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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.
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.

nyitva tartás // opening hours
H-CS: 10:00-24:00
P-SZ: 10:00-02:00
Vasárnapi nyitvatartás:
koncertkezdés előtt 3 órával

Mon-Thu: 10AM-12PM
Fri-Sat: 10AM-2AM
Sunday opening hours :
opens 3 hours before the concert

Jegyértékesítés
Ticket Sales
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

elérhetőségek
contact

cím | address:

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.

47°30’49.8”N 19°02’59.3”E
telefonszám | phone number:

+36 (1) 798 7289

(minden nap I every day: 10:00-24:00)
mobil | cell phone:

+36 (70) 413 9837

(minden nap I every day: 10:00-18:00)
web: 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
2018. november-december
Szerkesztők: Keleti Kristóf, Hartl Kata,
Zselinszky Zsaklin

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

A KULTURALIS TELEVIZIO

Kiemelt partnerek:
A KULTURALIS TELEVIZIO

Partnerek:

Grafikai munka: Hartl Kata
Megjelenik kéthavonta 15000 példányban.
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wednesday open JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
Juhász Gábor Trio triókhoz már a hét közepén is bárki

Pintér Zoltán Trio

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.

Sze / Wed

01

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

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. Pintér Zoltán ebben a
formációjában találta meg leginkább
számításait.

sze / wed

01
22:00

Ingyenes
FREE

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.

Gyémánt Bálint Trio

Pintér Zoltán – zongora, “Pecek” Lakatos
Krisztián – 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.

Harmónia Jazzműhely:
Gayer Mátyás Trio

csü / thu

02
20:00
Hazánk egyik legkiválóbb jazzgitárosa, Gyémánt Bálint a kezdetek óta sokszínű
és izgalmas formációkat erősít játékával, mely amellett, hogy a jazz és a kortárs
improvizatív zene jegyeit viseli magán, a popzenét kedvelő közönség számára
is ismerős lehet. A szeptemberi lemezmegjelenés után a Gyémánt Bálint Trio a
Budapest Jazz Club színpadán mutatja be vadonatúj, True Listener című albumának
anyagát.
Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob
The music of Gyémánt Bálint is loved by all audiences, from contemporary improvisation enthusiasts
to pop fans. Tonight, we can hear material from his new album.

fri / pén

03

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

A
zongorista,
Gayer
Mátyás
nemzedékének egyik legszédületesebb
tehetsége.
A
közönséget
és
zenésztársait egyaránt lenyűgözi, nem
is annyira az egyébként fantasztikus
technika, hanem az az eredetiség,
amellyel a legismertebb standerdeket is
magáévá varázsolja.

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

Ingyenes
FREE

Gayer Mátyás – zongora, Hofecker Mátyás –
bőgő, Xaver Hellmeier -– dob
Very young Mátyás Gayer is a sensational jazz
pianist. Audiences and musicians alike were
dazzled not just by his technique but also by his
startling originality.
www.bjc.hu

fri / pén

03
22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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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FREE BJC JAM SESSION:
Egri János Jr. Trio

alerant jazz Est: Bágyi Balázs New Quartet

feat. pocsai Krisztina

szo / sat

04

22:30

szo / sat

04
20:00
Ella Fitzgerald, a “Jazz Nagyasszonya” idén száz éve született. Nagysága előtti
tisztelgés ez az album, amelyen kiváló szerzőktől származó kedvenc dalai szólalnak
meg. Ezek többsége az 1956-ban megjelent Ella & Louis című lemezen találhatóak.
Noha a BBNQ eddigi megjelenései teljes mértékben saját kompozíciókat tartalmaztak,
a zenekar számára ugyanolyan öröm a hagyományos mainstream játék is. A swinges
karakterű számtoktól némileg eltér a záró kompozícóként elhangzó darab a “The
Nearness of you”, melynek feldolgozása és előadásmódja közelebb áll a zenekar saját
hangzásvilágához.
Pocsai Kriszta – ének, Ávéd János– szaxofon, Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, Bágyi
Balázs – dob
The leader of the band, Balázs Bágyi, is the head of the Hungarian Jazz Federation. The band, formed
by only the best musicians, will pay tribute to the one and only Ella Fitzgerald tonight.

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.

jegyár|ticket price: 1600/1200HUF // CD-s jegy | ticket with CD: 2400HUF

Révész Richárd Latin Trio

hét / mon

06
18:00

Ingyenes
FREE

vas / sun

05

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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

Vendég: Mészáros Zoltán és László Attila
Házigazda: Bordás József

Mészáros Zoltán

László Attila

Bordás József

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.
18:00-19:00 Menedzserműhely szeminárium:
- László Attila: 40 éve a zenei pálya élvonalában, önmegvalósítás USA-tól Indiáig
- Mészáros Zoltán: A Veszprém Fest sikere, és a jazz színpadhoz vezető út titka
20:00-21:00 Közös koncert az előadókkal és a Bartók-Konzervatórium jazz tanszakának
növendékeivel
21:00 Jam Session
Presentations of music management in Hungarian language with a concert at 8pm.
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LFZE Monday open jam:
Möntör Máté Trio

hét / mon

06

22:00

Winand Update

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!

kedd / tue

07
20:00
Az elmúlt években Winand Gábor különböző formációival számos külföldi
meghívásnak tett eleget, elsősorban saját kompozíciókból álló repertoárját
bemutatva. Legújabb zenekarával, a Winand Update-tel a modern mainstream jazz,
a klasszikus kamarazene és a balkáni népzenék hatásait elegyíti.
Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola, Rozsnyói Péter – zongora, Orbán György – bőgő,
Csízi László – dob
The bohemian Winand Gábor combines modern mainstream jazz with classical music and Balkan folk.

