Therefore, we decided to continue the
series
throughout
the year
withbygroovy
The band
was brought
to life
one ofand
the funky
most
popular figure
domestic bassists,
József
sounds.
Each ofWednesday
BJC Beat
JamHorwill
váth, alias
present
youPluto.
the most mind-blowing side of jazz.

Gereben
Zita – ének, Bécsy Bence – gitár,
ben. „Tojás”
Horváth
Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
SzendőfiZita
Péter
– dob,with
Kolta
Singer
Gereben
herGergő
quintet– basszushas paid
gitárdues touring all over the country.
her

Harmónia Jazzműhely:
Evision Jazz
Fábián
Est: A
Fábián
országunktehetséges
egyik legimproviﬁatalJuligeneráció
éneaki nem fél aza
Gereben
Zita Quintet
kesnőjét, énekesnője,
a nagyközönség
Juli
és a Gyárfás
Trio zatívabb
kockázatoktól,
hanem egyenesen
kerEmil.RuleZ! vokalistájaként,
és Geszti
esi
azokat.
magyar jazz-színen
talán az
Péter
féle AGringosztárban
ismerhette
övé
egyik legdögösebb
hang.
Lelemémeg.azNéhány
éve azonban
szólistaként
nyesen,
tud
is kilépettközhelymentesen
a rivaldafénybe,rögtönöz,
első önálló
érzéki,
és humoros
is lenni.
albumaérzelmes
2010 nyarán
jelent meg
Ready
For The
címmel.
Fábián
JuliSun
– ének,
Gyárfás István – gitár, Soós

Evision
fidelio Jazz
jazz Est:
est:
Pluto - The
Tribute
Band
Tzumo
Exclusive

ben.

Oláh Dezső – zongora, Erdő Zoltán – klarinét,
tárogató, Tar Gergely – ütőhangszerek
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi
Péter
dob, Kolta
Gergő
basszusDezsõ
Oláh
jazz– pianist,
Zoltán
Erdõ– clarinetist
gitár shawm player, Gergely Tar percussionist
and
established the Trio a la Kodály group.
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

sze| fri
pé
| wed

04
18
20:00

Márton – bőgő, Cseh Balázs – dob
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
22:30 Songstress
Horváth „Tojás”
Juli Gábor
Fábián– zongora,
is one ofBata
the István
boldest–
FREE Jam
basszusgitár, vocalists
Gálfi Attilain–this
dobcountry who, rather
improvisative
Session
than shun them, is actually looking for risks. She
Songstressprobably
Zita Gereben
with
her quintet
the most
sensuous
voicehas
on
jegyár|ticket price: possesses
paidHungarian
her dues touring
scene. all over the country.
1400/1000HUF the

“Hungarikonok - generációk”:
Groovus A trió
leginkább
smoothalakult
jazz és
jazz funk
2012 végén
a fiatal
maBacsó Kristóf Triad műfajba
gyar jazzmuzsikus-generáció
három
sorolható Groovus zenekar
jelmeghatározó
tagjának
együttműkömondata:
„Energia,
dinamizmus,
váltodéseként.”,Aami
zenekar
repertoárján
saját
zatosság!
egyben
az öttagú csapat
kompozíciók
szerepelnek,
zenei
törekvését
is kifejezi. de a megkomponált részek mellett fontos szerepetAttila
kapnak
a közös Vinnay
improvizációk,
Borkó
– szaxofon,
Csaba –
billentyűk,
Tóth Mátyás
– gitár, Mike
László –
illetve
a nem
megszokott
hangszínek
basszusgitár,
Csendes
Péter
–
dob
és együtthangzások keresése.
The
Groovus band
come
Bacsóintention
Kristóf of
– szaxofon,
Tzumomostly
– zongora,
under
smooth-jazz
Juhászgenre
Márton
– dob and jazz-funk.
csu | mon
hét
thu

05
21
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
1400/100HUF

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

At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

22:30

szo | sat

02
19

20:00

FREE Jam
Session

jegyár|ticket price:
jegyár|ticket
price:
1400/1000HUF
1600/1200HUF

Tzumo Árpád nem
A külföldön
zenekartisasikeres
hazai basszusgitárosok
egyik
alakja, Horváth
kisebb legkeresettebb
formátumú billentyűstől
leshette
József,
Pluto hívta
életre.mint
A
el a jazzalias
zongorázás
fortélyait,
minden
sznobériától
és
Herbie Hanckock.
Az mentes,
ebben aR’n’B
felálláspop
stílus elemekkel
bátran
operáló
ban először
színpadraislépő
formációban
csapat
ez alkalommal
- közkívánatra
Tzumo vadonatúj
szerzeményeit
ízig-véújból
Zsuzsa
előttmutatja
tiszteleg,
rig jazz- Cserháti
zenészekkel
karöltve
be.

ám most egészen eredeti módon

Tzumo Árpád – zongora, Winand Gábor – ének,
Incike
Horváth
József
Molnár Virág
Sándor– –ének,
szaxofon,
SosoPluto
Lakatos
Sán-–
basszusgitár,
Balogh
Zoltán
– zongora,
dor – szaxofon,
Barcza
Horváth
József –Balogh
bőgő,
Roland
– gitár,
Emilio – dob, ének
Tálas Áron
– dob
The
band
was
brought
to lifelogical
by one of the most
This
band
plays
extremely
popular
figure
of domestic
bassists, construction
József Horwhich,alias
at the
same time, is imbued by the spontváth,
Pluto.
aniety and vigour of jazz.
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budapest jazz club

12 // szeptember
LFZE Monday open jam
Balogh Gyula Quartet

hét | mon

21

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.
A LFZE tehetségeit bemutató sorozat
stratégiai partnere az

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A rendkívüli népszerűségnek örvendő ének-gitár duó különleges színfoltja a hazai,
sőt büszkén állíthatjuk az európai zenei életnek. Szeptemberben különleges dupla
koncerttel örvendeztetik meg a BJC közönségét. Az első napon, azaz szeptember
22-én saját dalaikból állítják össze a repertoárt. Veronika sokszínű, helyenként
hangszerszerű énekhangja, a gitáros, Gyémánt Bálint basszusokban gazdag
gitárhangzása, kettejük nyughatatlan kísérletező kedvével, intuitív egymásra
hangoltságával, valamint looper (ismétlő) effektekkel fűszerezett ritmusokkal teremt komplex és izgalmas zenei élményt.
Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár
The internationally known and popular Veronika Harcsa and the highly recognized Bálint
Gyémánt singer-guitarist duo are a special bright spot of the domestic, and proud to say, even
the European music scene. On the first day of this special two-night gig they present their own
songs to the audience.

BJC BEAT JAM

sze | wed

23

22:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A BJC-ben dupla koncertet adó Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint duó a második
napon, azaz szeptember 23-án rendhagyó módon feldolgozás estet tart. A
formáció az elmúlt években is szívesen tűzött műsorra egy-egy dalt kedvenceiktől,
az viszont most fordul elő először, hogy egy egész koncertet szentelnek olyan
előadók dalainak, mint a Nirvana, Nina Simone, a Beatles, Peter Gabriel vagy
Tracy Chapman. Semmi kétség sem férhet hozzá, hogy a két estét felölelő dupla
koncert tökéletes záróakkordja lesz ez a redkívüli feldolgozás est.
Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár
The internationally known and popular Veronika Harcsa and the highly recognized Bálint
Gyémánt singer-guitarist duo are a special bright spot of the domestic, and proud to say, even
the European music scene. On September 23rd they will play cover songs by some of their
favourite artists like Nirvana, Nina Simone, The Beatles, Peter Gabriel or Tracy Chapman.
www.bjc.hu

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 grooveos, 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.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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13 // szeptember
Harmónia
Jazzműhely:
Pátkai
Rozina
Quintet
Molnár Sándor Quartet

Evision
Jazz Est:
Harmónia
Jazzműhely:
Pluto - László
The Tribute
feat.
AttilaBand

Oláh Krisztián & Pintér Péter

Harmónia Jazzműhely:

Sándor Quartet
CsakMolnár
valami
könnyű falatra vágyik?

22:30

FREE Jam
Session
pén
csü | fri
thu

01
24

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
1900/1500HUF

Kertész
Erika
zenekara, Ameriaz
Pátkai Rozina
Magyarországtól
E.K.Avenue
2009-ben
alakult.csodás
Első
káig felhívja magára
a figyelmet
lemezük
jelentszemélyiségémeg “Little
hangjával,2010-ben
elõadásával,
Girl”
címmel.
Csak
saját meglepően
számokat
vel. Vitán
felül álló
tehetsége
játszanak,
Erikaemelte.
szerzemérövid idõ alattmelyek
az élvonalba
nyei. 2015 szeptemberében veszik
fel
lemezüket,
az
Pátkaimásodik
Rozina – ének,
Tóth Mátyásennek
– gitár, Pecanyagát
bemutatni
szeptember
ze Balázs –fogják
trombita,
Soós Márton
– nagybőgő,
Cseh Balázs
1-én
még –adob
megjelenés előtt a BJCben.

