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rólunk
about us
Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz
elkötelezett híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson
el a főváros jazzéletének központjába, ahol különleges atmoszféra, kiváló hangminőség, barátságos jazzkávézó és izgalmas
bisztrófogásokat kínáló konyha is várja. A klubéletben kuriózumnak
számító világsztárok mellett állandó fellépőink a hazai és nemzetközi
jazz elismert művészei. A Budapest Jazz Club támogatja a fiatal tehetségeket, teret biztosít a hazai jazzélet szakmai eseményeinek, ám
mindezek mellett létrejöttének elsődleges célja, hogy minden téren igényes közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak.

Budapest Jazz Club:
Nyitvatartási napokon | on opening days
19:00 - 22:00 | from 7PM to 10PM
Online:
www.jegymester.hu
Broadway Jegyirodák:
www.broadway.hu

Smooth, quality music, a cup of coffee, drink or a dinner in the heart of
the city, at the centre of jazz life in town. We regularly feature
world-famous jazz stars, Hungarian musicians of international standing, seasoned
professionals from the club scene and brilliant up-and-coming youngsters. Our
main stage has a Steinway Model B piano with an amazing sound.

cím | address:
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.

nyitva tartás // opening hours

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

H-CS: 10:00-24:00
P-SZ: 10:00-02:00
V: változó

Mo-Th: 10:00-24:00
Fr-Sa: 10:00-02:00
Su: may vary

elérhetőségek
contact

47°30’49.8”N 19°02’59.3”E

telefonszám | phone number:
+36 (1) 798 7289
mobil | cell phone:
+36 (70) 413 9837

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

weboldal | website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu

A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Fő médiatámogató:
Kiemelt támogatók:
Stratégiai partner:
Kiemelt médiatámogatók:

impresszum
impressum
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2017. március - április
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Hartl Kata,
Zselinszky Zsaklin
Grafikai munka: Hartl Kata

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az újságban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a
kiadó nem vállal felelősséget.
A Budapest Jazz Clubban az alábbi
utalványokkal is fizethet: Ticket Culture &
Sport, Széchenyi Pihenő Kártya, Sodexo
Kultúra, Kultúra Erzsébet-utalvány és
Erzsébet-utalvány Plusz

Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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Kiemelt partnerek:
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Partnerek:

Üzemeltető:
www.bjc.hu

budapest jazz club

4 // március

Ingyenes
FREE
sze | wed

01

19:00
2011. március 1-én indult a www.jazzma.hu, amely évek óta Magyarország leglátogatottabb jazzfelülete. A 6.
születésnapi koncerten a JazzMa.hu három szavazólistájának (szerkesztőségi, muzsikusi, olvasói) I. helyezettjeiből
összeállított formációk lépnek fel. Ők a magyar jazz élvonalának képviselői, valamint feltörekvő tehetségek:
Bágyi Balázs New Quartet, Balázs Elemér, Benkó Ákos, Borbély Mihály, Deseő Csaba, Egri
János, Fonay Tibor, Gotthárd Mihály, Gyárfás István, Joe Fritz, Kézdy Luca, Kiss Flóra,
László Attila, Makovics Dénes, Oláh Kálmán, Pecze Balázs, Pocsai Krisztina, Tálas Áron,
Tzumo Árpád, Vidákovich Izsák, Winand Gábor, Zana Zoltán.
A koncert végén begördül a JazzMa.hu torta, amiből nemcsak a fellépő muzsikusok, hanem a közönség is kap majd egyegy szeletet!
On the 6th birthday of the most popular jazz website of Hungary, a wide range of key jazz musicians will be performing.
Also, the guests can get a slice of the giant birthday cake!
wednesday open JAM:
Baris Gábor Trio

sze | wed

01

Ingyenes
FREE

22:00

A legtöbbször
fiatal zenészekből
álló triókhoz már a hét közepén is
bárki csatlakozhat, aki szeretné
megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A közönség,
ahogy azt már megszokhatta, mindebből
csak profitál, az aktuális estre felkért
alapformációkat szerdánként is a legjobb
zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.
www.bjc.hu

Éles Gábor Trio

csü | thu

02

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Az Éles Gábor Trió a soul a blues és
a groove alapú szabadzene mélyebb
rétegeiben alkot és kutat. A Trió több ízben
játszhatott a Lamantín Jazz Fesztiválon és
a Gastroblues blues fesztiválon. A zenekar
a BJC-ben indult el hét évvel ezelőtt, így
minden ilyen koncert egyfajta hazatérés.
Éles Gábor – gitár, ének, Szkladányi András –
basszusgitár, Móré Attila – dob
Éles Gábor Trio digs into the depths of blues,
soul, and jazz music.

harmónia Jazzműhely:
Hands of Passion
- Jubileumi Koncert

pén | fri

03

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Cseke Gábor hallatlanul, azaz épp
hallhatóan sokoldalú zenész. A
Budapest Jazz Orchestra tagjaként
együtt dolgozott Peter Erskinnel és
David Liebman-nel is. Szaniszló Richárd
vibrafonos az egyik legötletesebb
zenész az országban, közös fellépésük
felejthetetlenül játékos és kreatív
produkcióval kecsegtet.
Cseke Gábor – zongora
Szaniszló Richárdon – vibrafon
Cseke Gábor is an incredibly versatile pianist,
who has co-worked in many important Hungarian bands. Their concert with vibraphone
player Szaniszló Richárd will be a really playful
experience.
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budapest jazz club

March // 5

FREE BJC JAM SESSION:
Molnár Sándor Trio

Ingyenes
FREE

pén | fri

03

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

FREE BJC JAM SESSION:
egri jános Trio

Ingyenes
FREE

szo | sat

04
20:00

szo | sat

04

22:30

A magyar jazzvilág egyik legelőremutatóbb és legsokoldalúbb
zenésze, a zongorista Tzumo, legújabb formációjával a Neo Soul,
RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz harmóniakészletével és
összetett, előremutató zenei formavilágával.
Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni
Snétberger – dob
Solati Band Formed in 2016 by Tzumo Árpád pianist, who graduated from two world
famous musical institutions : the Berklee College of Music in Boston and the Thelonious
Monk Institute at USC in Los Angeles. In the US, he studied with Herbie Hancock, Ron
Carter, Terence Blanchard and Wayne Shorter. Solati Band is a quartet with Hungarian
singer Pocsai Kriszta, Hielig Tamás on bass, and Toni Sntberger from Berlin on the
drums.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu

budapest jazz club

6 // március
LFZE Monday open jam:
Baris Gábor Trio

Trio Minor
feat. Karosi Júlia

hét | mon

06

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20:00

A Rieger Attila vezette formáció a
jazz nagy előadói által komponált
dallamokból
építkezik,
hasonló
stílusból táplálkozó, de modernebb
saját kompozíciókkal kiegészítve. Az
összeszokott hármasfogathoz Karosi
Júlia énekesnő csatlakozik.
Karosi Júlia – ének , Rieger Attila – gitár, Horváth
Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob
The music of the band is based on the works of
famous jazz musicians, spiced with their own
similar, but a bit more modern songs. On this
night, the popular vocalist, Karosi Júlia will join
the formation.

hét | mon

06

22:00

Ingyenes
FREE

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

A Jegymester.hu bemutatja:
Sárik Péter Trio
feat. Juhász Gábor.

kedd | tue

07

20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

A Sárik Péter jazz-zongoraművész,
zeneszerző nevével fémjelzett zenekar
közel egy évtizede meghatározó
szereplője a magyar jazz életnek. A
trió az alapító tagokkal négy albumot
jelentetett meg. 2013 nyarán a Sárik
Péter Trió megújult, ám ezen az estén
egészen más felállásban ad koncertet.
Bőgőn Barcza-Horváth József, míg
gitáron, Juhász Gábor csatlakozik a
trióhoz.
Sárik Péter – zongora, Juhász Gábor – gitár,
Barcza-Horváth József – bőgő, Gálfi Attila – dob
Sárik Péter Trio is one of the most popular jazz
formations in Hungary, collaborating with the
best musicians.

wednesday open JAM:
Szalay Gábor Trio

Révész Richárd Trio Révész Richárd hazánk egyik első

- az est támogatója a KüküllőSped számú latin jazz zongoristája, eddig is

nagy sikert aratott latin stílusú Escucha
Mi Ritmo, Menu 890 és Nuestro Ritmo
című lemezeivel. Műsorukban igazi
vérpezsdítő, virtuóz latin jazz dalok
szerepelnek.

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő,
Czibere József – dob
sze | wed
sze | wed

08
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Richárd Révész is one of the most talented pianist
of this country. With his band he plays real jazzy
latin vibes.

A ChartaPack bemutatja: A trió 2012 végén alakult a fiatal maBacsó Kristóf Triád gyar jazzmuzsikus-generáció három
meghatározó tagjának együttműködéseként. A zenekar repertoárján saját szerzemények szerepelnek, de a megkomponált részek mellett fontos szerepet
kapnak a közös improvizációk, illetve a
szokatlan hangszínek és együtthangzások keresése is.

Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo Árpád – zongora, Juhász Márton – dob
csü | thu

09
20:00
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

08

22:00

Ingyenes
FREE

A legtöbbször
fiatal zenészekből
álló triókhoz már a hét közepén is
bárki csatlakozhat, aki szeretné
megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A közönség,
ahogy azt már megszokhatta, mindebből
csak profitál, az aktuális estre felkért
alapformációkat szerdánként is a legjobb
zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.
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budapest jazz club

March // 7
FREE BJC JAM SESSION:
Orbán György Trio

Harmónia Jazzműhely:
Borbély Mihály
Balkán Jazz Projekt

Ingyenes
FREE

pén | fri

10

20:00

pén | fri

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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

10

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

FREE BJC JAM SESSION:
balázs józsef Trio

d1 TV Jazz Est:
Syrius Legacy

Ingyenes
FREE

szo | sat

11

22:30

szo | sat

11
20:00
A fiatal, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen jazztanszaki végzettséget szerzett
Syrius Legacy együttes tagjai zseniálisan csomagolják a zenei anyagot finoman
jazzes produkcióba, így ezt a muzsikát azok számára is közel hozzák, akik annak
idején nem ismerték a legendás Syriust.
Vidákovich Izsák – tenorszaxofon, fuvola, Ludányi Tamás – alt- és szopránszaxofon, Tempfli Erik –
billentyűk; Fonay Tibor – basszusgitár, Benkó Ákos – dob, ének
This memorial band tributes to one of the legendary milestones of Hungarian jazz.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu

budapest jazz club

8 // március
ETŰD Gálakoncert

maestro

vas | sun

12

19:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

Az improvizációs színházi est során
két rendező dolgozik azon, hogy
a színészek minél nagyobb bajba
kerüljenek, és változatos jelenetek
sorozatával küzdjenek a játékban
maradásért. Hogy ki kivel játszik, a
nézők sorsolják ki, és a jelenetek végén
ők pontoznak. Akinek a legtöbb pontja
van, az est végén az lesz Maestro.
...mindannyian tudják, hogy csak az
egyikük győzhet.
Rendező | Director:Andrew Hefler

- az est támogatója a Glonet

hét | mon

13

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

20:00

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

LFZE Monday open jam:
Raboczki Balázs Quartet

hét | mon

13

Ingyenes
FREE

22:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

Since the audience is the judge of the match
from the beginning to the end, no matter what
language you speak, you will definitely enjoy this
improvised theatre play.

SZAKCSI LAKATOS BÉLA TRIO

- az est támogatója a

kedd | tue

14
20:00
Szakcsi Lakatos Béla az ‘50-es évek óta töretlenül felfelé ívelő 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.
Mindazok számára, akik figyelemmel kísérték Szakcsi Lakatos Béla munkásságát,
kitűnhetett, hogy - példaképe, Leonard Bernstein “útmutatása” szerint - egyaránt
otthonosan mozog valamennyi zenei műfajban.
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
Béla Szakcsi Lakatos has been performing since the ‘50s in genres such as mainstream jazz, jazzrock,
free improvisation, new age, and gipsy jazz.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF
www.bjc.hu
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budapest jazz club

March // 9
wednesday open JAM:
Oláh Kálmán Jr. Trio

sze | wed

15

20:00
sze | wed

15

22:00

A Random Szerda Barabás Lőrinc trombitás vezetésével 2005 és 2010 között a
budapesti hiphop-jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációkat vonultatta
fel. A jammelés hagyományain alapuló sorozat gyorsan meghódította a város
improvizatív zenére nyitott közönségét. Barabás Lőrinc a BJC-ben ezt a hagyományt
eleveníti fel.
Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Szebényi Dániel – billentyűk, Csapó Krisztián – harsona,
Hidász Tamás – dob
These Wednesdays are random because the leader of the project, Lőrinc Barabás, invites well-known
characters of the contemporary jazz scene to create something amazing in the form of a jam session.
Again and again, viewers can peek into the process of how fusion and instrumental music is born - each
time it is different in some way.

Ingyenes
FREE

A legtöbbször
fiatal zenészekből
álló triókhoz már a hét közepén is
bárki csatlakozhat, aki szeretné
megtapasztalni a szabad, közös
örömzenélés élményét. A közönség,
ahogy azt már megszokhatta, mindebből
csak profitál, az aktuális estre felkért
alapformációkat szerdánként is a legjobb
zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

Harmónia Jazzműhely: A kirobbanóan tehetséges, fiatal szaxoSoso Lakatos Quartet fonos, Soso Lakatos Sándor tizenkét

Jazz Est:

Finucci Bros Quartet

éves kora óta játszik a nyilvánosság előtt.
Világhírű amerikai zenészek mesterkurzusain vett részt, fellépett Hollandia és Európa számos neves klubjában.

- Best of Csepregi Gyula feat. Elek István

Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Lakatos Pecek Krisztián –
bőgő, Gyárfás Attila – dob
csü | thu

16

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A zenekar vezetője Balogh Roland
Junior Príma-díjas jazzgitárművész. A formáció
ezen az estén Elek István
közreműködésével, a hazai
jazznek halálával hatalmas veszteséget
okozó Csepregi Gyula előtt tiszteleg.

pén | fri

17
20:00

FREE BJC JAM SESSION: A Free BJC Jam Session esteken hétMolnár Sándor Trio végéről hétvégére a legismertebb és

Ingyenes
FREE

Elek István – szaxofon, Balogh Roland – gitár,
Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József
– basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros introduces the best works of the
most brilliant artists - in March, a Hungarian
genius, Csepregi Gyula will be in the spotlight.

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Having made his mark on the Hungarian jazz
world before the age of 20, he went to Holland
to further to studies where he was tutored by
the world’s leading jazzmen, like Miguel Zenon,
Branford Marsalis, Gerard Presencer and Brad
Mehldau, just to name a few.

pén | fri

17
22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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

legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.

Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop to
entertain the audience.
www.bjc.hu

budapest jazz club

10 // március
voice & guitar: Micheller
Myrtill & Pintér Tibor Duo

Rutkai Bori Banda
- Tavaszi Klubkoncert

FREE BJC JAM SESSION:
Kalmár Zoltán Trio

Ingyenes
FREE

szo | sat

18

20:00

jegyár|ticket price:
1900/1500HUF

Micheller Myrtill és Pintér Tibor több
mint tíz éve sikeres formációja havi
rendszerességgel lép fel a Budapest
Jazz Clubban. Műsorukat elsősorban
jazz standardek, örökzöldek és
popdalok jazzes feldolgozásai alkotják.
Bravúros és improvizatív előadásuk
különleges koncertélményt 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 were among the best eight twice
in Völklingen on the ‘Voice&Guitar’ international
contest.

szo | sat

18

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

vas | sun

19

11:00

jegyár|ticket price:
1500HUF/ 2 éves kor alatt ingyenes
1500HUF / Free under the age of 2

A Sárkányjárgány és a Pizsamátor
című lemezek tavaszi dalai “nyílnak ki”
a Rutkai Bori Banda mesekertjében.
Rozsdátlanítjuk a Picikliket, csíkos
függőágyakban ringatózva, fütyülve
felelgetünk a cinkéknek, körtáncot
járunk a tóba pottyanó naplementében
és a Hordozható Tábortűz fényében
különleges repülő lényekkel és
járgányokkal kapunk szárnyra.
Concert for kids in Hungarian language.

Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést
jelentett a hazai jazzélet számára, hiszen létrejött Magyarország első,
professzionális big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját
idézte. A BJO kiváló munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több
mint 15 év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés,
illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó színesítette a zenekar eddigi
történetét.
Közreműködik: Fehér Adrienn, Urbán Orsolya, Farkas Gábor Dániel, és Mujahid Zoltán
BJO believes in the importance of making the music available to the jazz-loving audience, to
show them how it has changed and evolved in the past decades, and to introduce them to the
various performers who are considered as milestones in this style of music.
jegyár|ticket price:
2400/1600HUF
www.bjc.hu
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LFZE Monday open jam:
varga tivadar trio

hét | mon

20
18:00

hét | mon

A projekt egy zeneművészeti-menedzsment szakmai továbbképzés, mely elősegíti
a művészek és a zenekarok érvényesülését. Célja a pályázási lehetőségek
bemutatása, hazai és határon túli koncertszervezéssel kapcsolatos tudnivalók
megosztása, valamint a közösségi oldalak építése, a produkció közönségének
szervezése és a kommunikációs lehetőségek bemutatása.
Az előadás szeminárium jelleggel havonta egy alkalommal jelentkezik a Budapest
Jazz Clubban. A menedzserműhely szakmai nap két részből áll. Az első részben
az előadók szemináriumot tartanak, majd a szünet után közös koncertet adnak a
meghívott művésziskolák növendékeivel.
előadók:
Ingyenes
Bordás József - moderátor, az est házigazdája: NKA pályázatok
FREE
Bágyi Balázs: Nemzetközi kapcsolatok és koncertszervezés
Micheller Myrtill: Az éneklés szakai elemei
Temesi Berci: Közösségi oldalak, online jelenlét, az egyéniség tükrözése a zenében és a
megjelenésben
Házgazda-zenekar az Etűd Konzervatórium növendékei
A Magyar Jazz Szövetség Menedzserműhely sorozatát a Nemzeti Kulturális Alap
és a Budapest Jazz Club támogatja.