Every Monday, the students of Liszt Ferenc
Music Academy welcome the audience to
participate in the exciting and spontaneous
experience of jamming together.
jegyár|ticket price: 1600/1200HUF

www.bjc.hu
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Az idén hetvenöt éves
Dr. Lonnie Smith védjegyének
számító turbánjánál csak
zenetörténeti jelentősége
nagyobb. Különösen igaz
ez annak köszönhetően,
hogy a jazz műfaja mellett a
80-as és 90-es évek samplingtrendjének köszönhetően
több tucat futama és
hangmintája fedezhető fel
több, mai napig kedvencként
számon tartott pop és RnB
örökzöldben is.
A zenei pályáját
gyermekkorában énekléssel
indító Lonnie később
egy helyi hangszerboltos
nagylelkűségének
köszönhette első hangszerét.
Lonnie ettől fogva a B3
orgona megszállottjává
vált. Karrierje kellő
lendülettel kezdődött, hiszen
huszonnégy évesen George
Bensonnal játszott. Az akkora

November // 7

sztárnak számító gitárossal
kiadott két közös lemezt
követően Lonnie Smith
megjelentette mai napig
legendás Finger Lickin’ Good
című saját neve alatt futó
albumát. A lemez – melyen
Benson is közreműködött –
egyik különlegessége, hogy
annak borítóján a később
Turbanator című lemezt
is megjelentető jazz ikon
jellegzetes fejfedője nélkül
látható.
Lonnie Smith Magyarszágon
több ízben, Szombathelyen
és Szegeden is játszott,
termékenységét jól mutatja,
hogy legutóbbi, 2013-as
MÜPA-koncertje óta két
albumot is megjelentett.
Az utolsót 2016-ban
Evolution címmel a Blue
Note dobta piacra. Az elmúlt
fél évszázadban huszonöt
saját korongja, valamint

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

megszámlálhatatlan fesztivál
és klubkoncertje méltán
emelte őt az élő legendák
legnagyobbikai közé.
Dr. Lonnie Smith – Hammond orgona
Jonathan Kreisberg – gitár
Xavier Breaker – dob
Dr. Lonnie Smith is an unparalleled
musician, composer, performer and
recording artist. An authentic master
and guru of the Hammond B-3 organ
for over five decades, he has been
featured on over seventy albums, and
has recorded and performed with a
virtual “Who’s Who” of the greatest jazz,
blues and R&B giants in the industry.
Consequently, he has often been hailed
as a “Legend,” a “Living Musical Icon,”
and as the most creative jazz organist
by a slew of music publications. Jazz
Times magazine describes him as “a
riddle wrapped in an enigma wrapped
in a turban!” Always ahead of the curve,
it is no surprise Dr. Smith’s fan-base is
truly worldwide.

www.bjc.hu
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port.hu jazz est:
vanavan

wednesday open JAM:
Jónás Gézu Trio

sze / wed

08

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.

csü / tue

09

20:00

Harmónia Jazzműhely:
Horváth Cintia Quintet

pén / fri

10

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Izgalmas, egyedi zenei hangzás jellemzi
Soma Mamagésa legújabb zenei
formációját, mellyel a 2015-ös Everness
fesztiválon debütáltak. A gitáros
Schlosser András szerzeményeiben
főként a jazz és a rock stílusjegyei
érvényesülnek
pszichedelikus,
avantgarde hatásokkal keveredve.

Horváth Cintia egy szenzációsan
tehetséges énekesnő, akire az idei
Jazz Csillagvizsgálón figyelhettünk fel.
A sorozat szervezői úgy döntöttek, hogy
helye van a Harmónia Jazzműhely
rendezvényein saját neve alatt és saját
együttesével is, melynek minden tagja
pályakezdő fiatal és nagyszerű zenész.

Soma – ének, Schlosser András – gitár, Lőrincz
György – szaxofon, Újváry Flóra – bőgő, Banai
Szilárd – dob

Horváth Cintia – ének, Várvölgyi Szabolcs –
gitár, Vidákovich Izsák – szaxofon, Dénes Ábel
– bőgő, Kárpáti Benedek – dob

Exciting. Energetic. Unique. This is how we can
describe the newest band of Soma Mamagésa,
debuted on Everness Festival in 2015.

Singer Cintia is still a student at world famous
Ferenc Liszt Academy of Music but she turned
up on one of our talent-spotting contests and
promptly knocked us sideways.

FREE BJC JAM SESSION:
Oláh Kálmán Jr. Trio

Ingyenes
FREE

pén / fri

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.
www.bjc.hu

●

19.30: Kapunyitás ● 19.45-20.30: Perpetuum ● 20.45-21.45: Kéknyúl
22.00-23.00: Karaván ● 23.00: Tombola
Jegyár| Ticket price:
Elővételben | Early Bird:
gólyáknak: 500HUF ● zeneakadémiásoknak: 1.000HUF ● külsős: 1.500HUF
Helyszínen | On the Spot:
gólyáknak: 1000HUF ● zeneakadémiásoknak: 1.500HUF ● külsős: 2.000HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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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.
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. Concert for kids in
Hungarian language.

A

bemutatja:
Budapest Bossanova

hét / mon

13

20:00

LFZE Monday open jam:
Egri Márton Trio

hét / mon

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.
Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár,
Földváry Balázs – bőgő, Jeszenszky György –
dob
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate,
light tunes with traditional bossa rhythm.

13

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.

Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

csü / thu

14
20:00
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 launched two studio albums and gave many sold out concerts.
They were among the best eight twice in Völklingen on the ‘Voice&Guitar’ international contest. They
toured in London in 2009.
jegyár|ticket price: 1900/1500HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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random szerda

wednesday open JAM:
Fenyvesi Márk Trio

sze / wed

15

22:00

sze / wed

15
20:00
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. 2008-ban Small Talk címmel koncertlemez jelent meg a projekt legsikeresebb
felvételeiből. A Budapest Jazz Clubban ismét belekóstolhatunk a fúziós, instrumentális zene
születésének megismételhetetlen pillanataiba – a Random Szerda keretei között Barabás
Lőrinc a kortárs zenei paletta ismert alakjait invitálja izgalmas örömzenélésre.
Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Premecz Mátyás – billentyűk, Csizmás András – bőgő, Gerendás
Dániel – 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.

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: 2000/1600HUF

Budapest Jazz Orchestra
Fekete István exkluzív

csü | thu

16
20:00
Az 1998-ban megalakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett
a hazai jazz-élet számára, hiszen létrejött Magyarország első, professzionális
big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló
munkásságának ékes bizonyítéka az elmúlt több mint 15 év, mely idő alatt számos
koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve megszámlálhatatlan külföldi előadó
színesítette a zenekar eddigi történetét. Ezen az estén a bigband a kiváló trombitás,
Fekete István szerzeményeit mutatja be.
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: 2600/1800HUF
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:
BABOS GYULA – SZALAY GÁBOR – HÁRS VIKTOR TRIÓ

FREE BJC JAM SESSION:
Schreck Ferenc Trio

Ingyenes
FREE

pén / fri

17

22:30

pén / fri

17
20:00
A zenekart Babos Gyula és Szalay Gábor kezdetben gitárduónak alapította, ám a
mélyebb tónusok kedvéért később csatlakozott hozzájuk Hárs Viktor is. A trió néhány
saját szerzemény mellett többnyire jazz standardeket játszik, melyeket a ‘30-as ‘50-es évek Broadway-musicaljeiből, valamint olyan szerzők műveiből válogatta
össze, mint Sonny Rollins vagy Thelonious Monk. A hagyományostól eltérő felállás
olyan kihívás elé állítja a zenészeket, aminek csak a legjobb muzsikusok képesek
megfelelni.
Babos Gyula – gitár, Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – bőgő
This unusual guitar-guitar-bass lineup can be really challenging, but not for these three jazzmen, who
are true experts in playing their instruments.

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.

jegyár|ticket price: 1400/1000HUF

fidelio jazz est:
Studio 11 Evening feat. Malek Andrea

szo / sat

18
20:00

22:30

free
bjc jam
session

A jól ismert zenekar Studio11 Evenings címmel indított nagy sikerű sorozatot a BJC-ben. A kéthavi koncertek alkalmával egy-egy
kimagasló énekes vagy hangszeres szólista csatlakozik a formációhoz. Ezen az estén a rendkívül sokoldalú Malek Andrea lesz
a zenekar vendége, akivel a műsor első felében XX. századi magyar könnyűzenei kompoziciókból hangolnak jazzre néhány
érdekességet, majd kedvenc jazz standerd-jeikből válogatnak.
Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai Szabolcs – trombita, Gátos Iván –
billentyűk, Kalmus Pál – szaxofon, klarinét, fuvola, Magyar Ferenc – trombita, Nagy Balázs – szaxofon, klarinét, Takács Donát – basszusgitár, Tóth Gyula
– gitár, Zsoldos Béla – vibrafon, ütőhangszerek
Sztárvendég: Malek Andrea – ének
Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene.
jegyár|ticket price: 2200/1800HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

www.bjc.hu
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A

vas / sun

19

20:00

Jazz Est: FINUCCI BROS QUARTET – POP legendák jazzre
hangolva: Takács Nikolas – Kool & The Gang /
Earth Wind and Fire est

bemutatja:

Király Martina

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

Király Martina a Liszt Ferenc
Zeneművészeti
Egyetem
jazz
tanszékének ének szakán végzett.
Az énekesnő repertoárját alapvetően
az idén megjelenő, Higher. Deeper
című albumán hallható, soul-bluesfunk stílusú szerzeményei alkotják,
de folk- és rap ihletésű darabok is
felbukkannak.
Király Martina – ének, Rácz Krisztián – gitár, Herr
Attila – basszusgitár, Gyenge Lajos – dob
Martina’s first solo album appeared in 2011.
Her talent in music writing has gained her the
Hungarian Orszáczky Jackie award.

hét / mon

20
20:00
A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű
koncertsorozat egy-egy “epizódjára” várja közönségét. Legújabb sorozatukban a
pop zene ismert alakjait idézik meg, hazai sztárvendégek közreműködésével. Már
az első, szeptemberi alkalommal magasra tették a mércét, hiszen Beyonce slágereit
Radics Gigi közreműködésével szólaltatták meg, a zenekartól megszokott módon
egy kicsit jazzesebben, Finuccisabban előadva az ismert dalokat. Ezen az estén
Takács Nikolas áll a mikrofon mögé, hogy a legismertebb Funk-legendák slágereit
elevenítsék fel.
Takács Nikolas – ének , Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros’ new project is to cover the works of pop legends.
jegyár|ticket price: 2400/2000HUF

LFZE Monday open jam:
Csipkés Sándor neo-jazz

hét / mon

20

Ingyenes
FREE

22:00

Sárik Péter Trio feat. Jónás Vera

kedd / tue

21
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!