This Hungarian singer with Italian roots suddenly
appeared on the scene 3 years ago and not only
Kertész
– ének,popularity
Rátonyi Róbert
– zongora,
acquiredErika
domestic
but also
started
Szendőfi
Péter –and
dob, nominations
Kolta Gergő –atbasszuswinning prizes
various
gitár
international contests.
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

szo
| sat
PÉ | FRI

02
25

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Ezen
az estén
László
Attila nem csak
A
zenekart
a hazai
basszusgitárosok
egyik
legkeresettebb
alakja, Horváth
szólistaként
és zenekarvezetőként,
de
József,
alias Pluto
hívta Megszólaléletre. A
pedagógusként
is remekel.
minden
R’n’B és
tatja kétsznobériától
nagyszerű mentes,
fiatal zongorista
pop
stílus elemekkel
is bátran
tanítványát,
Oláh Krisztiánt,
akioperáló
az idei
csapat
alkalommal -Jazz
közkívánatra
Montreuxez Nemzetközi
Fesztivál
újból
Cserháti
Zsuzsa
előtt
tiszteleg,
zongoraversenyén harmadik helyezést
ám
most
egészen
eredeti kirobbanóan
módon
ért el,
valamint
a szintén
tehetséges
Incike
Virág –Pintér
ének,Pétert.
Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
László Attila
gitár, Oláh
Roland
– gitár,– Emilio
– dob,Krisztián
ének – zongora,
Pintér Péter – zongora, Horváth Pluto József –
The
band wasHidász
brought
to life– by
basszusgitár,
Tamás
dobone of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.
Few people can play approachable jazz to such
high and demanding standard as the guitarist,
composer and bandleader, Attila László.

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 együttműköAlerant Jazz Est:
déseként. 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 – zongora,
Juhász Márton – dob
csu | thu

05
20:00

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.

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Sárik Péter jazz-zongoraművész
küPluto
- Thekalandozásra
Tribute Band
lönleges
zenei
invitálja a műfaj szerelmeseit. A Jazz AllStars Project a hazai jazz-élet ismert
művészeiből alkot egyedi formációkat,
melyeket a közönség nagy valószínűséggel először és utoljára láthathallhat ebben a felállításban.
Sárik Péter – zongora
Fenyvesi Márton – gitár
Bögöthiy Ádám – bőgőjegyár|ticket price:
02
1400/1000HUF
Gálfi Attila – dob
20:00
szo | sat

A
zenekart
a hazai
basszusgitárosok
Péter
Sárik jazz
pianist
invites the lovers
egyik
legkeresettebb
alakja, Horváth
of
genre
for
special
musical
József, alias Pluto hívtaadventures.
életre. A
Jazz
AllStars
Project,
organized
in every
minden sznobériától mentes, R’n’B
és
three
months,
is
created
by
unique
pop stílus elemekkel is bátran operáló
formations
of
the
famous
artists
of
csapat ez alkalommal - közkívánatra
domestic
jazz scene
that the
újból
- Cserháti
Zsuzsa
előttaudience
tiszteleg,is
likelymost
to hear
and seeeredeti
first and
last in this
ám
egészen
módon
combination

Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének

jegyár|ticket price:

The band was brought to life by 1600/1200HUF
one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

22:30

FREE Jam
Session
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budapest jazz club

14 // szeptember
Patché

LFZE Monday open jam Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Oláh Krisztián Trio Zeneművészeti Egyetem fiataljai

(Pákai Petra & Cséry Zoltán
születésnapi koncert

hét | mon

28

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Patché (Pákai Petra & Cséry Zoltán)
a Budapest Jazz Clubban ünnepli első
születésnapját! A különleges hangulatú
koncerten a duó saját szerzeményeket
és néhány kedves feldolgozást ad elő,
amelyek egyik pillanatban magukkal
ragadó energiával nyűgözik le a hallgatóságot, hogy aztán a következő pillanatban egy képzeletbeli fotelbe ültessék
le őket.

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

Ingyenes
FREE

28
22:00

port.hu jazz est: A formáció kiemelkedően egyéni hangBalázs Elemér Group zásvilágot 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

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

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

kedd | tue

29

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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.

sze | wed

30

20:00

Elek István a hazai jazz szaxofonozás meghatározó
alakja, egykori és aktuális formációinak tagjait verbuválta össze, hogy közösen ünnepelhessék egy fesztivál
hangulatú estén 60. Születésnapját.
Színpadra lép:
Besenyő Blues Band
Tea Együttes
Balla Quartet
Tresspassers
Elek István Quartet

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

22:30
jam
session

Közreműködnek:
Halász János Csiszár Péter, Sár Csaba, Bóna László, Majsai Gábor, Köves Pinyó,
Muck Ferenc, Szabó Ferenc Binder Károly, Borbély Mihály, Friedrich Károly, Tóth Viktor,
Dennert Árpád, Ducsai Szabolcs, Schreck Ferenc (BJO).
60th Birthday Party with the outstanding saxophonist: István Elek and well-known
Hungarian jazz musicians!
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Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

BJC Jegyek

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

már kaphatók
a Broadway Jegyirodákban is!
pén | fri

szo | sat

01
www.broadway.hu02
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

20:00

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

XIII. Hollán E. u. 10.
II. Gábor Áron u. 74-78.
VII. Károly Krt. 21.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében
veszik
ngyenennek
fel második Ilemezüket,
az
e
s
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.

FREE

Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover

songs from the ‘80-’90s, but as months went
A BJC legkedveltebb
sorozata
minden
by, morehétvégi
and more original
songs appeared
in
pénteken és szombaton
22:30-tól
amerikai
theireste
repertoire,
written az
by Erika,
arrangedjazz
by
klubok vibráló hangulatával és a stílus legjelesebb
Evision Jazz Est: A ﬁatal generáció
Evision Jazz Est:
tehetségesvárja
éne-közönségét!
képviselõivel

Pluto - The Tribute Band
Gereben Zita Quintet kesnőjét, a nagyközönség az
2015. szeptember
PÉn|FRI - Balázs József Trio
Emil.RuleZ! vokalistájaként,
és 04.
Geszti
Péter féle Gringosztárban
ismerhette
2015. szeptember
05. SZO|SAT - Egri János Trio
meg. Néhány éve2015.
azonban
szólistaként
szeptember 11. PÉn|FRI - Gáspár Károly Trio
is kilépett a rivaldafénybe, első önálló
2015. jelent
szeptember
SZO|SAT - Gányi Miklós Trio
albuma 2010 nyarán
meg 12.
Ready
2015. szeptember 18. PÉn|FRI - Balázs József Trio
For The Sun címmel.

2015. szeptember 19. SZO|SAT - Egri János Trio
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
2015.
szeptember
Rafael Mario Trio
Horváth „Tojás” Gábor
– zongora,
Bata 25.
IstvánPÉn|FRI
– szo -| sat
basszusgitár, Gálfi Attila
– dob
jegyár|ticket price:
2015.
szeptember 26. SZO|SAT - Gáspár Károly trio

sze | wed

04
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

02

1400/1000HUF

Songstress Zita Gereben with her quintet has
20:00
október
01. csü|THU - Egri Jr. Születésnapi 		
paid her dues touring2015.
all over
the country.

A zenekart a hazai basszusgitárosok
		
BJC Jam
Session alakja, Horváth
egyik
legkeresettebb
“Hungarikonok - generációk”: A trió 2012 végén
alakult
a fiatal
ma- József,
alias
Pluto
2015.
október
02.
PÉn|FRI
Balázs
József
Triohívta életre. A
Bacsó Kristóf
Triad gyar jazzmuzsikus-generáció három minden sznobériától mentes, R’n’B és
ON FRIDAYS
& SATURDAYS
2015.
október
03.
SZO|SAT
Oláh
Krisztián
meghatározó tagjának együttműkö- pop stílus elemekkelTrio
is bátran operáló
Jam Session evenings, starting déseként.
each A zenekar
saját csapat
2015.repertoárján
október 09. PÉn|FRI
- Gáspár
Trio- közkívánatra
ez Károly
alkalommal
Friday and Saturday evening at 22:30,
are
kompozíciók szerepelnek,
meg- -újból
Zsuzsa előtt tiszteleg,
2015. októberde
10.a SZO|SAT
Egri- Cserháti
János Trio
komponált
részek
mellett fontos
sz- ám
the meeting point for those who would
like
most egészen eredeti módon
2015.
október
16.
PÉn|FRI
Rafael
Mario
Trio
erepet
to explore more from Budapest than
the kapnak a közös improvizációk,
Virág Pecek
– ének, Horváth Pluto József –
illetve a nem megszokott
hangszínek
2015. október
17. SZO|SAT -Incike
Lakatos
cliché ruin pub – disco music experience.
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
és együtthangzások keresése.