Az

20

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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

Port.hu Jazz Est:
Gereben Zita Quintet

bemutatja:

John Venkiah Trio (SW-Hu)

22:00
Free
Wednesday
open jam

sze | wed

22

20:00

kedd | tue

21
20:00
Márciusban Magyarországon turnézik John Venkiah, svéd énekes-zongorista.
A műsor nagy része John saját szerzeményeire épül. John Londonban született,
tizenkét éves kora óta él Svédországban. Hazájában saját trióján túl számos egyéb
jazz formáció tagja is (Per-Oscar Nilsson Group, SaliBambra, Edvard Bisof Quintet),
valamint olyan közismert előadókkal dolgozott együtt, mint Loreen, Tingsek, Anders
Bergcrantz és Almaz Yebio.
John Venkiah - zongora, ének, Horváth Balázs - bőgő, Kalmár Zoltán - dob
John Venkiah vocalist-pianist is an infuental Swedish jazz musician, who has worked with several
important jazz musicians in his country and from other countries as well.
jegyár|ticket price: 2000/1600HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

2010-ben Zita szólistaként lépett a
rivaldafénybe: elsõ önálló albuma
Ready For The Sun címmel jelent
meg. Ezt követte 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. Her songs,
her velvety voice and personal onstage presence ensure an unforgettable evening.
www.bjc.hu

budapest jazz club
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“Háromnapos jazzfesztivál
igazi 606 hangulatban!”

1. nap // 03.23.
20:00 - MORNINGTON LOCKETT és a BALÁZS JÓZSEF TRIÓ
A gőzerővel játszó, virtuóz Mornington Lockett egy másik nagy szaxofonos, a klubja nevében
ma is élő, néhai Ronnie Scott felfedezettje volt. Lockett az egyik legkeresettebb zenész a londoni
jazzvilágban. Egyetlen alkalommal volt ezelőtt Magyarországon, 2008-ban, amikor a Nyitott
Műhelyben egy “parázs jam session” keretében Bolla Gabival szétfújták a házat.
Mornington Lockett – szaxofon, Balázs József – zongora, Peczek Lakatos Krisztibán – bőgő, Balázs Elemér –
dob
Here are some quotes from the British press: “One of the country’s most accomplished contemporary
improvisers ... with a fearsome technique and an advanced harmonic approach “ Time Out - “ Locomotive
tenorist outsteams the competition “ The Guardian

21:30 - ELSA VALLE’S AFROCANDO feat. DAVE OLIVER
A zongorista Dave Oliver a latin jazzt játszó londoni együttesek által egyik legkeresettebb
zenész. Hallható a Latin Section, a Manteca, a Roberto Pla & His Orchestra, a Conjunto Sabroso
és a The Cuban Sugar Kings koncertjein. Szenvedélyes virtuóz, aki tökéletesen bírja a kubai
idiómát, amikor Elsa Valle tavaly márciusban tomboló sikert aratott a londoni 606-ban, Dave
volt a zongoristája, akivel szédületes zenei szimbiózist alkottak.
Dave Oliver – zongora, Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola, Orbán György – bőgő, Csízi
László – dob, Cziebere József – ütőhangszerek
Pianist, keyboard player, singer and composer-arranger DAVE OLIVER is one of the most in-demand
musicians in London’s vital Latin jazz scene. He can be heard in such top groups as the Latin Section,
Manteca, Roberto Pla & His Orchestra, Conjunto Sabroso and the Cuban Sugar Kings.

2. nap // 03.24.
20:00 - JUHÁSZ MÁRTON QUARTET feat. BYRON WALLEN
A hangzását és ritmikáját tekintve is kimagasló trombitás Byron Wallen a brit fekete jazzzenészek új nemzedékének művelt és tudatos rétegéhez tartozik, aki olyan egymástól eltérő
zenei közegekben játszott, mint a pop-sztár, Paul Weller Style Council nevű formációja, a jazzénekes Cleveland Watkiss-szal alakított rendhagyó duo vagy Courtney Pine és Jean Toussaint
együttesei, valamint Charles Earland amerikai zenekara.
Byron Wallen – trombita, Juhász Márton – dob, Ibrahima Cheikh Fall – djembe, balafon, ének, Tálas Áron,
billentyűk, Matthew Mitchell – gitár, Tóth István – basszusgitár
Trumpeter Byron Wallen is of the new generation of highly educated black British musicians. He has
played in such diverse company as Paul Weller’s Style Council, a most unusual duo of himself and vocalist
Cleveland Watkiss, the bands of Courtney Pine, Jean Toussaint and the American, Charles Earland.

www.bjc.hu
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21:30 - CSEKE GÁBOR TRIO feat. LOUISE MARSHALL
AA hihetetlenül sokoldalú brit jazz és pop/rock énekesnő, Louise Clare Marshall, pályafutását
gyermekkórusokban kezdte és a fekete-angliai közösség templomaiban szívta magába a
gospel és a soul gyökereit. A televízióban is feltűnt Jools Holland műsoraiban és zenekarával,
mellyel sokat szerepelt, de énekelt Ronnie Wood-dal, Steve Winwood-dal, Van Morrison-nal,
Bryan Adams-szel, Bryan Ferry-vel, Robbie Williams-szel – és a lista korántsem teljes.
Louise Clare Marshall – ének, Cseke Gábor – zongora, Oláh Péter – bőgő, Jeszenszky György – dob
She amazingly versatile British songstress, LOUISE CLARE MARSHALL is equally at home in rock/pop, soul
or jazz. She has been on TV countless times as the featured singer with the Jools Holland’s band but also
includes performances with the likes of Ronnie Wood, Stevie Winwood, Van Morrison, Bryan Adams, Bryan
Ferry and Robbie Williams in a list that is far from complete. A steadily rising star on the UK Jazz scene.

3. nap // 03.25.
20:00 - SZAKCSI TRIO feat. STAN SULZMANN
A brit jazzvilág veteránja, a minden nádnyelves hangszeren kiváló szaxofonos, Stan
Sulzmann, aki jobbnál jobb kisegyütteseket és zenekarokat vezetett, de roppant eredeti
zeneszerző is. Hangzása egyéni, kifejezésmódja teljesen eredeti, ugyanakkor sokoldalúsága
is figyelemreméltó. Egyformán otthon volt John Dankworth, Mike Gibbs, Graham Collier, Gil
Evans vagy Kenny Clarke és Francy Boland közös zenekarában, de játszott John Taylorrel,
Clark Terryvel és Kenny Wheelerrel is.
Stan Sulzmann – szaxofon, Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob
A great veteran of the British jazz scene, saxophonist Stan Sulzmann is a master of all the reed instruments.
During his carreer he has headed some excellent combos and big bands and is also a most original
composer.

21:30 - SZAKCSI LAKATOS RÓBERT QUARTET FEAT. NATALIE WILLIAMS
Natalie Williams énekesnő Berlinben született és nevelkedett, de magyar anya és az angol
költő, John Hartley Williams lánya. A világhírű zongorista-énekes, Jamie Cullum mondta róla
a következőket: “(Natalie) Joss Stone és Erykah Badu egybegyúrva és annak a hússzorosa…
Nemrég láttam játszani és hihetetlen élmény volt. Igazi, hús-vér, gyönyörű csillag, méltó
mindenkinek a figyelmére.” Natalie egyszer már énekelt “magyar színekben” egy németmagyar minifesztiválon a berlini B-flat klubban és édesanyja szülőföldjén is szeretne fellépni.
Rendszeresen szerepel London két ikonikus klubjában, a Ronnie Scottsban és a 606-ban.
Natalie Williams – ének , Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Fenyvesi Márton – gitár, Barcza-Horváth József
– bőgő, Balogh László – dob
Natalie has toured extensively around the globe, performing at a number of the world’s leading jazz events
including opening the 2009 London Jazz Festival at the Barbican with Guy Barker’s Jazz Voice, the Montreux
Jazz Festival in Switzerland, as well as Glastonbury with Shlomo and the Vocal Orchestra.

jegyár / nap | ticket price / day:
2500/1800HUF

Ingyenes
FREE

FREE BJC JAM SESSION:
egri jános trio

pén | fri

szo | sat

24 25
22:00

22:00

FREE BJC JAM SESSION:
juhász gábor trio

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

Ingyenes
FREE
www.bjc.hu
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jegyár|ticket price:
6900HUF