A Sárik Péter jazz-zongoraművész, zeneszerző nevével fémjelzett zenekar több
mint egy évtizede meghatározó szereplője a magyar jazz életnek. 2013 nyarán
a trió Fonay Tibor Junior Príma-díjas bőgős, basszusgitáros és Gálfi Attila dobos
érkezésével megújult. Ezen az estén az egyik legsokoldalúbb, kísérletező kedvét
a Jónás Vera Experiment zenekar élén bizonyító énekesnő lesz az összeszokott
trió vendége.

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

Sárik Péter is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He has founded his trio in 2013.
The special guest of this event is Jónás Vera.

www.bjc.hu

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – basszusgitár, Gálfi Attila – dob,
vendég: Jónás Vera

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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2017. fiatal jazz zenésze
- Rabóczki Balázs

sze / wed

22

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Magyar Jazz Szövetség második
alkalommal rendezte meg tehetségkutató versenyét. Ezúttal a rendkívül
tehetséges Rabóczki Balázs léphet
színpadra, aki a verseny közönségdíját
nyerte el.
Rabóczki Balázs – szaxofon, Pintér Zoltán –
zongora, Orbán György – nagybőgő, Bágyi
Balázs – dob
It is the second time he Hungarian Jazz
Federation holds a competition for the
young talents of jazz. The winners each hold
concerts on our stage.

wednesday open JAM:
Kollmann Gábor Trio

sze / wed

22

Ingyenes
FREE

22:00

A

csü / thu

23

20:00

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.

bemutatja:
Berdisz Művek

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A zenekar a Debreceni Jazzfesztiválon
mutatkozott be. Repertoárjukat saját
szerzemények alkotják. A formáció
minden tagja játszik a sajátján kívül más
hangszeren vagy épp hangszereken.
Ezen tudásukat meg is csillogtatják
koncertjeiken, ennek köszönhetõen
a szokásosnál változatosabb zenei
gondolkodás alakítja a hangzást.
Berdisz Tamás – dob, billentyűk, Stencli Tamás –
szaxofon, basszusgitár, Juhász Attila – zongora,
billentyűk, Frey György – basszusgitár
The members play their own songs varoiusly on
their own and other intruments.

Harmónia Jazzműhely:
Elsa Valle Afrocando

FREE BJC JAM SESSION:
Egri János Jr. Trio

Ingyenes
FREE

pén / fri

24

22:30

pén / fri

24
20:00
A Magyarországon élő tüzes, féktelen energiájú kubai énekesnő, a londoni
606 Clubban márciusban tomboló sikert aratott Elsa Valle, a közönség egyik
nagy kedvence, mindig is magához illő kísérettel lép fel. Elsa férje, a francia
kritikusok által Európa egyik legegyedibb jazz énekesének tartott Winand Gábor
szaxofonon és fuvolán is jeleskedik. Legújabb formációjukban az Afro-Jazz
és a BeBop stílusjegyeit ötvözik a hazai jazz élet legjelesebb képviselőinek
közreműködésével.
Elsa Valle – ének, Winand Gábor – ének, szaxofon, billentyűk, Oláh Tzumo Árpád – zongora,
Orbán György – bőgő, Csìzi László – dob, Czibere József – ütőhangszerek
Elsa was born amongst frenetic drum rhythms and godly melodies, since she carries Afro Jazz
in her veins.
jegyár|ticket price: 1400/1000HUF
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
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Balázs Elemér Group

Jazz Combo verseny

FREE BJC JAM SESSION:
Lakatos Pecek Krisztián Trio

Ingyenes
FREE

szo / sat

25

Ingyenes
FREE

13:00

A Magyar Jazz Szövetség újra megrendezi Jazz combo versenyét. A versenyre
zenekari tag által komponált jazz-darabbal jelentkezhetnek a zenekarok, melyet
saját maguk adnak elő. A verseny célja,
hogy a magyar combo jazz zenében új
művek és hangszerelések szülessenek,
valamint ezek előadása professzionális
módon valósuljon meg.
A nevezés korhatára 35 év.
További részletek: www.jazzszovetseg.hu
The competition’s aim is to find the best selfcomposed performance of young Hungarian jazz
musicians.

szo / sat

25

20:00

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF

Balázs Elemér formációja kiemelkedően
egyéni hangzásvilágot alakított ki. A
formáció nemrégiben megújult, a karizmatikus énekes, Szakonyi Milán mellett
énekesnői poszton egy fiatal tehetség,
Kiss Flóra bontotta ki szárnyait.
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.

szo / sat

25

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.

hét / mon

27

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

James Marshall „Jimi” Hendrix a mai napig valóságos
ikonnak számít. Rajongók és kritikusok egyaránt elismerik
kivételes tehetségét, sokak szerint Jimi Hendrix a valaha
élt legjobb és legnagyobb hatású rockgitáros. 1967-ben tett
szert világhírnévre, amikor zenekarával, a The Jimi Hendrix
Experience-szel a montereyi popfesztiválon első amerikai
koncertjét adta. 1969. augusztus 18-án az ő fellépésével zárult
a woodstocki fesztivál. Tragikus hirtelenséggel, 1970. szeptember 18-án, londoni lakásában hunyt el, huszonhét évesen.
Jimi Hendrix november 27-én lenne hetvenöt éves. Ezt ünnepli a Halper-Hendrix Experiment zenekar az amerikai
énekes Ric Toldon közreműködésével.
Halper László – gitár, Rick Toldon – ének, Kolmann Gábor – szaxofon,
Csejtey Ákos – szaxofon, Fekete István – trombita, Hajas László – dob

We don’t have to introduce Jimi Hendrix to anyone – he would
be 75 years old this year. In memory of his unforgettable talent,
Halper László’s band will hold a tribute concert.
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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LFZE Monday open jam:
tálas áron trio

hét / mon

27

Ingyenes
FREE

A Charta Pack bemutatja:

Patché

kedd / tue

28

20:00

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.