FREE JAM SESSIONS

csu | thu

05
20:00

		
Krisztián
Trio – dob, ének
Roland
– gitár, Emilio
Bacsó Kristóf – szaxofon,
Tzumo 23.
– zongora,
2015. október
PÉn|FRI
Pintér
Péter
Trio
The
band
was
brought
to life by one of the most
Juhász Márton – dob
figureKároly
of domestic
bassists, József Hor2015. október 24. PÉn|FRI -popular
Gáspár
Trio
váth,
alias Pluto.
The trio was founded2015.
in theoktóber
end of 30.
2012 SZO|SAT
as the - Oláh Krisztián Trio
jegyár|ticket price: cooperation of three key members of the young
2015.
október
31. PÉn|FRI - Egri János Trio
jazz
musicians.
1400/1000HUF generation of Hungarian
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Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

budapest
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Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

MIKE
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

szo | sat

02

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

pén | fri

01

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

STERN
20:00

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.

Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár

20:00

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

20:00

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.

Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár

BAND

At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

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.

|USA|

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.

FEATURING

“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.

05
20:00

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon

DENNIS CHAMBERS
BOB FRANCESCHINI
TOM KENNEDY
Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora,
Juhász Márton – dob

csu | thu

At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

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.

Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.
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budapest jazz club

18 // október
uh fesztivál

Bágyi Balázs New Quartet
feat. Lubos Soukup

Harmónia Jazzműhely:
Vörös Niki Quartet
10. jubileumi koncert
22:30

FREE Jam
Session

csü | thu

01

jegyár|ticket price:
1500HUF

17:00

csü | thu

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Október 1-jén 17:00 órától a BJC
vendégül látja az UH Fesztivált. A koraesti programon három rendkívüli
zenei személyiség mutatkozik be Magyaroszágon először: Jacob Kirkegaard,
Iancu Dumitrescu és Charles Cohen
személyében.

Bágyi Balázs számos formáció tagjaként
szinte minden műfajban alkot, különleges, melodikus dobolási stílusa komplex
zenei élményt nyújt. A zenekar vendége
a cseh származású, Dániában élő szaxofonos-zeneszerző, Lubos Soukup, a mai
európai jazz-színtér kiemelkedő alakja.

Early night contemporary electronic music
programme at UH Fest. Come and brace yourself
for some extraordinary music-experience!

Bágyi Balázs – dob, Ávéd János – szaxofon,
Oláh Dezső – zongora, ifj. Jónás Géza – bőgő,
Lubos Soukup – szaxofon
Balázs Bágyi is one of the most respected
musicians of the Hungarian jazz scene today,
working
internationally, leading his own
Egri Jr.
bands over the last
szülinapi
two decades.
jam

CAFé Budapest: Binder “Két nagyszerű muzsikus, akik magukat
Károly - Borbély Mihály Duo “Jazz-állampolgároknak” tartják, kilépett a
teljes és határok nélküli világba. Magukkal vitték a rögtönzés, a technikai tudás,
a ritmikai és dallamformáló fantázia
gazdagságát, a hangszínek és dinamika
minden árnyalatát, a szabadság és a
kötöttség egyensúlyának biztos ízlésű
alkalmazását.” – Petrovics Emil
22:30

FREE Jam
Session

A CAFé Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivállal
közös program.

szo | sat

03
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Binder Károly – zongora
Borbély Mihály – szaxofon
Two great musicians, who call themselves
“Citizens Of Jazzland”, have stepped out into a
unified world without borders.

LFZE Monday open jam Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Tálas Áron trio 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

05
22:00
www.bjc.hu

Ingyenes
FREE

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

pén | fri

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Vörös Niki nem egyike a számos jazz
tanszakon végzett, klubokban fellépő, de
– talán érhető anyagi okokból – könnyedebb műfajokban utazó énekeseknek.
Ő virtigli jazz énekesnő, aki bármilyen jó
anyagból képes minőségi jazzt alkotni.
Enyhén füstös hangja beleillik a hagyományba, ötletesen, de mértéktartóan
rögtönöz, érzéssel énekel és nagyszerű
összhangban működik zenészeivel.
Vörös Niki – ének, Vörös László – zongora,
Csuhaj-Barna Tibor – bőgő,
Jeszenszky György – dob
Niki’s slightly smoky voice fits the tradition, she
improvises with startling originality but with due
restraint.

CAFé Budapest: Micheller
Myrtill & Pintér Tibor Duo

hét | mon

05

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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 nyújt.
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 CAFé Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivállal
közös program.
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Harmónia Jazzműhely:
Evision
Fidelio Jazz Est:
Pluto
- The
Tribute
Band
Molnár Sándor Quartet
Kirk Lightsey
- Bolla
Gábor
Quartet

pén | fri

01
20:00
06
Kertész
20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

kedd | tue

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Erika zenekara, az A zenekart a hazai basszusgitárosok
E.K.Avenue
2009-ben alakult.
Első
egyik
legkeresettebb
alakja, Horváth
Kirk
Lightsey
a jazz történelem
legendája.
A most
78 éves amerikai
lemezük 2010-ben
jelent megélő“Little
József,
alias
Pluto
hívta zongorista
életre. A
hosszú
pályafutása
alatt
olyan
nevekkel
játszott
együtt,
mint
Cannonball
Girl” címmel. Csak saját számokat minden sznobériától mentes, Adderley,
R’n’B és
Dexter
Gordon,
YusefErika
Lateef,szerzeméSonny Stitt, Chet
Baker,elemekkel
Betty Carter
és még
soroljátszanak,
melyek
pop stílus
is bátran
operáló
hatnánk.
Sajátszeptemberében
zenekaraival, és közreműködő
zenészként
is rendkívül
aktív. Immár
nyei. 2015
veszik csapat
ez alkalommal
- közkívánatra
harmadik
alkalommal
indul koncert
a 26 -éves
magyar
szaxofonossal
Bolla
fel második
lemezüket,
ennek körútra
az újból
Cserháti
Zsuzsa
előtt tiszteleg,
Gáborral,
aki a hazai
és egyben
nemzetközi
egyik legkiválóbb
fiatal zeanyagát fogják
bemutatni
szeptember
ámjazz
mostélet
egészen
eredeti módon
nészévé
nőtte
ki magát. A ritmus-szekciót
1-én még
a megjelenés
előtt a BJC- a bőgős Daniel Franck, és a dobos Bernd
Virág – ének,
Józsefaz
–
Reiter
jeles képviselői,
ésHorváth
állandóPluto
szereplői
ben. alkotja, akik mindketten hangszerük Incike
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora, Roland – gitár, Emilio – dob, ének
Kirk
Lightsey
– zongora,
BollaGergő
Gábor–– basszusszaxofon, Daniel
– bőgő,
Bernd
Reiter
– dob
Szendőfi
Péter
– dob, Kolta
The Franck
band was
brought
to life
by one
of the most
gitár
popular figure of domestic bassists, József HorA pianist who is not a trendsetter but is consistently váth,
excellent,
Kirk
Lightsey
long
ago
developed his
alias Pluto.
own
sound
withinplayed
the hard
tradition.
At first
the band
jazzbop
standards
andGábor
coverBolla tenor-sax, only 26 but an incredible talent who
has
already
it to the semifinals
of the World
songs
frommade
the ‘80-’90s,
but as months
went Saxophne Competition both at the 2003 Montreux.
by, more and more original songs appeared in
jegyár|ticket price:
their repertoire, written by Erika, arranged by
2400HUF

európai jazz életnek.

CAFé Budapest:
GreMiJazzműhely:
Dózer: Miklós
Harmónia
Szilveszter
Grencsó
István /
Molnárfeat.
Sándor
Quartet
Lakatos Soso Sándor Quartet

sze | wed
pén | fri

07
01

20:00
20:00
& 21:30

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész
Erika tehetség
zenekara,
az
Két fantasztikus
formációja
E.K.Avenue
alakult. estén.
Első
követi egymást2009-ben
ezen a különleges
lemezük
jelentdíjjal
megelismert
“Little
A Lakatos2010-ben
Ablakos Dezső
Girl”
címmel.
sajátelőtt
számokat
Lakatos
Soso Csak
formációja
Miklós
játszanak,
melyek
Erika szerzeméSzilveszterékhez
az avantgarde
szaxofonyei.
2015 nagyágyúja,
szeptemberében
nozás hazai
Grencsóveszik
István
fel
második
lemezüket,
ennek
az
csatlakozik.

anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
On this night not one, but two fantastic formations

will take the stage.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
A CAFé
Kortárs
songs from the ‘80-’90s,
but Budapest
as months
went
Művészeti
Fesztivállal
by, more and more original
songs appeared
in
közös
program.
their repertoire, written by Erika,
arranged
by

Evision
Jazz JAM
Est: A ﬁatal generáció tehetséges éneEvision
Jazz Est:
BJC BEAT
CAFé Budapest:
Pluto - The Tribute
Band
Gereben Zita Quintet kesnőjét,Alerant
Jazz Est: Equinox
- Lemezbemutató
koncert
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.
sze | wed

Ingyenes
sze | wed
FREE
22:00
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
20:00
Még minket is meglepett a nyári
Summer

07
04

Jam Session sorozat sikere, melyet nem
“Hungarikonok
- generációk”:
kérdés,
hogy a rendkívüli
fogadtatás haKristóf
Triad
tására egészBacsó
évben folytatunk.
A grooveos, 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
csu
| thu you the most mind-blowing side of jazz.