Joe Lovano 2008-ban a McCoy Tyner Trio oldalán lépett a MüPa ezer főnél is nagyobb létszámú közönsége
elé. 2012-ben a BJC világsztár sorozatának első szereplőjével, Dave Douglassal duóban a Trafóban, majd
legutóbb 2014 nyarán a Budapest Jazz Orchestra vendég-szólistájaként ‘84-es korábbi debreceni sikerét
megismételve nyűgözte le játékával a közönséget.
Joseph Salvatore Lovano ‘52-ben, zenészcsaládban született Clevelandben. Édesapja nappal fodrászként, ám éjjel
másik három testvéréhez hasonlóan jazz zenészként praktizált. Lovano már ötévesen a szaxofon megszállottja lett.
Mivel az egész család a jazz zene bűvöletében élt, a műfaj születésétől fogva az ereiben pulzált, így nem csoda,
hogy már tizenévesen jelentős sikereket ért el, a megannyi jazz óriás Alma Materét jelentő Berklee College of Music
egyetemét is kitűnő eredménnyel végezte.
Pályája a Hammond guru Dr. Lonnie Smith mellől indult, pár évvel később pedig Woody Herman nagyzenekarába
kapott meghívást. A ‘80-as évek elején a jazz gitározás akkori úttörőjével, John Scofielddal kooperált, majd egy
„bass-less”, basszus hangszer nélküli, kísérletező trióban játszott a dobos Paul Motian, és a gitár-klasszis, Bill
Frisell oldalán.
Az elmúlt évtizedekben zenei hordozókon megjelent alkotásait olyan rangos szaklapok méltatták, mint a Jazz
Times és a DownBeat magazin, melynek olvasói és kritikusi szavazói díját is számtalanszor nyerte el. A New York
Times magazin minden idők egyik legnagyszerűbb jazz zenészének titulálta. Lemezeit zenekarvezetőként 1985 óta
szakadatlanul ontja, a Blue Note kiadó több mint húsz korongját jelentette meg.
Lovano a jazz teljes spektrumában képes kimagaslót produkálni
a klasszikus bigband kíséretbe illeszkedő zenei alázattal átitatott
hangzástól egészen a minden íratlan szabályt és elképzelést
áthágó nagyratörő játékmódig.
Noha egy ilyen hosszú, közel fél évszázados pálya csúcspontjait
megítélni már inkább ízlés- mintsem szakmai kérdés, karrierjének
egyik tetőpontja vitathatatlanul az 52nd Street Themes korong
2000-es megjelenése, melyért 2001-ben a legjobb albumnak járó
Grammy-díjat vehette át.
Március 26-án Lovano és zenésztársai többek közt a legújabb,
2005-ben rögzített és tavaly megjelent Classic! című lemezről
szemezgetnek, mellyel a Blue Note kiadó, a közös munka 25.
évfordulóját ünnepelte.

Joe Lovano – szaxofon, Lawrence Fields – zongora, Peter Slavov
– bőgő, Carmen Castaldi – dob
In Joe Lovano’s Classic Quartet, Lovano will explore the rich
history of mainstream jazz through swing and bebop, ever soulful.
An active proponent of straight-ahead jazz, notably collaborating
with Hank Jones ten years ago, Lovano drives the edges while
honoring the structures.
www.bjc.hu
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Bartók Konzi
énekes bemutatókoncert

hét | mon

27

Ingyenes
FREE

20:00

A Bartók Béla Konzervatórium jazzének szakának növendékei méltán
nevezhetők a magyar vokális jazz fő
utánpótlás-bázisának, a legfiatalabb
jazz generációnak. Többen közülük már
saját zenekarral járják a hazai klubokat
és fesztiválokat. Most a tanév első
felében szerzett tudásukat mutatják be
tanáraiknak, diáktársaiknak, hozzátartozóiknak, és azoknak az érdeklődőknek,
akik kiváncsiak a jövő jazz énekeseire.
Students of the Jazz Faculty of Bartók Béla
Conservatory are the most talented and and the
youngest jazz singers of their generation.

four Dogs

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

27
22:00

Ingyenes
FREE

Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

stereo swing

kedd | tue

28
20:00
A hazai elektronikus tánczene legfrissebb csapata a Stereo Swing formáció, élén a
Fonogram-díjas Szűcs Gabival, az electro swing műfajának legismertebb magyarországi képviselőjével. Közel két év alatt állt össze az a saját dalokból álló bemutatkozó
album, ami Parov Stelar és a Tape Five nyomdokaiba lép.
Szűcs Gabi – ének, Koós-Hutás Áron – trombita, Jász Andris – szaxofon, Dj Ordiman – lemezjátszók,
Nádor Dávid – dob
Szűcs Gabi is the most significant artist performing electro-swing music. No one can resist the urge to
move their feet when her band starts playing!

sze | wed

29
18:30

jegyár|ticket price:
1000HUF

A Four Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző
muzsikusok pillanatnyi benyomásaikat
zenei nyelvre transzformálja, hangokon,
hangszíneken keresztül kommunikálva
egymással.

jegyár|ticket price: 2000/1600HUF

Grund színház - CageMatch A mérkőzésen két csapat néz szem-

be egymással, hogy néhány szóból
kiindulva percről-percre átalakítsa a
történetet. Hétköznapi életek, váratlan
fordulatok, hősök, izgalmas karakterek a
játék, a harc, a humor hálójában – bármi
megtörténhet a színpadon.
Verseny az idővel, játék a sztorikkal –
100% improvizáció a győzelemig!

Wahorn András – szaxofon, elektronika,
Schlosser András – gitár, Szentgallay György –
basszusgitár, Richter Ambrus – dob
4Dogs, led by András Wahorn, attempts to
transform momentary impressions of several
musicians to musical language, to communicate
with sounds and tones.

sze | wed

29
21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF
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In this Hungarian improvisational theatre play,
two teams face eachother to form a complete
story with just a few words. You can enjoy it
without understanding the language.
www.bjc.hu

budapest jazz club

16 // március
wednesday open JAM:
Gyárfás István Trio

sze | wed

29

22:30

Ingyenes
FREE

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz már a hét közepén is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét. A
közönség, ahogy azt már megszokhatta,
mindebből csak profitál, az aktuális estre
felkért alapformációkat szerdánként is a
legjobb zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.

Fidelio Jazz Est:
Balázs Elemér Group

csü | thu

30
20:00
Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek
legfőbb jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfi- és
női hang érdekes kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben megújult, a karizmatikus énekes, Szakonyi Milán mellett énekesnői poszton egy fiatal
tehetség, Kiss Flóra bontotta ki szárnyait és vált a BEG mostanra meghatározó
hangjává.
Balázs Elemér – dob, Kiss Flóra – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora, Komjáti
Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek
The Elemer Balázs Group, one of Hungary’s most popular jazz band was founded in 2000 by Elemér
Balázs, the internationally widely recognized and popular jazz drummer.

Q

jegyár|ticket price: 1800/1400HUF

Harmónia Jazzműhely:
Szakcsi Lakatos
Róbert trio

pén | fri

31

22:00

pén | fri

csü | thu

30
19:00

31

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A klasszikus zene és a jazz világában
egyaránt otthonosan mozgó, hihetetlenül tehetséges művész 1995-től zenei
versenyek során nyerte el a kategóriadíjakat. A legjobb zongorista és a legjobb szólista díját Krakkóban, valamint
a szóló-zongora vetélkedőben az első
helyet a 2000-es Montreux-i Jazz Fesztiválon.
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán
György – bőgő, Oláh Tzumo Árpád – dob
Róber Lakatos, pianist won a wide range of
prizes in different musical competitions, such as
he was the best pianist in Krakow, the winner of
the Montreux Jazz Festival in 2000.

www.bjc.hu
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Szegény rokonok:
Jazzkutatás ismertető II.
A zenei referenciák eltérései
Havas Ádám
A budapesti jazz szcéna szerkezetét vizsgáló
jazzkutatás folytatásában, a színtér rétegződését egyik
leginkább meghatározó problematika, a mainstreamfree jazz ellentét zenei referenciákkal kapcsolatos
néhány főbb aspektusát ismertetem. Az illusztratív
összefoglalás egyúttal előkészíti a következő számban
bemutatott, különböző zenei hagyománnyal
kapcsolatos értelmezéseket, melyek meghatározó
elemei a zenei identitás kialakulásának is.
A free-mainstream különbségtétel, a magyar
és nemzetközi jazz-hagyományok tipizálható
eltéréseiben is megmutatkozik. A magyar
jazzhagyományból, a magukat mainstream jazzhez
soroló zenészek jellemzően az államszocializmus
időszakában meghatározó, a ’40-es évek
Amerikájában kialakuló mainstream jazzt játszó
roma származású „jazzelitet” említi: Ablakos Lakatos
Dezsőt, Pege Aladárt, Szakcsi Lakatos Bélát, Kőszegi
Imrét. A nemzetközi előadók közül pedig az ismert
mainstream kánont; pl. Charlie Parkert, Dizzy
Gillespie-t, Miles Davis-t emelik ki, – a hangsúlyok
persze hangszerenként valamelyest eltérnek és
tipikusan a fentebb felsorolt jazzóriások zenekaraihoz
köthetők. A magyar szabad zene prófétáját, Szabados
Györgyöt ez a kör csak nagyon elszórtan említi,
ha mégis igen, legtöbbször a kutató témafelvetése
kapcsán, és nem zsigeri referenciaként.