29

22:30

sze / wed

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A rendkívüli kreativitásáról ismert
billentyűs, Cséry Zoltán formációja
új dalokkal, rendhagyó módon nem
duóban, hanem kvartett felállásban
várja a neo-soul és jazzypop stílusirányzatokat kedvelő közönséget.
Pákai Petra – ének, Cséry Zoltán – billentyűs
hangszerek, Éder Ferenc – basszusgitár, Molnár
Mátyás – ütőhangszerek
Patché invites the fans of neo-soul and jazzypop
for a special show, where they extend the original
duo formation to a quartet.

29
21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

A mérkőzésen két csapat néz szembe
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!
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.

Effected lemezbemutató koncert

wednesday open JAM:
Gyárfás István Trio

sze / wed

Grund Színház: CageMatch

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.

csü / thu

30
20:00
A hazai jazz kiemelkedő egyéniségei ebben a formációban irányított improvizációban,
helyenként akusztikusan, néhol pedig elektronikusan az együttes tagjainak saját
szerzeményeit játsszák. Az eredmény páratlan meditatív, “úszós” elektro-ambient
zene, ami nagy hangsúlyt helyez a pillanatra, így kerekedik zenéjükből egyfajta
társasjáték a hangokkal, hang effektusokkal.
Endrődy Zsófia – ének, Fekete-Kovács Kornél – trombita, szárnykűrt, Fenyvesi Márton – gitár, Dés
András – ütőhangszerek
The members of the band take a break and set free all their desires towards electronic music, creating a
,,go with the flow” electro-ambient sounding.

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

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

PRIVATE EVENT

pén/FRI

01

szo / sat

02

20:00

A fiatal, ‘86-os születésű Takashi Matsunaga tehetségét nem kisebb formátumú
zenész, mint Hank Jones fedezte fel. Első albumát tizenhét évesen jelentette
meg, majd 2004-ben megjelenő második lemezével a legfiatalabb Blue Note
által megjelentett előadó címét is magáénak mondhatta. A 2013-as Tokyo Jazz
fesztiválon Herbie Hancock-kal játszott. A jazz zene mellett a klasszikus zenében is
jegyzett billentyűs, játékára erős hatást gyakorol Gershwin, Shostakovich és Mozart
munkássága is. Az izgalmas koncerten a fiatal generáció hazai zenészei mellett egy
honfitársa, Tetsuo Takagi is közreműködik.
Takashi Matsunaga – zongora, Lakatos SOSO Sándor – szaxofon, Tetsuo Takagi – szaxofon, Bille
Gergő – trombita, Oláh Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob
Takashi Matsunaga might be young, but he has already gained success worldwide. In 2013,
he appeared on stage with Herbie Hancock at Tokyo Jazz Festival.
jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

FREE BJC JAM SESSION:
Oláh Kálmán Jr. Trio

A BJO Bemutatja:
Singing and Swinging - 4 Énekes

Ingyenes
FREE

szo / sat

02

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

03
18:00
A Budapest Jazz Orchestra művészei létrehozták ezt a kivételes produkciót, melyben
régi magyar filmslágerek és nagy sikerű magyar jazz - és könnyűzenei kompozíciók
szólalnak meg új hangszerelésben. A zenei anyagból készült CD sikerén felbuzdulva
később amerikai slágerekből is készült egy műsor magyar nyelven, melyet szintén
CD felvétel követett. Mindkét lemezt Fonogram díjra jelölték. A feldolgozások (Csejtei
Ákos, Zakar Zoltán, és Hárs Viktor munkái) kifejezetten a zenekarra, valamint a négy
szólistára íródtak. A “Singing and Swinging” show a fent említett magyar és külföldi
örökzöldek varázsos világába vezet el minket. Az est meghívott állandó résztvevői a
magyar vokális műfaj kiforrott egyéniségei, nagy volumenű, karakteres szólisták: Fehér
Adrienn, Urbán Orsolya, Farkas Gábor Gábriel és Molnár Gábor
Budapest Jazz Orchestra takes swing music on a higher lever, inviting 4 outstanding vocalists
to entertain the audience.
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jegyár|ticket price:
2600/1800HUF
www.bjc.hu

budapest jazz club

18 // december

LFZE Monday open jam:
Rafael Mário Trio

hét / mon

04
18:00

Vendég: Delov Jávor és Balogh Roland
Házigazda: Bordás József

Ingyenes
FREE

hét / mon

04
Delov Jávor

Balogh Roland

Bordás József

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.
18:00-19:00 Menedzserműhely szeminárium:
- Delov Jávor: A Random Trip mint jelenség
- Balogh Roland: Nemzetközi versenyek és nemzetközi zenei jelenlét
20:00-21:00 Közös koncert az előadókkal és a Etűd Konzervatórium növendékeivel
21:00 Jam Session
Presentations of music management in Hungarian language with a concert at 8pm.

Jazz csillagvizsgáló
fiatal gitárosok estje

sze / wed

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.

zártkörű rendezvény

06 private event

kedd / Tue

05

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az előző években a nagyérdemű már
“vizsgálhatta” a zongora, a gitár, az ének,
a rezesek, majd a dobosok és bőgősök
jövendőbeli csillagait. Most újra a
gitárosoké a főszerep. Vezetőjük Babos
Gyula.

wednesday open JAM: A legtöbbször fiatal zenészekből álló
Kollmann Gábor Trio 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.