05
20:00

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

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

08
20:00

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
AAztrió
2012 végén
alakulta amodern
fiatal maEQUINOX
stílusában
mainstream
jazzalias
irányzatához
áll legközelebb.
József,
Pluto hívta
életre. A
gyar
jazzmuzsikus-generáció
három minden
mentes,aR’n’B
és
Repertoárjában
saját darabok szerepelnek.
Márkussznobériától
Tibor szerzeményeit
modern
meghatározó
tagjának
együttműköstílus elemekkel
is bátran operáló
kompozíciós elemek
felhasználása
mellett pop
a dallamosság
és befogadhatóság
jeldéseként.
A zenekar
saját a szerző
csapat„Mysterious
ez alkalommal
közkívánatra
lemzi. A koncerten
azrepertoárján
Equinox javarészt
Tales” -című
lemezéről
kompozíciók
a mega zenekarra írtszerepelnek,
kompozíciókatdemutatja
be. újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
komponált részek mellett fontos sz- ám most egészen eredeti módon
erepet
kapnak
a közös
improvizációk,
Márkus Tibor
– billentyűk,
Zana
Zoltán – szaxofon, Csuhaj Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György –
Incike
Virág
– ének,
Horváth Pluto József –
dob, km.:a Kovács
Linda – ének, Eszes
Viktória – ének,
Borbély
Mihály
– szaxofon
illetve
nem megszokott
hangszínek
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
és együtthangzások keresése.

Roland
gitár, Emilio
– dob,
ének
Equinox’ musical style is closest to modern mainstream,
its –repertoire
made
up by
founding pianist,
Tibor Márkus’
yet complex
Bacsó
Kristóf melodic
– szaxofon,
Tzumocompositions.
– zongora,
The
band
was
brought
to
life
by
one of the most
Juhász Márton – dob
A CAFé
Budapest
Kortárs
popular figure of domestic
bassists,
József
Horváth, alias Pluto.
Művészeti Fesztivállal
The trio was founded in the end of 2012 as the
közös program.
jegyár|ticket price: cooperation of three key members of the young
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF generation of Hungarian jazz musicians.
1400/1000HUF

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

budapest jazz club

20 // október
pén | fri

09
14:00

Harmónia Jazzműhely:
Tálas Áron Trio

Csepregi Gyula

szaxofon tehetségkutató verseny
jegyár|ticket price: ingyenes | free

22:30

A Magyar Jazz Alapítvány és a Magyar
Jazz Szövetség első ízben rendezi meg
néhai alelnöke emléke előtt tisztelegve
a Csepregi Gyula Szaxofon Versenyt
és Gálát. A versenyre magyar állampolgárságú, 30 év alatti fiatal szólisták
jelentkezhetnek. Az eseménynek a
Budapest Jazz Club ad otthont október
9-én, a zsűrielnöki posztot a veterán,
lengyel szaxfonos legenda, Zbigniew
Namyslowski tölti be. A szervezők szándéka szerint a verseny három évente
kerül megrendezésre, az első alkalom
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
jött létre.
Jazz saxophone competition arranged by
Hungarian Jazz Federation.

pén | fri

09

20:00

FREE Jam
Session

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A rendkívül tehetséges, számos hangszeren játszó, de ez alkalommal billentyűkön remekelő Junior Prima díjas Tálas
Áront számos formációból ismerhetjük,
ezúttal azonban, mint zeneszerző és
mint zenekarvezető mutatkozik be.
Tálas Áron – zongora, Barcza Horvát József –
bőgő, Gyárfás Attila – dob
In the last couple of years the amazingly talented
multi-instrumentalist but mainly pianist and
keyboard player, Áron Tálas has cropped up in
an astonishing number of top line jazz acts in
Hungary, - an unsurprising tribute to his gifts.

Áraink forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Ajánlatunk
szeptember 01-től október 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Our prices are in HUF and include the VAT. Our offer is available from
01/09/2015 to 30/10/2015 or while stock lasts.
www.bjc.hu

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

budapest
Octoberjazz
// club
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budapest
jazz club
21 // szeptember
22:30 Harmónia Jazzműhely:

Molnár Sándor Quartet

FREE Jam
Session

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est: A ﬁatal generáció tehetséges éneEvision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band
Gereben Zita Quintet kesnőjét, a nagyközönség az
Emil.RuleZ! vokalistájaként, és Geszti
Péter féle Gringosztárban ismerhette
A 75. életévében járó Zbigniew Namyslowski
Az október
9-i Magyar Jazz Szövetség szervezémeg. Néhány éveaazonban
szólistaként
is kilépett
a rivaldafénybe,
első megvalósuló
önálló
XX., sőt immár a XXI. századi jazz
szaxofonsében
jazz szaxofon tehetségalbuma 2010
nyarán jelent
meg Ready
művészet kultikus alakja. Életpályája
tartamát
kutatón
a szövetség értékes díjakat garantál a
For The Sun címmel.

nem is annyira életkora, mint sokkal inkább az győzteseknek, Namyslowski zsűri-elnökösködése
a tény mutatja, hogy saját zenekarát
pedigBálint
nemzetközi
rangra emeli a versenyt.
Gereben1961-ben
Zita – ének, Gyémánt
– gitár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István – szo | sat
alapította, sőt, néhány évvel korábban,
mintGálfijazz
Az igazi jazz rajongók és a kihagyhatatlan
zenei
basszusgitár,
Attila – dob
jegyár|ticket price:
sze | wed
zongorista
debütált, ‘56-ban pedig dixilend zenét élményt keresők02
örömére a szakmai1400/1000HUF
programot
Zita Gereben with her quintet has
price: Songstress
04
játszó
zenekarbanjegyár|ticket
harsonázott.
Namyslowski
követően október20:00
10-én, szombaton este a Bu1400/1000HUF paid her dues touring all over the country.
20:00
zenekart a hazai basszusgitárosok
azon kevés európai jazz zenészek egyike, aki a dapest Jazz ClubAegyik
jóvoltából
a jazz-ikon
forlegkeresettebb
alakja,saját
Horváth
“Hungarikonok
generációk”: ésA trió
2012 szervégén alakult
a fiatal matengerentúlon
is -elismertséget
rangot
mációjával,
a Namyslowski
József, alias Quintettel
Pluto hívtateszi
életre.felAa
Bacsó
Kristóf
gyarÁllamokban,
jazzmuzsikus-generáció
három
minden sznobériától
mentes, R’n’B és
zett. A ‘70-es
években
az Triad
Egyesült
pontot ritka
magyarországi
látogatására.
meghatározó tagjának együttműkö- pop stílus elemekkel is bátran operáló
majd Indiában és Ausztráliában isdéseként.
hatalmas
sikA zenekar repertoárján saját csapat ez alkalommal - közkívánatra
szerepelnek,
de a meg- albums,
újból - Cserháti
Zsuzsa előtt
ert aratott egyedi, a lengyel góral kompozíciók
népzenét és
a Namyslowski
recorded
in tiszteleg,
Poland,
komponált részek mellett
fontos England,
sz- ám most
egészen
eredeti
módon
Hard Bopot szintetizáló sajátos hangzásvilágával.
Germany,
Sweden
(with
Tony
Williams
erepet kapnak a közös improvizációk,
Incike Virág Hungary
– ének, Horváth
József –
Kőszegi Imre 1980-ban alapított
on drums),
Italy, Greece,
and Pluto
the U.S.A.,
illetvenemzetközi
a nem megszokott
hangszínek
Balogh Zoltán – zongora, Balogh
együtthangzások
együttesével, Jack Gregg amerikaiés basszista
és keresése.
demonstrate hisbasszusgitár,
outstanding
improvisational
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
Gárdonyi László zongorista társaságában
composing
skills and his inventiveness,
Bacsó Kristóf –nagy
szaxofon,talent,
Tzumo –his
zongora,
The
band was brought to life by one of the most
Juhász neve
Márton –alatt
dob
figure jazz
of domestic
bassists, József
Hor-to
sikerrel turnézott Európában is. Saját
which is rooted inpopular
modern
but always
open
váth, alias Pluto.
csu | thu
megjelent
korongjainak száma a The
félszázhoz
kö-in thenew
trio was founded
end oftrends.
2012 as the
of three key members of the young
jegyár|ticket
05
A CAFé Budapest Kortárs
zelít,
közreműködőként
játékaprice:
majd’cooperation
száz lemezen
1400/1000HUF generation of Hungarian jazz musicians.
20:00
Művészeti Fesztivállal
hallható.
közös program.
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22 // október
LFZE Monday open jam
Balogh Gyula Trio

café budapest:
Mózes Tamara Quartet

hét | mon

12

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Mózes Tamara kvartettjének tagjai
kreatív, fiatal jazz zenészek, műsoruk
saját dalokból és sztenderdek új,
egyedi hangszerelésű változataiból áll.
Előadásukban nagy hangsúlyt kap a
vokális és a hangszeres improvizáció,
miközben végig jelen van a játékosság
és a humor.
Mózes Tamara – ének, zongora, Sütő Márton –
gitár, ének, Kovács Zoltán – bőgő, Benkó Ákos
– dob, ének
The meeting of these four fantastically innovative
and original musicians promises an unforgettable
night. gettable night.
A CAFé Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivállal
közös program.