nemzetközi jazz-klasszikusokból pedig meghatározó
zenészek, pl. John Coltrane, Charles Mingus free jazz
korszakait hangsúlyozzák, így a klasszikus mainstream
kánon, a két irányzat közös halmazának free
szegmenseit. A nemzetközi irányzatok közül alapvető
viszonyítási pontok a kortárs klasszikus zene (John
Cage) mellett amerikai (Albert Ayler) és európai free
jazz (Alexander Schlippenbach, Peter Brötzmann)
képviselői is. Tradíciófelfogásukban nem zenei
források is hangsúlyosak: témafelvetéseim kapcsán
több free zenész utalt zenetudományi és esztétikai
munkákra az interjúk során. A zenei hivatkozások
tehát nem válnak el teljesen egymástól, mégis, a zenei
identitásokkal mélyen összefüggő nemzetközi és
magyar irányzatokból mással azonosulnak.

A free kör tagjai továbbá kiemelik, hogy a
Zeneakadémia szinte teljesen kiírja a kánonból az
olyan, számukra alapvető fontosságú „újítókat” mint
Albert Aylert, vagy Sun Ra-t, illetve a fent is említett
európai free jazz nagyjait. A két irányzat ellentéteit
vizsgáló kutatás arra is rámutat, hogy free körökben a
párhuzamos akadémia visszatérő toposzként jelenik
meg, mely egyértelműen utal a Zeneakadémia Jazz
Tanszéke és a formálisan (még) nem intézményesült
„eretnek” státuszú szabad zene ellentétére. Egy
Jazztanszakot végzett free zenész pl. azt hangsúlyozza,
hogy számára a „legnagyobb iskola a Grencsó
Kollektíva”, melyet ha meg kell nevezni, számára ez
A free jazzt játszók viszont szinte kizárólag Szabados jelenti az igazi tanszakot.
Györgyöt és körét tekintik magyar viszonyítási alapnak,
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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FREE BJC JAM SESSION:
molnár sándor Trio

Jazz Est:

Oláh Kálmán Sextet

Ingyenes
FREE

szo | sat

01

szo | sat

01
20:00

22:30

Az Oláh Kálmán Sextet zenéjében nagymértékben dominál a XX. századi
kompozíciós zene, elsősorban a bartóki hangzásvilág. A zenekar repertoárja
Oláh Kálmán gondosan megformált, több részből álló szerzeményeire, eredeti
hangszereléseire és népdalfeldogozásaira épül, ugyanakkor az igazi, jazzes lüktetés
és az improvizáció sem szorul háttérbe.
Oláh Kálmán – zongora, Bacsó Kristóf – szaxofon, Borbély Mihály – szaxofon, Schreck Ferenc –
harsona, Barcza-Horváth József – bőgő, Balázs Elemér – dob
Oláh Kálmán Sextet is dominated by the music of Béla Bartók, refined by the leader of the group.

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

Jazz Thirteen

Red Baron Quintet A Red Baron Quintet harmadik
alkalommal lép fel a BJC-ben. Az
ének és a szaxofon szólamai gyakran
összefonódnak a témákban és az
improvizációkban, a kíséretet adó jazz
trió pedig kidolgozott világot teremt
köréjük. A repertoárban egyre nagyobb
részt foglalnak el ritkán hallható számok
és olyan dalok, amelyek eredetileg
szólóhangszerre íródtak.

Tóth Rita – ének, Tánczos Zoltán – szaxofon,
Ludvig Rezső – zongora, Konrád Csaba –
basszusgitár, Sigrai László – dob

vas | sun

02
19:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

The Red Baron Quintet has been covering
classics and rarities of jazz for twenty years.

LFZE Monday open jam: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Szentgráf Benjamin 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

03
22:00
www.bjc.hu

Ingyenes
FREE

Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

hét | mon

03

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A zenekar 2016 novemberében
felkérésre alakult Eszéken, két alapító
tagja Szakcsi-Lakatos Róbert és Pálmai
Panna, akik a budapesti jazzéletben
már többször is találkoztak. A formáció
a jól ismert, szinte kötelezőnek számító
standerdek mellett saját számokat is
előad.
Pálmai Panna – ének, Szakcsi Lakatos Róbert
– zongora, Soso Lakatos Sándor – szaxofon,
Jónás Géza – bőgő, Zoltán György – dob
The band was formed in 2016, and besides
performing the obligatory standards, they
already have a variety of the own songs to show
to the world.

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

budapest jazz club

April // 19

Trio a la Kodály feat. Havas Lajos
- az est támogatója a

kedd | tue

04
20:00
A Trio a lá Kodály elsődleges célja a hagyományok ápolása mellett, új reflexiókat
bemutatni Kodály műveire, melyek XXI. századi nézőpontból újra felhívják a
figyelmet a magyar népzenére.
Az est vendége Havas Lajos, megszámlálhatatlan hazai pop sláger szerzője, a
Bolyki Brothers a capella együttes oszlopos tagja.
Havas Lajos – ének, Oláh Dezső – zongora, Erdő Zoltán – klarinét,
Tar Gergely – ütőhangszerek
The primary goal of the formation is to present Zoltán Kodály’s
works with new reflections, spiced with folk music.

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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22:30
free
bjc jam
session

jegyár | ticket:
3500HUF

Hogy Steve Coleman óriási hatással
volt a jazzre, az evidencia. A zongoristazeneszerző Vijay Iyer, egyike azon
muzsikusoknak, akik Steve Coleman
közelében nevelkedhettek és ma már
alapvető módon határozzák meg
a jazz kortárs arculatát, így beszélt
egykori mentoráról: “Számomra Steve
ugyanolyan fontosságú alkotó, mint
Coltrane. Ő is nagymértékben járult
hozzá a zenei változásokhoz, helye van
a muzsika pionírjainak panteonjában.”
A zseniális szaxofonos Chicago zűrös, ám zenei értelemben rendkívül
inspiráló déli városrészében nevelkedett. Tizenhárom évesen kezdett
szaxofonozni, fáradhatatlanul hallgatta
a nagyok, köztük Charlie Parker – az
édesapa kedvenc muzsikusának –
felvételeit.
Az 1980-as évek közepe óta a
nemzetközi
jazzélet
meghatározó
és megkerülhetetlen személyisége.
www.bjc.hu

Zenekarvezetőként, producerként, társalkotóként készített felvételeinek impozáns során végigtekintve valóban
az utóbbi évtizedek jazztörténetének
legmarkánsabb vonulata rajzolódik ki.

Steve Coleman – szaxofon
Anthony Tidd – basszusgitár
Sean Rickman – dob
Steve Coleman’s massive influence on
jazz is obvious. Pianist and composer
Vijay Iyer, one of the musicians who
learned a lot from Coleman and are
now shapers of contemporary jazz,
said about his former mentor: “To me,
Steve’s as important as Coltrane. He
has contributed an equal amount to the
history of the music. He deserves to be
placed in the pantheon of pioneering
artists.”

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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Április 6. - 0. Nap:
19.00 Gino’s B Version (MÜPA Jazz Showcase-ről meghívott zenekar)
20.00 Etüd Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara
20.45 A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara
21.30 A Kodolányi János Főiskola Művészeti Tanszékének növendékei
22.15 A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének növendékei
22:30 Jam Session
Április 7. - 1. Nap:
19.00 Megnyitó, a Magyar Jazz Szövetség életműdíjainak átadása
19.15 A Szabó Gábor - díjas művész zenekarának koncertje:
Balázs Elemér Quartet
20.30 Kovács Linda Recycle
21.30 Soso Lakatos Sándor Quartet
22.30 Jam Session
Április 8. - 2. Nap:
19.00 BG5
20.00 Karosi Júlia Quartet
21.00 Geröly Tamás Trió
22.30 Jam Session
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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d1 tv Jazz Est:
Loop Doctors
feat. Varga Gergely

vas | sun

09

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A “Loop Doctors” Romhányi Áron és
Szendőfi Péter közös duó produkciója.
Zenéjükben elektronikus effektet és
samplereket is használnak, ám egyedi
hangzásukat leginkább akusztikus
hangszereik természetes hangjainak
módosításával érik el. Az est vendége,
Varga Gergely szaxofonos.
Romhányi Áron – billentyűk, effektek, Szendőfi
Péter – dob, Varga Gergely – szaxofon
The music is a medley of different styles,
including jazz, drum ‘n’ bass, jungle, hip-hop and
rap. An overall category could be nu-jazz, but
Loop Doctors can also be seen in clubs, where
people actually dance to the music.