This is a gig for the non-snobs who will be able
to check out now all those wonderful new singers
whose shows will draw hordes of snobs in the
years to come.
sze / wed

06
22:30
www.bjc.hu

Ingyenes
FREE

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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December // 19

Jazz Est:
Binder Quartet

csü / thu

07
20:00
Az elmúlt években közönségét elsősorban szóló koncertjeivel lenyűgöző
öntörvényű művész ezúttal termékeny, tavaly decemberben két korongot is
megjelentető kvartettjével érkezik újra a a Budapest Jazz Clubba.
Binder Károly – zongora, Borbély Mihály – szaxofon, Fonay Tibor – nagybőgő, Benkó Ákos – dob
Károly Binder has employed his great talent in the task of synthesising new trends, diverse music
cultures, compositional techniques and improvisational systems, while never forgetting his own
musical roots.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

FREE BJC JAM SESSION:
Balázs József Trio

Harmónia Jazzműhely:
Gareth Williams (UK) & Tóth Viktor Tercet

Ingyenes
FREE

pén / fri

08

pén / fri

08
20:00

22:30

A két kiváló muzsikus a legendás londoni 606 Clubban játszott először, és azonnal
tudták, hogy nem utoljára. Az idei “visszavágóra” Budapesten került sor a Fonó Budai
Zeneházban, ahol megszületett az év egyik lemezszenzációja, a “But Inside” című
koncertalbumuk. A zenei együttlét olyan sikeresnek bizonyult, hogy most a BJC pódiumán
fogják újra elbűvölni a közönséget. A velszi Gareth Williams Nagy-Britannia vezető
modern jazz zongoristái közé tartozik. Szenvedélyes, tüzes és roppant eredeti stílusa
már magával ragadott olyan szaxofonosokat is, mint Jerry Bergonzi, Joe Lovano, George
Coleman vagy Dave Liebman.
Gareth Williams – zongora, Tóth Tiktor – szaxofon, Orbán György – bőgő, Hodek Dávid – dob
Gareth Williams has established himself as one of the UK’s leading modern jazz pianists. A fiery and
creative player his remarkable talent has been seen with an impressive array of world-class artists,
from Jazz/Hip Hop band “US3” through to internationally-renowned artists such as Joe Lovano,
George Coleman and Dave Liebman.

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
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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

20 // december

Tzumo Quartet feat. László Attila

FREE BJC JAM SESSION:
Egri János Jr. Trio

Ingyenes
FREE

Szo / Sat

09

Szo / Sat

09
20:00

22:30

Ezen az estén egy újabb All-Star csapat lép a BJC színpadára, melyben a tagok
különböző életkora csak még izgalmasabbá teszi a zenekar megszólalását. Noha
más-más formációkban már több ízben játszottak együtt, ebben a felállásban
csak ritkán lépnek. A zenekar ezen az estén főként Tzumo nagysikerű, Promise
című albumáról szemezget.
László Attila – gitár, Tzumo Árpád – zongora, Lakatos Soso Sándor – szaxofon, Orbán György – bőgő,
Hodek Dávid – dob
This is another All-Star band, which is especially exciting because of the various ages of the members.
They have played together in several other formations, but this is the first night they appear in this
lineup.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Maestro

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.

port.hu jazz est: A Windsingers egy páratlan acapella
Windsingers formáció, mely alkalomról-alkalomra
karácsonyi koncert teltházas koncerteken ejti ámulatba

a BJC közönségét. Ezen az estén az
ünnepi hangulaté, karácsonyi daloké
lesz a főszerep.

Tagok: Fedor Zsófia, Vers Dóra, Törőcsik Hanna,
Nagy-György Márton, Magyaróvári Viktor
Windsingers is an exceptional a capella group,
who always prepare with something thematic –
now they are warming up for the holidays.

Vas / Sun

10

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.

hét / mon

11
20:00

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

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!

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.
hét / mon

11
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.
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A ChartaPack bemutatja:
Szolnoki Dóra Jazz Gap

kedd / tue

12

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Szolnoki Dóra Jazz Gap 2016-ban
alakult. A zenekar vezetője, a dalok
szerzője, és az együttes énekese a
füstös és jellegzetesen búgó hangú,
Szolnoki Dóra. A saját zenéjüket játszó
zenekar, ahogy arra a nevük is utal, egy
olyan “rést”, “űrt” akar betölteni a mai
jazzéletben, ahol a mainstream jazz
hangzás mellett a mai kor stílusjegyei is
felfedezhetőek.
Szolnoki Dóra – ének, Cseke Gábor – zongora,
Vidákovich Izsák – szaxofon, Fonay Tibor –
bőgő, Serei Dániel – dob
Szolnoki Dóra’s band combines mainstream jazz
with modern style.

A

wednesday open JAM:
Schreck Ferenc Trio

A
bemutatja:
Makovics Dénes Sextet

sze / wed

13

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

A Makovics Dénes Sextet egy új
zenekar, egy új kísérlet. A felállás
hangzása
hagyományokra
épül,
de stílusa kacérkodik a pop és a
klasszikus zenével is, különös hangsúlyt
fektetve a ritmusszekció és a szólisták
közötti összhangra. A műsorban saját
szerzemények és örökzöldek hallhatók.
Makovics Dénes – szaxofon,fuvola, Pecze
Balázs – trombita, Schreck Ferenc – harsona,
Cseke Gábor – zongora, Hárs Viktor – bőgő,
Serei Dániel – dob
This band is a new experiment, based on jazz
traditions, but playing with pop and classical
elements.

sze / wed

Ingyenes
FREE

13

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.