22:30

hét | mon

12

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.
A LFZE tehetségeit bemutató sorozat
stratégiai partnere az

INGYENES | FREE

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

2011 óta minden októberben tömött széksorok előtt áll színpadra Trace Bundy, hangszerének egyedülálló mestere. A közvetlen, néha egészen játékos, interaktív koncert a szakértő és a
jazz gitározás rejtelmeiben kevésbé jártas közönséget egyaránt lenyűgözi.
A tapping és a looper effekt szakavatott mestere egymaga
képes kvartetteket, kvintetteket meghazudtolóan telt hangzást gerjeszteni a mindössze hat húr és az ismétlő-effekt segítségével. Játékában az élőben építkező, utánozhatatlanul precíz riffeket könnyed, ám annál impulzívabb szólókkal
teszi teljessé.
Trace Bundy előadásmódja, közvetlensége, virtuóz technikája és mindezekkel párosuló zenei alázata felejthetetlen előadással ajándékozza meg a közönséget, mely évrőlévre egyre nagyobb számban kíváncsi a one-man-show tengerentúli fenegyerekének produkciójára.

Trace Bundy must be seen, not just heard. His music is poetry
in motion, using harmonics, looping, multiple capos, and his
unique banter and stage presence to deliver an unforgettable
live concert experience.
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

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
A legkülönbözőbb stílusokban
zenélő
albuma
2010 nyarán jelent meg Ready
For The Sun
címmel.
olasz-amerikai John Pizzarelli
ko-

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

John Pizzarelli, the world-renowned jazz
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
runk egyik legismertebb jazzgitárosa,
guitarist
and
was called “Hip with
Horváth „Tojás” Gábor – zongora,
Bata István
– singer,
szo | sat
basszusgitár,
Gálfi Attila – dob
énekes
előadója.
Stílusára,
zenei
gonjegyár|ticket price:
a
wink”
by
Town
“madly
sze | wed
02 & Country,
1400/1000HUF
dolkodására
döntő
hatást
gyakorolt
Songstress
Zita
Gereben
with
her
quintet
has
20:00
jegyár|ticket price:
creative” by the Los Angeles Times and
04
1400/1000HUF paid her dues touring all over the country.
A zenekart a hazai basszusgitárosok
a20:00
jazz „nagy generációja”,
különösen
“the genial genius
of the guitar”
The
egyik legkeresettebb
alakja, by
Horváth
“Hungarikonok
generációk”:
Frank
Sinatra, -Nat
King Cole,A João
Giltrió 2012 végén alakult
a fiatal maJózsef, alias Pluto hívta életre. A
Toronto
Star.
Bacsó Kristóf Triad gyar jazzmuzsikus-generáció három minden sznobériától mentes, R’n’B és
berto és a már klasszikusnak
számító tagjának együttműkö- pop stílus elemekkel is bátran operáló
meghatározó
A zenekar repertoárján saját csapat ez alkalommal - közkívánatra
George Gershwin muzsikája.déseként.
A budakompozíciók szerepelnek, de a meg- újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
pesti koncert műsorán a példaképek
komponált részek mellett fontos sz-jegyár
ám most
egészen
eredeti3400HUF
módon
| ticket
price:
erepet kapnak a közös improvizációk,
zenéjéből is játszik.
Incike
Virág
–
ének,
Horváth
Pluto
József –
illetve a nem megszokott hangszínek
és együtthangzások keresése.

basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének

John Pizzarelli – gitár, ének Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora, The band was brought to life by one of the most
Juhász Márton – dob
popular figure of domestic bassists, József HorKonrad
Paszkudzki – zongora
váth, alias Pluto.
csu | thu
A CAFé Budapest Kortárs Művészeti
The trio was founded in the end of 2012 as the
Martin
Pizzarelli
–
bőgő
Fesztivállal
jegyár|ticket price: cooperation of three key members of the young
05
közös program.
1400/1000HUF generation of Hungarian jazz musicians.
20:00Tedesco – dob
Tony
1136
Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837
+36 (1) 798
7289Ernő
// info@bjc.hu
www.bjc.hu
1136 //
Budapest,
Hollán
u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 //www.bjc.hu
info@bjc.hu

budapest jazz club

24 // október
Pintér Zoltán Trio

Harmónia Jazzműhely:
Németh Kyra

22:30

pén | fri

16

csü | thu

15
20:00

20:00

A jazz egyik sajátossága, hogy a partnerektől függően a szólista is megváltozik a többiek irányába. A saját elképzelés megvalósításához olyan társakra van szüksége,
akikkel jól ismerik egymást, hasonlóan szemlélik a világot és a muzsikát, végül, de
nem utolsó sorban, határtalan alázattal viselkednek a zene iránt. Pintér Zoltán ebben
a formációjában találta meg leginkább számításait.
Pintér Zoltán – zongora, Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob
Every jazz pianist’s dream is to play in a band where he can achieve his own ideas. The best solution
for that is to form a trio. Of course good partners are needed. The jazz’s nature is that -depending the
partners- it changes itself toward the others. To realize one’s ideas, he needs mates ho know well each
other, and think similar about the world and the music.

A CAFé Budapest Kortárs
Művészeti Fesztivállal
közös program.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

FREE Jam
Session

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Németh Kyra egyedi hangja, stílusa,
lendülete és érzelmi töltete egyaránt
lebilincseli a hallgatóságot. Kifinomult
improvizációs készsége a legnagyobb
jazz énekesnőkhöz teszi hasonlatossá
előadásmódját. Zenekara a klasszikus,
zongora-bőgő-dob trió felállást követi.
Németh Kyra – ének, Pingiczer Szilárd – zongora, Oláh Péter – bőgő, Süle Kornél – dob
The audience will be amazed by Kyra’s voice,
her delivery, her assured poise, her inventive
improvisation and by the enormous emotional
charge emanating from her.

Syrius Legacy
22:30

FREE Jam
Session

Dupla koncert

szo | sat

17

19:00
& 21:00

A legendás szaxofonos, Ráduly Mihály a fiatal jazznemzedék általa kiválasztott
legjobbjaival bizonyítja, hogy a Syrius zenekar hatása a mai napig megkerülhetetlen. A ’70-es évek legendás progresszív jazz-rock zenekarának, a Syrius-nak,
Ráduly Mihály felügyelete mellett újrahangszerelt hazai õsbemutatójára a Debreceni Jazznapokon került sor. Budapesten elsõ ízben a Cafe Budapest fesztiválon
hallhatta őket a közönség. Ezen az estén a nagy érdeklődésre való tekintettel két
koncertet is adnak.
Vidákovich Izsák – tenorszaxofon, fuvola, Ludányi Tamás – alt- és szopránszaxofon, Tempfli Erik –
billentyűk, ének, Fonay Tibor – basszusgitár, Benkó Ákos – dob, ének
This memorial band tributes to one of the legendary milestone of the Hungarian jazz.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu

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

budapest
club
Octoberjazz
// 25

budapest
jazz club
25 // szeptember
Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

feat. az
Kertész Erika zenekara,
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.

Stúdió 11
Gayer Bálint,
Vastag Tamás
& Lányi Lala

sunRóbert – zongora,
Kertész Erikavas
– ének,| Rátonyi

18
20:00

Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár

At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

Evision Jazz Est: A ﬁatal generáció tehetséges éneGereben Zita Quintet kesnőjét, a nagyközönség az
Emil.RuleZ! vokalistájaként, és Geszti
Frank Sinatra idén lenne 100
Péteréves.
féle Gringosztárban ismerhette
Néhány éve azonban szólistaként
A „The Voice”-ként emlegetettmeg.
énekes,
kilépett a rivaldafénybe, első önálló
színész, talán a tiszta-stílusúis
éneklés
albuma 2010 nyarán jelent meg Ready
etalonja. Hosszú, 60 évet felölelő
For pályáThe Sun címmel.

ja során 70 lemezt adott ki, sokszoros
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
Grammy- és Oscar-díjas világsztár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob
aki
mára már amerikai klasszikussá
sze | wed
Songstress Zita
jegyár|ticket
érett.
Munkássága
előtt price:
tisztelegnek
a Gereben with her quintet has
04
1400/1000HUF paid her dues touring all over the country.
20:00
művész nevéhez fűződő dalokból válo“Hungarikonok
generációk”:
A trió
2012 végén alakult a fiatal magatva,
a kitűnő -fiatal
énekesek.
A konBacsó Kristóf Triad gyar jazzmuzsikus-generáció három
certen felcsendülnek a legfontosabb,
meghatározó tagjának együttműködéseként. A zenekar repertoárján saját
emblematikus dalok, mint „Strangers
kompozíciók
szerepelnek, de a megIn The Night”, „I’ve Got You Under
Myrészek
komponált
mellett fontos szerepet
kapnak a közös improvizációk,
Skin”, „Fly Me To The Moon”, és
persze
illetve a nem megszokott hangszínek
a „My Way”. Ezek mellett szolgálnak
és együtthangzások keresése.
meglepetésnek az énekesek mai, friss
Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora,
slágerei „sinatrásra” hangszerelt
vál-– dob
Juhász Márton
tozatban.
csu | thu
The trio was founded in the end of 2012 as the

05

jegyár|ticket price:

jegyár|ticket
price:
Harmónia
Jazzműhely:
2900HUF
Molnár Sándor Quartet

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.