A Jegymester.hu bemutatja:
Trio Minor feat. Berki Tamás

hét | mon

10

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A Rieger Attila vezette formáció a
jazz nagy előadói által komponált dallamokból építkezik, hasonló stílusból
táplálkozó, de modernebb saját kompozíciókkal kiegészítve. Az összeszokott
hármasfogathoz Berki Tamás énekes
csatlakozik.
Berki Tamás – ének , Rieger Attila – gitár, Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob
The music of the band is based on the works of
famous jazz musicians, spiced with their own
similar, but a bit more modern songs. On this
night, the popular vocalist, Berki Tamás will join
the formation.

LFZE Monday open jam:
tálas áron Trio

hét | mon

Ingyenes
FREE

10

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!
Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

Elek István Quartet feat. Borbély Mihály

Jazz Est: Micheller
Myrtill & Pintér Tibor Duo

sze | wed

12

kedd | tue

11
20:00

20:00

A leginkább a „fősodor”, a mainstream stílusirányzatból merítő formáció ezen
az estén is izgalmas irányba evez, az összeszokott kvartetthez a hazai jazz
meghatározó alakja, a saját, egyéni formavilágáról ismert úttörő szaxofonos,
Borbély Mihály csatlakozik.
Borbély Mihály – szaxofon, Elek István – szaxofon, Weisz János – zongora, Molnár Péter – bőgő,
Berdisz Tamás – dob
This mainstream jazz formation will head in an exciting direction with guest performer, Borbély Mihály
saxophonist.

jegyár|ticket price:
1900/1500HUF

Micheller Myrtill és Pintér Tibor több
mint tíz éve sikeres formációja havi
rendszerességgel lép fel a Budapest
Jazz Clubban. Műsorukat elsősorban
jazz standardek, örökzöldek és
popdalok jazzes feldolgozásai alkotják.
Bravúros és improvizatív előadásuk
különleges koncertélményt nyújt.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo
since 2005, they are regular, monthly guests of
Budapest Jazz Club.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
www.bjc.hu
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wednesday open JAM:
Baris Gábor Trio

sze | wed

12

Ingyenes
FREE

22:00

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz már a hét közepén is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét. A
közönség, ahogy azt már megszokhatta,
mindebből csak profitál, az aktuális estre
felkért alapformációkat szerdánként is a
legjobb zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.

Port.hu Jazz Est: Finucci Bros Project - best of Tony Bennett
Vendég: Farkas Zsolti, az ének iskolája című műsor nyertese

csü | thu

13
20:00
A zenekar vezetõje Balogh Roland Junior Príma-díjas jazz-gitárművész. 2009-ben
megnyerte a Montreux-i jazz-gitárversenyt, 2015 októberében pedig New Yorkban Wes Montgomery emlékére megrendezett versenyen második helyezést ért
el. Ezen az estén a tagok a legendás énekes, Tony Bennett dalait fogják bemutatni
Farkas Zsolti, az Ének Iskolája c. műsor nyertesével.
Farkas Zsolti – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros Quartet presents the outstanding instrumentalists and epoch-making composers of jazz.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

FREE BJC JAM SESSION:
Orbán György Trio

Harmónia Jazzműhely: Oláh Szabolcs zenekarvezetőt a
Oláh Szabolcs Quintet gitározással párhuzamosan mindig

is foglalkoztatta a zeneszerzés. Saját
zenekara mellett évekig a Modern Art
Orchestra egyik szerzője, hangszerelője
volt. A Quintet vezetője minden kompozíciójában a személyes hangvétel
kialakítására, az õt ért hatások sajátos
feldolgozására törekszik.

pén | fri

14
20:00

Oláh Szabolcs – gitár, Ávéd János – szaxofon, Cseke Gábor – zongora, Dés András –
ütőhangszerek, Soós Márton – bőgő
Szabolcs Oláh, an outstanding young composer/
arranger and a wonderful guitar player formed his
present band, the Oláh Szabolcs Quintet, with
jegyár|ticket price: outstanding young musicians of the Hungarian
1400/1000HUF jazz-scene.

Harmónia Jazzműhely: Ebben az izgalmas, kísérletező
The Non-Standard Zone formációban a már összeszokott és a
magánéletben is párt alkotó énekesnőbőgős mellé egy évről évre sikeresebb,
külföldön is elismert gitáros csatlakozik,
Gyémánt Bálint személyében.

Lakatos Ágnes – ének, Csuhaj Barna Tibor –
bőgő, Gyémánt Bálint – gitár
The core of this experimental trio is the vocalistbassist couple, who are joined by a more and
more successful guitar player.

szo | sat

15
20:00

Jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
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Ingyenes
FREE

pén | fri

14

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
www.bjc.hu

budapest jazz club
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FREE BJC JAM SESSION:
juhász gábor Trio

Ingyenes
FREE

szo | sat

15

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

Tavaly novemberben a zenekar fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a BJCben.
Az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb jazz énekesnője 2005-ben rögzítette első lemezét „Speak Low” címmel, ő
maga innen számítja pályája kezdetét. Több
mint húsz országban koncertezett, többek
közt Svájcban, Izraelben, Finnországban és
Norvégiában.
2007-ben a Fringe Fesztiválon a legjobb
hangú énekesnek választották. A dalszerzőként is elismert énekesnőt különleges,
sokszínű, hangszerszerű énekhangja

generációja egyik legsokoldalúbb és legismertebb előadójává emelte.

Harcsa Veronika – ének
Blaho Attila – zongora
Gyémánt Bálint – gitár
Oláh Zoltán – bőgő
Majtényi Bálint – dob
“Harcsa is an amazingly versatile musician, a
brilliant vocalist and gifted entertainer in the best
sense. Her facial, vocal, gestural and musical
expressions were mutually reinforcing...“
– Henning Bolte, allaboutjazz.com

JEGYÁR | tICKET PRICE: 2000 / 1600huf
www.bjc.hu
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April // 25

LFZE MONDAY OPEN JAM:
Rafael Mário Trio

hét | mon

17

Ingyenes
FREE

22:00

A ChartaPack bemutatja:
Pátkai Rozina Quintet

kedd | tue

18
20:00

Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem fiataljai
várják a spontán örömzenélés izgalmait kereső közönséget és a játékba
bekapcsolódni vágyó zenészeket
a Budapest Jazz Clubban. Hétrőlhétre más és más tehetséges LFZE
hallgatókból álló formáció szavatolja a
felhőtlen szórakozást és a változatos,
improvizatív hétindító esteket!

Pátkai Rozina új zenéjében az ismert bossa novák mellett a saját dalok az autentikus
brazil dallamvilágból kiindulva szakítanak a zárt formákkal. Nagyobb teret kapnak
az improvizációk, amelyek körülölelik az olykor gyermekien egyszerű, máskor
kiszámíthatatlanul kavargó dalokat. Mindez portugálul, spanyolul, franciául és
angolul, Bán Zsófia, Szabó Ádám, Giovanni Pintaude, Jane Tyson Clement és a
legendás Garcia Lorca verseivel, quintet felállásban. A koncerten elhangzó dalokat
Karcis Gábor vetítése kíséri.

Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

Pátkai Rozina has won several international awards. With her various line-ups
she tends to concentrare on the bossa nova and Brazilian themes in general but
improvisation is close to her heart and to that of her musicians.

Pátkai Rozina – ének, Ávéd János – szaxofon, Ifj. Tóth István – gitár, Kiss Benedek – nagybőgő,
Benkó Ákos – dob

jegyár|ticket price:
2200/1800HUF

Az InfoRádió bemutatja:
Gereben Zita Quintet

22:00
free
wednesday
jam session
sze | wed

19

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

2010-ben Zita szólistaként lépett a
rivaldafénybe: elsõ önálló albuma
Ready For The Sun címmel jelent
meg. Ezt követte 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. Her songs,
her velvety voice and personal onstage presence ensure an unforgettable evening.

csü | thu

20
20:00

jegyár|ticket price: 2000/1600HUF

A BlackBird néven nemzetközileg is ismertté vált zseniális
lengyel formáció zenéje merít Keith Jarrett és Miles Davis zenei
hagyományából, ám az olyan modern előadók hangzását is
magáénak érzi, mint Marcus Miller, vagy a legújabb generáció
fenegyerekei: Robert Glasper és Christian Scott. Mindezeket a lengyel
jazz védjegyével, a legmagasabb színvonalon megszólaltatva.