Harmónia Jazzműhely:
Karosi Júlia Quartet

bemutatja: A fiatal generáció egyik tehetséges
Gereben Zita Quintet énekesnőjét a nagyközönség az Emil.

RuleZ vokalistájaként, és a Geszti Péter
féle Gringosztár együttesben ismerhette
meg. A népszerű énekesnő évek óta a BJC
rendszeres fellépőinek egyike.
Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár,
Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Bata István –
basszusgitár, Gálfi Attila – dob

csü / tue

14
20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

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.

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

Ingyenes
FREE

pén / fri

15
22:30

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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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pén / fri

15

20:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Az énekesnő saját zenekarát 2010
óta vezeti. 2014 áprilisában a rangos
Jazzahead! fesztiválon, Brémában
képviselték hazánkat. Számos jelentős
fellépést tudhatnak maguk mögött itthon
és külföldön egyaránt.
Karosi Júlia – ének, Tálas Áron – zongora,
Bögöthy Ádám – bőgő, Varga Bendegúz – dob
The band performs mainly Júlia’s own compositions. The music is dynamic and carries the
rhythmic variety of the music of Hungary and
Eastern Europe.

www.bjc.hu

budapest jazz club

22 // december
Harmónia Jazzműhely:
Vörös Niki Quartet

Budapest Show Kórus

FREE BJC JAM SESSION:
Juhász Gábor Trio

Ingyenes
FREE

szo / sat

szo / sat

16

18:00

jegyár|ticket price:
2000HUF

Az ország első show kórusa, a
Budapest Show Kórus ismét a BJC-ben
karácsonyozik. Vidám rockos számok,
bensőséges kórusművek, karácsonyi
örökzöldek, swing és jazz dallamok
teremtik meg az ünnepi hangulatot,
mindezt zenekari kísérettel és látványos
koreográfiával.
The Budapest Show Choir’s Christmas concert
will be based on rock, pop and swing music
this year. Ranging from classics such as Tina
Turner or to modern music (Pink, Sam Smith,
Pentatonix ), the audience can expect a colorful
show, and of course, the Christmas classics will
be heard as well.

fidelio jazz est:
Jazzmánia Big Band

16

20:30

Szo / Sat

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Vörös Niki 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 Nikolett – ének, Vörös László – zongora,
Csuhaj-Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György
– dob
With her magical smokey voice, Niki can turn any
good material to quality jazz.

16

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.

POP legendák jazzre hangolva: Finucci Bros Quartet
feat. Oláh Gergő - Michael Jackson est

vas / sun

17

18:00

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

A Jazzmánia Big Band 2000
februárjában alakult. A zenekar
művészeti vezetõje Kollmann Gábor
szaxofonmûvész, zeneszerzõ, a
Budapest Jazz Orchestra alapító tagja.
Repertoárjukban az ‘30-as, ‘40-es
évek hangzásvilága mellett a modern
hangszerelések, jazzrock és funky
darabok is hallhatóak.
Founded by Gábor Kollmann, Jazzmania Big
Band is based on the music of the ‘30s and ‘40s,
spiced with jazzrock and funky elements.

hét / mon

18
20:00
A zenekarra jellemző, hogy minden alkalommal tematikus, nagyobb ívű
koncertsorozat egy-egy “epizódjára” várja közönségét. Legújabb sorozatukban a
pop zene ismert alakjait idézik meg, hazai sztárvendégek közreműködésével. Már
az első, szeptemberi alkalommal magasra tették a mércét, hiszen Beyonce slágereit
Radics Gigi közreműködésével szólaltatták meg, a zenekartól megszokott módon
egy kicsit jazzesebben, Finuccisabban előadva az ismert dalokat.
Oláh Gergő – ének , Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora, Horváth Pluto József –
basszusgitár, Bordás József – dob
Finucci Bros’ new project is to cover the works of pop legends.
jegyár|ticket price:
2400/2000HUF

www.bjc.hu
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budapest jazz club

December // 23

LFZE Monday open jam:
Varga Tivadar Trio

hét / mon

18

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.

Az
bemutatja:
Sárik Péter Trió feat Vintage Dolls

kedd / tue

19
20:00
A Sárik Péter Trió és a Vintage Dolls eddig egyetlen közös koncertet adott. Sőt,
tulajdonképp még egyet sem, hiszen a Vintage Dolls együttes az első fellépésen,
spontán alakult meg. Munkácsi Esztert, Nagy Lilit és Szász Ágnest a Trió meghívta
egy közös koncertre, ahol az énekesnők egymásra találtak és elhatározták, hogy
egy új, közös csapatot alakítanak. Ez lesz tehát az igazi premier!
Munkácsy Eszter – ének, Nagy Lili – ének, Szász Ágnes – ének, Sárik Péter – zongora,
Fonay Tibor – bőgő, Gálfi Attila – dob
Sárik Péter pianist invites three vocalists to join his trio. This night is a real premier, since the Vintage
Dolls trio formed after their last performance together.

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

Alerant Jazz Est:
Random Szerda

wednesday open JAM:
Gyárfás István Trio

sze / wed

20

sze / Wed

20
20:00

Ingyenes
FREE

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. 2008-ban Small Talk címmel koncertlemez jelent meg a projekt legsikeresebb
felvételeiből. A Budapest Jazz Clubban ismét belekóstolhatunk a fúziós, instrumentális zene
születésének megismételhetetlen pillanataiba – a Random Szerda keretei között Barabás
Lőrinc a kortárs zenei paletta ismert alakjait invitálja izgalmas örömzenélésre.
Barabás Lőrinc – trombita, elektronika, Bognár Szabolcs – billentyűk, Herr Attila – basszusgitár,
G. Szabó Hunor – 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.