1400/1000HUF
20:00
100th
Anniversary show
of Frank Sinatra.

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

budapest jazz club

26 // október
Budapest Bossanova
Quartet

hét | mon

19

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.
hét | mon

19

22:00

LFZE Monday
open jam
Indigo Project

Ingyenes
FREE

gereben zita quintet

BJC BEAT JAM

sze | wed

21

sze | wed

Ingyenes
FREE

22:00

21
20:00
Zita zenei pályája rendkívül szerteágazó. Saját jazz-zenekarával már több tucatnyi emlékezetes klubkoncerten bizonyította, hogy egyedien bársonyos hangjával bátran és
nagy sikerrel nyúl különbözõ zenei stílusokhoz.
A ﬁatal generáció tehetséges énekesnõjét, a nagyközönség az Emil.RuleZ! vokalistájaként, és a Geszti Péter féle Gringosztár együttesben ismerhette meg. Nem is olyan
rég azonban szólistaként is kilépett a rivaldafénybe: elsõ 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.

Még minket is meglepett a nyári Summer
Jam Session sorozat sikere, melyet nem
kérdés, hogy a rendkívüli fogadtatás hatására egész évben folytatunk. A grooveos, 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.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
www.bjc.hu

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

budapest
Octoberjazz
// club
27

budapest
jazz club
27 // szeptember

Az inforádió bemutatja:
Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész Erika zenekara, az
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl” címmel. Csak saját számokat
játszanak, melyek Erika szerzeményei. 2015 szeptemberében veszik
fel második lemezüket, ennek az
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by, more and more original songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

pén | fri

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A billentyűs legutóbb 2013-ban adott teltházas koncertet a BJC-ben.
A zenekart a hazai basszusgitárosok Kertész Erika zenekara, az
A szárnyaló
futamok
és virtuóz
nagymestere
fergetegesre
sikE.K.Avenue
2009-ben
alakult. Első
egyik
legkeresettebb
alakja,
Horváthszólok
erült koncertjén
elsősorban
kompozíció
közül
válogatott
2010-ben
jelent
meg “Littleaz
József,
alias Pluto hívta
életre. saját
A lemezük
címmel.ismerőinek
Csak sajátlegnagyobb
számokat
minden
sznobériától
mentes, R’n’BMind”
és Girl”
„Awarness”
és „Universal
korongok
játszanak,
melyek
Erika
szerzemépop
stílus elemekkel
is bátran
operáló bíró
örömére.
A rendkívüli
karizmával
Perdomo
eddigi
pályája
során
nyei. 2015 szeptemberében veszik
csapat
alkalommal
- közkívánatra
olyaneznevekkel
dolgozott
együtt, mint Ignacio Berroa, Dave Douglas,
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg, fel második lemezüket, ennek az
vagy
épp az
említett, Universal
anyagát Mind
fogjáklemezén
bemutatniközreműködõ
szeptember
ámMimi
mostJones,
egészen
eredeti
módon
Jack DeJohnnette. Perdomo számára
az még
utóbbi
két év is rendkívül
ter1-én
a megjelenés
előtt a BJCIncike
Virág –időszaknak
ének, Horváthbizonyult,
Pluto Józsefhiszen
– ben.
mékeny
legutóbbi koncertje óta két lemeze
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
is megjelent.
végén a szintén kiemelkedő talentum, Miguel Zenon
Roland
– gitár, Emilio2013
– dob, ének
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
közreműködésével „Links”, míg legújabb,
„Twenty” névre keresztelt
The band was brought to life by one of the most Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszuskorongja
debütált.
szigorú
gitár kritikusok ajnározó kritikáinak
popular
figure ofidén
domestic
bassists, A
József
Hor- tollú
váth,
Pluto.
ésalias
a világszerte
legrangosabb koncerttermekben adott sikeres konAt first the band played jazz standards and cover
certjeinek köszönhetően Luis Perdomo
songs mára
from theletaszíthatatlanná
‘80-’90s, but as monthsvált
wenta
by, more and more original songs appeared in
valódi világsztárokat megillető trónról.
their repertoire, written by Erika, arranged by

– zongora,
Mimi Jones
- dob Jazz Est:
Evision Jazz Est: A Luis
ﬁatalPerdomo
generáció
tehetséges
éne- – bőgő, Marc MiraltaEvision
Pluto - The Tribute Band
Gereben Zita Quintet kesnőjét, a nagyközönség az
Luis Perdomo
have worked
brilliant artists such as Ravi Coltrane, John
Emil.RuleZ!
vokalistájaként,
és with
Geszti
Péter
féle Gringosztárban
ismerhette
Patitucci,
Ray Barretto, Brian
Lynch, Miguel Zenon, Dave Samuels and the
meg.
NéhányJazz
éve azonban
szólistaként
Caribbean
Project, Butch
Morris, Ben Wolfe, Jane Bunnett, Ralph Irizarry &
is kilépett
a rivaldafénybe,
Timbalaye,
Jerry Gonzalezelső
and önálló
the Fort Apache Band, Alice Coltrane and Yosvany
albuma
Terry.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 – zongora,
Juhász Márton – dob
csu | thu

05
20:00

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.

szo | sat

02

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekart a hazai basszusgitárosok
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
minden sznobériától mentes, R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
csapat ez alkalommal - közkívánatra
újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
ám most egészen eredeti módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
The band was brought to life by one of the most
popular figure of domestic bassists, József Horváth, alias Pluto.

Jegyár | ticket:
3.900HUF

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

budapest jazz club

28 // október
balázs elemér group

Harmónia Jazzműhely: Rozsnyói Péter Trio

22:30

FREE Jam
Session

pén | fri

23

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

20:00

Rozsnyói Péter stílusa azonnal
felismerhető. Jóformán egyedülálló abból
a szempontból, hogy Jacques Loussierval ellentétben ő nem Bachot jazzesíti,
hanem a jazzt „bachosítja”. Teszi ezt jobban, ízlésesebben minden kortársánál,
még az esetenként hasonló irányban
tapogatózott Dave Brubecknél is.

Clara Valente (BRA)

22:30

szo | sat

24

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.

Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György –
bőgő, Balázs Elemér – dob

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

Rozsnyói Peter’s style is instantly recognisable.
He is practically unique inasmuch, unlike
Jacques Loussier, he doesn’t jazz up Bach but
bachs up jazz instead.

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.

hét | mon

26

20:00

jegyár|ticket price:
1800HUF

Clara Valente a Brazil zene új tehetsége.
A sokoldalú énekes-dalszerző repertoárja ötvözi a jazz, a bosa nova és a Brazil
Populáris Zene (MPB) vibráló és eklektikus előadását világzenei ütemekkel és
ritmusokkal.
Clara Valente is the new talent of Brazilian
Music. A versatile singer-songwriter, her
repertoire blends a vibrant and eclectic musical
performance of Jazz, Bossa nova and Brazilian
Popular Music (MPB) with world beats and
rhythms.

Mr. Moodburn

LFZE Monday open jam Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Tóth István trio 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

26
22:00

Ingyenes
FREE

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

spirit színház: A darabválasztások egyediek, a színház

rövid története ellenére több ősbemutató
létrehozásával is büszkélkedhet. Olyan
kamaraszínházi, intim teret igénylő
előadásokat alkotnak, melyek értéket
közvetítenek és az emberek lelkének legmélyébe hatolnak.
Hungarian theatre play.

sze | wed

28
19:00
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1900HUF

kedd | tue

27

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Mr. Moodburn a modern fúziós-jazz
képviselője. A tagok több különböző
formációban is játszanak együtt, de
a közös és egyben komrpomisszummentes világuk itt érvényesül a legjobban. Koncertjükön létrejön a közönséggel
való összehangolódás és az inspiráció
kölcsönössége, egy különleges hangzású, rendkívüli zenei élmény.
Bubenyák Zoltán – billentyűk, Borbély Mátyás –
basszusgitár, Mihalik Ábel – dob
The band plays fusion jazz following the way
of Medeski Martin & Wood, George Duke and
more.
jegyár|ticket price:
2500HUF/fő/nap | person/day)