Michał Walczak – gitár, Michał Rorat – zongora, Paweł Surman – trombita, Bartek
A koncert
támogatója: Bednarek – basszusgitár, Michał Dziewiński – dob
BlackBird’s music draws inspiration from the work of jazz icons such as Keith
Jarrett, Tomasz Stanko, Marcus Miller and legendary Miles Davis as well as from
the sounds of the new generation represented by Robert Glasper and Christian
Scott.

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

FREE BJC JAM SESSION:
Kollektív Alternatív
egri jános Trio Zeneműhely - Unplugged Koncert

Harmónia Jazzműhely:
Pataj György Quintet

Ingyenes
FREE

pén| fri

21

20:00

pén | fri

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A 2009-ben alakult formáció a ‘60-as’70-es évek hard-bop zenészeinek
mértékadóvá vált kompozícióit, azaz
igazi, vérbő jazzt játszik.
Pataj György – zongora, Molnár Sándor – tenorszaxofon, Soso Lakatos Sándor – szaxofon,
Egri János – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
This group has been going for five years now
and its music brings to mind the best of hard bop
from the 1960s and 70s. They play a very lively
brand of straight-ahead jazz. Their leader, pianist
György Pataj is one of the best bop keyboard
men in the country.

21

22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.

szo | sat

22
16:00

Ingyenes
FREE

A zeneműhely egy alternatív zenepedagógiai kezdeményezés, mely nyolc
évvel ezelőtt indult és mára közel száz
Pest környéki fiatal zenei fejlődését
egyengeti. Dalokat írnak a gyerekekkel,
rögzítik azokat, valamint rendszeresen
koncerteznek is.
At this workshop, the musicians compose,
record, and perform songs with children who are
eager to learn about music.

FREE BJC JAM SESSION:
Molnár Sándor Trio

Alerant Jazz Est:
Malek Andrea & Trio Midnight

Ingyenes
FREE

szo | sat

22

szo | sat

22
20:00

22:30

A Trio Midnight stílusa elsősorban standardekre és Oláh Kálmán egyéni, különleges
zenei világú kompozícióira épülő, a jazz anyanyelvének számító bebopot megőrző,
ugyanakkor többféle irányzatot magába foglaló kreatív muzsika. Zenéjüknek
lényeges része a kollektív improvizáció. A formációhoz a csodálatos hangú, a Trio
Midnight-tal több ízben hangos sikert arató énekesnő, Malek Andrea csatlakozik.
Malek Andrea – ének, Oláh Kálmán – zongora, Egri János – bőgő, Balázs Elemér – dob
The group started working professionally in 1990, and has been recognised
from the beginning by audience and critics alike as one of the best European
mainstream jazz band.

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
www.bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

A Free BJC Jam Session esteken hétvégéről hétvégére a legismertebb és
legnépszerűbb hazai zenészek alkotnak
spontán formációkat. A késő éjszakába nyúló örömzenélések alkalmával
bármi megtörténhet. Az elmúlt években
meglepetésszerűen felbukkanó világsztárok és a legkülönbözőbb országokból érkező hobbizenészek egyaránt
csatlakoztak az elsősorban vérbeli
bebopot megszólaltató triókhoz.
Anything can happen on the weekend jam nights
when the most popular Hungarian musicians
create random formations and play true bebop
to entertain the audience.
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April // 27
Maestro

hét | mon

24
18:00

vas | sun

23
19:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

Az improvizációs színházi est során
két rendező dolgozik azon, hogy a
színészek minél nagyobb bajba kerüljenek, és változatos jelenetek sorozatával küzdjenek a játékban maradásért.
Hogy ki kivel játszik, a nézők sorsolják
ki, és a jelenetek végén ők pontoznak.
Akinek a legtöbb pontja van, az est
végén az lesz Maestro.
Rendező: Andrew Hefler
Since the audience is the judge of the match
from the beginning to the end, no matter what
language you speak, you will definitely enjoy this
improvised theatre play.

A projekt egy zeneművészeti-menedzsment szakmai továbbképzés, mely elősegíti
a művészek és a zenekarok érvényesülését. Célja a pályázási lehetőségek
bemutatása, hazai és határon túli koncertszervezéssel kapcsolatos tudnivalók
megosztása, valamint a közösségi oldalak építése, a produkció közönségének
szervezése és a kommunikációs lehetőségek bemutatása.
Az előadás szeminárium jelleggel havonta egy alkalommal jelentkezik a Budapest
Jazz Clubban. A menedzserműhely szakmai nap két részből áll össze. Az első
részben az előadók szemináriumot tartanak, majd a szünet után közös koncertet
adnak a meghívott művésziskolák növendékeivel.
Ingyenes
előadók:
FREE
Sárik Péter: Színpadi jelenlét és a zenekar saját arculatának kialakítása
Barcza Horváth József, Szőke Nikoletta: Zenekar vagy Előadó mint brand
felépítése
Doncsev András - NKA alelnöke: A Cseh Tamás program és annak helye a zenei életben
Moderátor: Bordás József
Házgazdazenekar: a Kodolányi János Főiskola – Jazz Tanszék növendékei
A Magyar Jazz Szövetség Menedzserműhely sorozatát a Nemzeti Kulturális Alap
és a Budapest Jazz Club támogatja.

LFZE Monday open jam: Minden hétfőn este a Liszt Ferenc
Szabó Sípos Ágoston 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

24
22:00

Ingyenes
FREE

Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.

Grund Színház: A mérkőzésen két csapat néz szemCageMatch be egymással, hogy néhány szóból

kiindulva percről-percre átalakítsa a
történetet. Hétköznapi életek, váratlan
fordulatok, hősök, izgalmas karakterek a
játék, a harc, a humor hálójában - bármi
megtörténhet a színpadon.
Verseny az idővel, játék a sztorikkal 100% improvizáció a győzelemig!

sze | wed

26
21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

In this Hungarian improvisational theatre play,
two teams face eachother to form a complete
story with just a few words. You can enjoy it
without understanding the language.

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

Fidelio Jazz Est:
Eichinger - Tóth Quartet

kedd | tue

25

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az Eichinger Quartet jazzformációt
Eichinger Tibor alapította 2000
októberében. A zenekar kompozíciói
között található groteszk tánczene
parafrázis, cool jazz, energikus
jazz-rock, balkáni, brazil és swing
ritmusokra épülő, illetve groove-os
szerzemény, amelyek sokszínűségük
ellenére kiforrott és egyéni zenei világot
tükröznek.
Eichinger Tibor – gitár, Tóth Sándor – szaxofon,
Drapos Gergő – basszusgitár, Gavallér Csaba
– dob
Eichinger Quartet was founded in 2000.
It experiments among a huge variety of jazz
genres.
www.bjc.hu

budapest jazz club

28 // április
wednesday open JAM:
Kollmann Gábor Trio

sze | wed

26

Ingyenes
FREE

22:30

A legtöbbször fiatal zenészekből álló
triókhoz már a hét közepén is bárki csatlakozhat, aki szeretné megtapasztalni a
szabad, közös örömzenélés élményét. A
közönség, ahogy azt már megszokhatta,
mindebből csak profitál, az aktuális estre
felkért alapformációkat szerdánként is a
legjobb zenészek alkotják.
Each Wednesday, a different trio of talented
young musicians is in charge of good vibes, and
they welcome the audience to take part in their
game.

Bágyi Balázs New Quartet Bágyi Balázs a magyar jazzélet egyik

meghatározó, külföldön is rendszeresen
koncertező művésze, aki húszas évei
óta vezeti saját zenekarait. A DownBeat
által is elismert ütős számos formáció
tagjaként szinte minden stílusban alkot,
különleges, melodikus dobolási stílusa
komplex zenei élményt nyújt.

csü | thu

27
20:00

Bágyi Balázs – dob, Lakatos Soso Sándor
– szaxofon, Oláh Dezső – zongora, Oláh
Péter – bőgő
Being a member of different bands Balázs Bágyi
creates music almost in all genres, his unique
jegyár|ticket price: melodic style of playing drums gives a complex
1600/1200HUF music experience.

Ezen az estén egy különleges vakteszt keretein belül merülhetünk el a fehérborok
világában. 10 különböző fajta és 8 magyar tájegység várja a rögtönzött kritikusokat.
A vakteszt során név és háttér információ nélkül töltjük a nedüket a poharakba,
majd egy sommelier segítségével megvitatjuk észrevételeinket és értékelünk. Az
est végén pedig kihirdetjük a nyertest! A borok mellett kézműves Aranyszarvas
chutneykat is kóstolhatnak a résztvevők. További információ: www.bjc.hu
This night is dedicated to the wine lovers! We welcome you to try Hungarian white wines and
artisan chutneys in our special blind test. More: www.bjc.hu
Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen, illetve a jegymester.hu oldalon.
A programváltozás jogát fenntartjuk!