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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jazz club
29 // szeptember
Harmónia
Jazzműhely:
grund
színház:
Molnár Sándor
Quartet
cagematch

pén
fri
sze || wed

01
28
20:00
21:00

jegyár|ticket
jegyár|ticket price:
price:
1400/1000HUF
2500HUF

Kertész
Cage match:Erika zenekara, az
E.K.Avenue
2009-ben
alakult. Első
Improvizáció pankrátor
módra
lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl”
címmel.
Csak saját számokat
Két csapat
küzdelme
játszanak,
melyek
Erika szerzeméKét
kapitány
párbaja.
nyei. 2015 szeptemberében veszik
Az
idő
szorít.
fel második lemezüket, ennek az
Tét, a játék
joga.bemutatni szeptember
anyagát
fogják
1-én még a megjelenés előtt a BJCA küzdő felek 25 percet kapnak, hogy
ben.
a semmiből történetet, világot, jelentést
teremtsenek
színpadra.
Kertész
Erika – aének,
Rátonyi Róbert – zongora,
Szendőfi
Péter –a dob,
Kolta marad,
Gergő – abasszusA néző dönt,
győztes
ringbe
gitár
új kihívó száll.
At first the band played jazz standards and cover
songs from the ‘80-’90s, but as months went
Theatre
in Hungarian.
by,
moreimprovisation
and more original
songs appeared in
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision
Jazz Est:
BJC BEAT
JAM
Pluto - The Tribute Band

szo
sat
sze || wed

02
28
20:00
22:30

Ingyenes
jegyár|ticket
price:
FREE
1400/1000HUF

A
zenekart
hazai basszusgitárosok
Még
minket isa meglepett
a nyári Summer
egyik
legkeresettebb
alakja,
Horváth
Jam Session
sorozat sikere,
melyet
nem
József,
alias
Pluto
hívta
életre.haA
kérdés, hogy a rendkívüli fogadtatás
minden
sznobériától
mentes,
R’n’B
és
tására egész évben folytatunk. A groovepop
stílus elemekkel
bátran ittoperáló
os, funk-os
hangzás is
kedvelői
végre
csapat
alkalommal - közkívánatra
élőben isezmegtapasztalhatják,
hogy mit
újból
Cserháti
Zsuzsa
előtt
tiszteleg,
jelent
a gyakran
emlegetett
ám most
egészen
eredeti“stenk”.
módon
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár,
Balogh
Zoltán
zongora, by
Balogh
Even
we were
taken
by – surprise
the
Roland – gitár,
Emilio
– dob,
ének Jam Session
immense
success
of our
Summer
events. Therefore, we decided to continue the
The band
was brought
to life
one ofand
the funky
most
series
throughout
the year
withbygroovy
popular
domestic bassists,
József
sounds. figure
Each ofWednesday
BJC Beat
JamHorwill
váth, alias
present
youPluto.
the most mind-blowing side of jazz.

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
pén | fri - szo | sat
albuma 2010 nyarán jelent meg Ready
For The Sun címmel.

Harmónia
Jazzműhely:
Balázs
József
Quintet
Molnár Sándor Quartet

pén
csü || fri
tue

01
29
20:00

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Kertész
Erikaa jazzben
zenekara,
az
Balázs Józsefet
elért sikerein
E.K.Avenue
Első
kívül egyéb 2009-ben
műfajokbanalakult.
is elismert
lemezük
2010-ben
jelent meg tartják
“Little
hangszerelőként,
zeneszerzőként
Girl”
címmel.
Csak saját
számokat
számon.
Rendszeresen
turnézik
a tenjátszanak,
Erika
szerzemégerentúlon is.melyek
Játékával
a legrangosabb
nyei.
2015
szeptemberében
veszik
amerikai
jazz
klubok
közönsége
mellett
fel második lemezüket, ennek
az
aanyagát
BJC Jam
Sessionök
törzsvendégei
fogják bemutatni szeptember
között
is
számos
rajongója
akad.
1-én még a megjelenés előtt a BJCben.
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor –

trombita, Zana Zoltán – szaxofon, Pecek LakaKertész
Erika––bőgő,
ének,Balázs
RátonyiElemér
Róbert––dob
zongora,
tos Krisztián
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
In addition to his success in jazz, József Balázs
is considered as a recognised orchestrator and
At
first the band
played
jazzasstandards
cover
composer
in other
genres
well. He isand
regularly
songs
from the
but as months
on overseas
tour ‘80-’90s,
with his formations
formedwent
with
by,
more and
moreBalázs.
original songs appeared in
his brother,
Elemér
their repertoire, written by Erika, arranged by

Evision Jazz Est:
Pluto - The Tribute Band

30-31

20:00
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,

Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –

sze | wed

04
20:00

05
20:00

02

20:00
jegyár|ticket price: Songstress Zita Gereben with her quintet has
paid her dues touring all over the country.
1400/1000HUF
A zenekart jazz
a hazai
basszusgitárosok
This will be the joyous ‘return match’ of the one-week Scandinavian-Hungarian
jamboree
at The Standard in

Copenhagen.

“Hungarikonok - generációk”: A trió 2012 végén alakult a fiatal maBacsó Kristóf Triad 2015.
30. – Péntek
gyar október
jazzmuzsikus-generáció
három
meghatározó tagjának együttműköElső
szett:
déseként. A zenekar repertoárján saját
Anders Bergcrantz
– trombita
kompozíciók
szerepelnek,
de a megBolla Gábor – szaxofon
komponált
mellett fontos szSzakcsi
Lakatosrészek
Róbert – zongora
erepet
kapnak
közös improvizációk,
Orbán
Györgya– bőgő
illetveBalázs
a nem
megszokott
hangszínek
Elemér
dob
és együtthangzások keresése.

csu | thu

szo | sat

– dobősszel a koppenhágai The Standard klubban
jegyár|ticket
price:
Paradés basszusgitár,
“visszavágó”Gálfia Attila
tavaly
megtartott,
1400/1000HUF
egyhetes skandináv-magyar jazz örömünnepre.

Második szett:
Nikoletta
– ének Tzumo – zongora,
BacsóSzőke
Kristóf
– szaxofon,
MathiasMárton
Heise – szájharmonika
Juhász
dob
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora
Barcza
Horváth
Józsefin–the
bőgő
The
trio was
founded
end of 2012 as the
JuhászofMárton
dobmembers of the young
three –key
jegyár|ticket price: cooperation
1400/1000HUF generation of Hungarian jazz musicians.

egyik legkeresettebb alakja, Horváth
József, alias Pluto hívta életre. A
2015. október
31. –mentes,
Szombat
minden
sznobériától
R’n’B és
pop stílus elemekkel is bátran operáló
Első
szett:
csapat Carl
ez Winther
alkalommal
- közkívánatra
– zongora
újbólPecek
- Cserháti
Zsuzsa
Lakatos Krisztián
– előtt
bőgő tiszteleg,
ám mostHodek
egészen
Dávideredeti
– dob módon
Incike VirágMásodik
– ének, szett:
Horváth Pluto József –
basszusgitár,
Balogh
Zoltán
– zongora, Balogh
Hannah
Svensson
– ének
Roland –Cseke
gitár, Emilio
ének
Gábor––dob,
zongora
Oláh Péter – bőgő
The band
was brought
to life– dob
by one of the most
György
popular Jeszenszky
figure of domestic
bassists, József Horváth, alias Pluto.
jegyár|ticket price:
2500HUF
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30 // programtáblázat

PROGRAMOK // 2015

szeptember // september
09.01.

k

20:00 E.K. Avenue

09.02. sze 20:00 Bopcorn
09.02. sze 22:00 BJC Beat Jam
20:00 Voice & Guitar: Micheller Myrtill - Pintér Tibor Duo

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Béla Trio

09.05. szo 20:00 Váczi Eszter és a Quartet
20:00 Mizrab

táblázat

09.07.

h

09.07.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

09.08.

k

20:00 Balogh Tamás Quartet

BJC

FREE

cs

09.04.

session

BJC

FREE

09.03.

session

09.09. sze 20:00 Szőke Nikoletta & Takács Nikolas
09.10.

cs

20:00 Szakcsi Jr. Trio

09.11.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Juhász Gábor Trio

FREE

09.12.

sz

20:00 Alerant Jazz Est: Pankastic

FREE

09.09. sze 22:00 BJC Beat Jam

09.13.

v

10:00 Magyar Dal Napja - JazzDal Színpad

09.14.

h

20:00 Singer Street

09.14.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Morvai Tamás 4tet

BJC

session

BJC

session

09.15. k 20:00 Alerant Jazz Est: Joshua Redman Trio (USA)
09.16. sze 20:00 Port.hu Jazz Est: Trio á la Kodály
09.16. sze 22:00 BJC Beat Jam
20:00 Evision Jazz Est: Gereben Zita Quintet

09.18.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Fábián Juli és a Gyárfás Trio

09.19. szo 20:00 Fidelio Jazz Est: Tzumo Exclusive
09.21.

h

20:00

09.21.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Balogh Gyula Quartet

09.22.

k

20:00 Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo - saját dalok

BJC

FREE

cs

session

BJC

FREE

09.17.

session

d1 tv Jazz Est: Groovus

09.23. sze 20:00 Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo - feldolgozások
09.23. sze 22:00 BJC Beat Jam
20:00 Pátkai Rozina Quintet

09.25.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: László Attila feat. Oláh Krisztián & Pintér Péter

09.26. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Sárik Péter Jazz AllStars Project
09.28.

h

20:00 Patché - Pákai Petra & Cséry Zoltán - születésnapi koncert

09.28.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Oláh Krisztián Trio

09.29.

k

20:00 Port.hu Jazz Est: Balázs Elemér Group

BJC

FREE

cs

session

BJC

FREE

09.24.

session

09.30. sze 20:00 Az InfoRádió bemutatja: Elek István 60. születésnapi koncert
09.30. sze 22:30 Jam Session
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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budapest
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31 // szeptember
Harmónia Jazzműhely:
Evision Jazz Est:
PROGRAMOK
// 2015
Pluto - The Tribute Band
Molnár Sándor Quartet

október // october

Harmónia Jazzműhely:
Molnár Sándor Quartet

FREE

Egri Jr.
10.01. cs 17:00 UH Fesztivál
szülinapi jam
10.01. cs 20:00 Port.hu Jazz Est: Bágyi Balázs New Quartet feat. Lubos Soukup
BJC
10.02. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quartet 10. jubileumi koncert
BJC
10.03. szo 20:00 CAFé Budapest: Binder Károly - Borbély Mihály Duo
10.05. h 20:00 CAFé Budapest: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
pén | fri
szo | sat
pén | fri
10.05 h 22:00jegyár|ticket
LFZE Monday
Trio
price: Open Jam: Tálas Áron
jegyár|ticket
price:
jegyár|ticket price:
01
1400/1000HUF 02
1400/1000HUF 01
1400/1000HUF
10.06.
k
20:00
Fidelio
Jazz
Est:
Kirk
Lightsey
(USA)
Bolla
Gábor
Quartet
20:00
20:00
20:00
Kertész
Erika20:00zenekara,
Kertész
Erika Soso
zenekara,
az
& 21:30 CAFé az
Budapest:
GreMi Dózer:
Miklós
Szilveszter feat. Grencsó
István / Lakatos
Sándor Quartet
10.07. sze
A zenekart
a hazai
basszusgitárosok
E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első egyik legkeresettebb alakja, Horváth E.K.Avenue 2009-ben alakult. Első
10.07.
sze
22:00
BJC
Beat
Jam
lemezük 2010-ben jelent meg “Little József, alias Pluto hívta életre. A lemezük 2010-ben jelent meg “Little
Girl”
címmel.
számokat
Csak saját számokat
sznobériától
R’n’B
és Girl” címmel.
10.08.
cs Csak
20:00saját
CAFé
Budapest:minden
Alerant
Jazz Est:mentes,
Equinox
- lemezbemutató
koncert
játszanak, melyek Erika szerzemé- pop stílus elemekkel is bátran operáló játszanak, melyek Erika szerzemé10.09.2015p szeptemberében
14:00 Csepregi
Gyulacsapat
- szaxofon
tehetségkutató
versenynyei. 2015 szeptemberében veszik
nyei.
veszik
ez alkalommal
- közkívánatra
fel
második
lemezüket,
ennek az
az
újból - Cserháti
Zsuzsa
előtt tiszteleg, fel második lemezüket, ennek BJC
10.09.
p
20:00
Harmónia
Jazzműhely:
Tálas
Áron
Trio
anyagát fogják bemutatni szeptember ám most egészen eredeti módon
anyagát fogják bemutatni szeptember
1-én
mégszo
a megjelenés
előtt aBudapest:
BJC1-én még a megjelenés előtt a BJCBJC
10.10.
20:00 CAFé
Namyslowski Quintet (PL)
Incike Virág – ének, Horváth Pluto József – ben.
ben.
Balogh Zoltán
– zongora, Balogh
10.12. h 20:00 CAFé Budapest:basszusgitár,
Mózes Tamara
Quartet
Roland – gitár, Emilio – dob, ének
Kertész
Erika –hének,22:00
Rátonyi Róbert
– zongora,
Kertész Erika – ének, Rátonyi Róbert – zongora,
10.12.
LFZE
Monday
Open
Jam:
Balogh
Gyula
Trio
Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszus- The band was brought to life by one
of the most Szendőfi Péter – dob, Kolta Gergő – basszusgitár
popular figure of domestic bassists, József Hor- gitár
10.13. k 20:00 Trace Bundy (USA)
váth, alias Pluto.
At10.14.
first the band
played
jazz
standards
and
cover
At first the band played jazz standards and cover
sze 19:30 & 21:30 CAFé Budapest: John Pizzarelli Quartet (USA)
songs from the ‘80-’90s, but as months went
songs from the ‘80-’90s, but as months went
by,
more andsze
more original
in
by, more and more original songs appeared in
10.14.
22:00 songs
BJCappeared
Beat Jam
their repertoire, written by Erika, arranged by
their repertoire, written by Erika, arranged by
10.15. cs 20:00 Evision Jazz Est: Pintér Zoltán Trio
Evision Jazz Est: A ﬁatal generáció tehetséges éneEvision Jazz Est:
BJC
10.16. Gereben
p 20:00Zita
Harmónia
Jazzműhely: Németh Kyra
Pluto - The Tribute Band
Quintet
kesnőjét, a nagyközönség az
BJC
10.17. szo 20:00 Alerant Jazz Est:
Syrius Legacy
- dupla és
koncert
Emil.RuleZ!
vokalistájaként,
Geszti
Péter
féle
Gringosztárban
ismerhette
10.18. v 20:00 Frank Sinatra 100 - klubkoncert: Stúdió 11 feat. Gayer Bálint, Lányi Lala & Vastag Tamás
meg. Néhány éve azonban szólistaként
10.19. h 20:00 Budapest Bossanova
is kilépettQuartet
a rivaldafénybe, első önálló
2010 nyarán
meg Ready
10.19. h 22:00 LFZE Mondayalbuma
Open Jam:
Indigo jelent
Project
For The Sun címmel.
10.20. k 20:00 Révész Richárd Latin Trio feat. Birta Miklós
Gereben Zita – ének, Gyémánt Bálint – gitár,
10.21. sze 20:00 Gereben Zita Quintet
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István – szo | sat
jegyár|ticket price:
10.21.
sze 22:00 BJC Beat Jambasszusgitár, Gálfi Attila – dob
sze
| wed
02
1400/1000HUF
Songstress
Zita
Gereben
with
her
quintet
has
20:00
10.22.
cs
20:00
Az
Inforádió
bemutatja:
Luis
Perdomo
Trio
(USA)
jegyár|ticket price:
04
1400/1000HUF paid her dues touring all over the country.
20:00
A zenekart a hazai basszusgitárosok
BJC
10.23. p 20:00 Harmónia Jazzműhely: Rozsnyói Péter Trio
egyik legkeresettebb alakja, Horváth
“Hungarikonok
generációk”:
A trió
2012 Elemér
végén alakult
10.24. szo 20:00 Port.hu Jazz Est:
Balázs
Groupa fiatal ma- József, alias Pluto hívta életre.BJCA
Bacsó Kristóf Triad gyar jazzmuzsikus-generáció három minden sznobériától mentes, R’n’B és
10.26. h 20:00 Clara Valente (BRA)
meghatározó tagjának együttműkö- pop stílus elemekkel is bátran operáló
A zenekar
repertoárján
saját csapat ez alkalommal - közkívánatra
10.26. h 22:00 LFZE Mondaydéseként.
Open Jam:
Tóth István
Trio
kompozíciók
szerepelnek,
de a meg- újból - Cserháti Zsuzsa előtt tiszteleg,
komponált
részek mellett fontos sz- ám most egészen eredeti módon
10.27. k 20:00 d1 tv Jazz Est: Mr.
Moodburn
erepet kapnak a közös improvizációk,
10.28. sze 19:00 Spirit Színházilletve a nem megszokott hangszínek
21:00 Incike
Grund
Színház
Virág
– ének, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Balogh Zoltán – zongora, Balogh
10.28. sze 22:30 BJC Beat Jamés együtthangzások keresése.
FREE

session

FREE

session

FREE

session

FREE

session

FREE

session

FREE

session

FREE

session

session

Roland – gitár, Emilio – dob, ének

FREE

Kristóf – szaxofon, Tzumo – zongora,
10.29. cs 20:00 Balázs JózsefBacsó
Quintet
The band was brought to life by one of the most
Juhász Márton – dob
popular figure of domestic bassists, József BJC
HorHarmónia Jazzműhely: Bolla Quartet with Anders Bergrcrantz / Szőke
10.30.
p
20:00
váth, Niki
alias Quartet
Pluto. with Mathias Heise
csu | thu
The trio was founded in the end of 2012 as the
BJC
Harmóniaprice:
Jazzműhely:
Carl Winther
Balázs Brothers,
Hannah Svensson with Cseke Trio
10.31. szo 20:00jegyár|ticket
cooperation
of three with
key members
of the young
05
20:00

1400/1000HUF

generation of Hungarian jazz musicians.

FREE

session

session
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www.bjc.hu
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