Harmónia Jazzműhely:
Szakcsi Jr. Trio and the Young Lions

Balázs Elemér Group

22:30
free
bjc jam
session
22:30
free
bjc jam
session
szo | sat

29

20:00

pén | fri

28
20:00
Ezen a koncerten a mesterhármas lenyűgözően tehetséges, de a nagyközönség
előtt még ismeretlen fiatalokat mutat be, jelesül négy zongoristát: Farkas Zsolt,
Horváth Albert, Piller Márton és Horváth Balázs, valamint az énekesnő Kalla
Andrea személyében.
Ifj. Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Egri János – bőgő, Pecek Lakatos András – 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.
jegyár|ticket price:
1400/1000HUF
www.bjc.hu

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

Balázs Elemér formációja kiemelkedően
egyéni hangzásvilágot alakított ki; ennek
legfőbb jellemzői a dallamközpontúság
és a különleges ritmika, melyeket a férfiés női hang érdekes kontrasztja tesz
még színesebbé.
Balázs Elemér – dob, Kiss Flóra – ének,
Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián –
bőgő, Czibere József – ütőhangszerek
Ingyenes

The Elemer Balázs Group, FREE
one of Hungary’s
most popular jazz band was founded in 2000
by Elemér Balázs, the internationally widely
recognized and popular jazz drummer.
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Gyárfás István és Gyémánt Bálint parádés
gitárpárbajra készül a Nemzetközi Jazz
Nap alkalmából a Budapest Jazz Club
színpadán. A duókoncertre a swing, a
blues, a bossa nova és természetesen a
gitárok rajongóit várja a hazai “gitárjazz”
két markáns egyénisége, hogy egymást
és a közönséget is meglepjék. Gyárfás
István virtuóz játékát a jazz aranykorának
óriásai inspirálják, Gyémánt Bálint pedig
igazi kísérletező alkat, aki akusztikus és
elektronikus zenei projektekben egyaránt
otthonosan mozog. Kettejük váratlan,
de
annál
izgalmasabb
találkozása
kihagyhatatlan
zenei
ínyencségének
ígérkezik.

Gyárfás István – gitár
Gyémánt Bálint – gitár

April // 29

István Gyárfás and Bálint Gyémánt are
preparing for a spectacular guitar duel
to celebrate the International Jazz Day at
Budapest Jazz Club. The two prominent
guitarists of the Hungarian jazz scene plan to
suprise the audience as well as each other at
their duo concert where they perform swing,
blues and bossa classics with a twist. István
Gyárfás’s virtuoso playing is inspired by the
great figures of the golden age of jazz, while
Bálint Gyémánt is a young trendsetter who
feels at home in acoustic and electronic
projects as well. Their unexpected meeting
on stage promises to be a true jazz delicacy.

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

www.bjc.hu

30 // programtáblázat

www.bjc.hu

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

Free Free
Free Free

Free Free

Free Free

A Pesti Est bemutatja: Alerant Jazz Est: Joe Lovano Classic Quartet |USA|
Bartók Konzi énekes bemutatókoncertek
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Stereo Swing
Four Dogs
Grund Színhát: Cage Match
Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio
Ingyenes Csurgódombi Sajt- és Juhász Testvérek Pincészet Borkóstoló
Fidelio Jazz Est: Balázs Elemér Group
Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Róbert Trio

jam

23:00

03.27. h
03.27. h
03.28. k
03.29. sze
03.29. sze
03.29. sze
03.30. cs
03.30. cs
03.31. p

19:00/21:00

Free

v

23:00 23:00

Az InfoRádió bemutatja: 6 éves a Jazzma.hu - születésnapi jazz buli
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
Éles Gábor Trio
jam
Harmónia Jazzműhely: Hands of Passion - Jubileumi Koncert
session
jam
Alerant Jazz Est: SOLATI
session
Trio Minor feat. Karosi Júlia
LFZE Monday Open Jam: Baris Gábor Trio
A Jegymester.hu bemutatja: Sárik Péter Trio feat. Juhász Gábor
Révész Richárd Latin Trio - az est támogatója a KüküllőSped
Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio
A ChartaPack bemutatja: Bacsó Kristóf Triád
jam
Harmónia Jazzműhely: Borbély Mihály Balkán Jazz Projekt
session
jam
d1 TV Jazz Est: Syrius Legacy
session
MAESTRO
ETŰD Gálakoncert - az est támogatója a Glonet
LFZE Monday Open Jam: Raboczki Balázs Quartet
Szakcsi Lakatos Béla Trio - az est támogatója a BudaTeher
Random Szerda
Wednesday Open Jam: Oláh Kálmán Jrt. Trio
Formatex Jazz Est: Finucci Bros Quartet - Best of Csepregi Gyula feat. Elek
03.16. cs
20:00
István
jam
03.17. p
20:00
Harmónia Jazzműhely: Soso Lakatos Quartet
session
jam
03.18. sz
20:00
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
session
03.19. v
11:00
Rutkai Bori Banda - Tavaszi Klubkoncert
03.19. v
18:00
Budapest Jazz Orchestra : Singing and Swinging
03.20. h
18:00
MJSZ menedzserműhely
03.20. h
22:00
LFZE Monday Open Jam: Varga Tivadar Trio
03.21. k
20:00
Az EuroCable bemutatja: John Venkiah Trio (SW-HU)
03.22. sze
20:00
Port.hu Jazz Est: Gereben Zita Quintet
03.22. sze
22:00
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
“606 @ BJC” BRIT-MAGYAR KLUB FESZTIVÁL:
Mornington Lockett & Balázs József Trio / Elsa Valle's Afrocando feat. Dave Oliver
03.23. cs
20:00
jam
Juhász Márton Quartet feat. Byron Wallen / Cseke Gábor Trio feat. Louise Marshall
03.24. p
20:00
session
jam
Szakcsi Trio feat. Stan Sulzmann / Szakcsi Lakatos Róbert Quartet feat. Natalie Williams
03.25. sz
20:00
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jam

Free

EuroCable Jazz Est: Oláh Kálmán Sextet
Red Baron Quintet
Jazz Thirteen
LFZE Monday Open Jam: Szentgráf Benjamin Trio
Trio a la Kodály feat. Havas Lajos - az est támogatója a BudaTeher

23:00

2017. április
04.01. sz 20:00
04.02. v 19:00
04.03. h 20:00
04.03. h 22:00
04.04. k 20:00

session

04.05. sze 19:00/21:00 Budapesti Tavaszi Fesztivál: Steve Coleman Reflex |USA|

04.14. p 20:00
04.15. sz 20:00
04.16. v 20:00
04.17. h 20:00
04.17. h 22:00
04.18. k 20:00
04.19. sze 20:00
04.19. sze 22:00
04.20. cs 20:00
04.21. p 20:00
04.22. sz 16:00
04.22. sz 20:00
04.23. v 19:00
04.24. h 18:00
04.24. h 22:00
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20:00 Fidelio Jazz Est: Eichinger - Tóth Quartet
21:00
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Grund Színház: CageMatch
Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
A Nagy Tavaszi Borpróba - Fehérbor vakteszt és chutney kóstoló a BJC Bistroban
Bágyi Balázs New Quartet
jam
Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Jr. Trio and the Young Lions
session
jam
Balázs Elemér Group
session
UNESCO Nemzetközi Jazznap
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Free Free

20:00
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04.13.

Wednesday Open Jam: Rafael Mário Trio
A Magyar Jazz Ünnepe 2017
jam
A Magyar Jazz Ünnepe 2017
session
jam
A Magyar Jazz Ünnepe 2017
session
d1 tv Jazz Est: Loop Doctors feat. Varga Gergely
A Jegymester.hu bemutatja: Trio Minor feat. Berki Tamás
LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio
Elek István Quartet feat. Borbély Mihály
Club Aliga Jazz Est: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo
Wednesday Open Jam: Baris Gábor Trio
Port.hu Jazz Est: Finucci Bros Quartet - best of Tony Bennett vendég: Farkas Zsolti,
az ének iskolája című műsor nyertese
jam
Harmónia Jazzműhely: Oláh Szabolcs Quintet
session
jam
Harmónia Jazzműhely: The Non-Standard Zone
session
Alerant Jazz Est: Harcsa Veronika Quartet
Alerant Jazz Est: Harcsa Veronika Quartet
LFZE Monday Open Jam: Rafael Mário Trio
A ChartaPack bemutatja: Pátkai Rozina Quintet
Az InfoRádió bemutatja: Gereben Zita Quintet
Wednesday Open Jam: Kalmár Trio
Blackbird (PL)
jam
Harmónia Jazzműhely: Pataj György Quintet
session
jam
Kollektív Alternatív Zeneműhely - unplugged koncert
session
Alerant Jazz Est: Malek Andrea & Trio Midnight
Maestro
MJSZ menedzserműhely
LFZE Monday Open Jam: Szabó Sípos Ágoston Trio
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budapest jazz club

jam sessions

after the concerts. on Mondays, Wednesdays, Fridays &
		Saturdays

ingyenes bjc

jam session
estek
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minden hétfőn, szerdán, pénteken
és szombaton a koncert után.
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23:00

jam

session

www.bjc.hu

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