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:
2000/1600HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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24 // december

Harmónia Jazzműhely:
Vörös Janka E-series

d1 tv jazz est:
Fusio Group – 25 éves jubileumi koncert

pén / fri

22

csü / thu

21
20:00

20:00

A ’90-es évek elején eredetileg Fusio Quartet néven alakult zenekar elsősorban fúziós
jazz zenét játszik. A kizárólag saját szerzeményeket megszólaltató formáció első lemeze
1995- ben jelent meg Life Rhythm címmel. Az azóta eltelt huszonöt évben a zenekar
számos tagcserén és rengeteg zenei változáson ment át. Ez alkalommal a napokban
megjelenő Wanna Dance? című lemezüket mutatják be, első ízben Budapesten. Ezen
a lemezen először szerepel két olyan szám is, amely kollektív improvizáció, nélkülözve
bármilyen előre megbeszélt zenei instrukciót.
Szendőfi Péter – dob, zeneszerzés, Elek István – szaxofon, Kormos János – gitár,
Tálas Áron – billentyűs hangszerek, Szuna Péter – basszusgitár
“This kind of Jazz-Fusion is really my favorite style of music. I believe, I‘ve listened this kind of music
possibly the most. The high-level instrumental knowledge plays as important a role in this music as free
improvisation and creativity.” – Szendőfi

jegyár|ticket price:
1400/1000HUF

Vörös Janka fiatal, apró termetű,
de hatalmas orgánumú énekesnő.
Megnyerte a MÜPA három napos
bemutatójának közönség díját. Janis
Joplinra
emlékeztető
hangjával,
hihetetlen szenvedéllyel énekel és
pózok nélkül, természetesen uralja a
pódiumot.
Vörös Janka – ének, Mits Marci – szaxofon,
Fövenyi Máté – gitár, Bögöthy Ádám – bőgő
The band led by a tiny girl with an enormous
voice appeared out of nowhere at this year’s
Jazz Showcase at the Budapest Palace of Arts.

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Hajdu Kára Quartet
feat. Elek István

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

Ingyenes
FREE

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

pén / fri

22
22:30

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: A Free BJC Jam Session esteken hétBalázs József Trio végéről hétvégére a legismertebb és

Ingyenes
FREE

szo /sat

23
22:30
www.bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat
támogatója a

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.

karácsonyi koncert

szo /sat

23

20:00

jegyár|ticket price:
1600/1200HUF

Hajdu Klárát a hazai jazzközönség jól
ismeri, hiszen 2004 és 2012 között a
Balázs Elemér Group énekesnője volt.
A népszerű énekesnő zenekarához ezen
az estén a zenésztársak és a közönség
körében egyaránt nagyra tartott Elek
István csatlakozik. Az így kvintettre
bővülő formáció ezen az estén a jazz
zene legünnepibb oldalát mutatja meg.
Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora,
Soós Márton – bőgő, Hoff Marcell – dob,
vendég: Elek István - szaxofon
The award-winning band, joined by a great
saxophonist, will hold a Christmas concert
tonight.

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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December // 25
Gáspár Károly Trio
feat. Pocsai Krisztina

Grund Színház:
CageMatch

karácsonyi koncert

sze / wed

kedd / tue

26

20:00

Boldog
karácsonyt!

jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

27

Ingyenes
FREE

22:30

21:00

jegyár|ticket price:
2500HUF

Gáspár Károly zongorista a hazai jazzélet
egyik meghatározó szereplője. Triójával
saját kompozíciókat és standardeket
egyaránt megszólaltatnak. Ezen az
estén a karácsonyi hangulatú repertoár
kedvéért a gyönyörű hangú énekesnő,
Pocsai Kriszta csatlakozik a zenekarhoz.

A mérkőzésen két csapat néz szembe 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.

Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs –
bőgő, Varga Bendegúz – dob
vendég: Pocsai Kriszta

Verseny az idővel, játék a sztorikkal 100% improvizáció a győzelemig!

Outstanding pianist Gáspár Károly invites Pocsai
Kriszta vocalist to join her band for a special
Christmas show.

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.

Balázs Elemér Group

wednesday open JAM:
Szalay Gábor Trio

sze / wed

27

csü / thu

28
20:00

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.

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. 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.

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.

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.

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

jegyár|ticket price:
2000/1600HUF
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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26 // december

FREE BJC JAM SESSION:
Jónás Gézu Trio

Harmónia Jazzműhely:
Bolla Quartet

Ingyenes
FREE

pén / fri

29

pén / fri

29
20:00

22:30

A tenor- és szopránszaxofonos Bolla Gábor kirobbanó őstehetség. 2003
tavaszán az egyetlen tizenéves volt, aki bejutott a Montreux Jazz Fesztivál
szaxofonos világvetélkedőjének elődöntőjébe. Első formációját, melyben a
tragikus körülmények között elhunyt Mohay András dobolt, 15 évesen alapította.
Fellépett a legtöbb rangos európai fesztiválon és jelenleg sikerrel játszik európai
klubokban.
Bolla Gábor – szaxofon, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Orbán György – bőgő, Hodek
Dávid – dob
Gábor Bolla tenor-sax, only 26 but an incredible talent who has already made it to the
semifinals of the World Saxophne Competition both at the 2003 Montreux.
jegyár|ticket price:
1800/1400HUF

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.

Swing á la Django – előszilveszteri dupla koncert

FREE BJC JAM SESSION:
Egri János Jr. Trio

Ingyenes
FREE

szo / sat

30

szo / sat

30
19 /21
00

22:30

00

A magyar autentikus zenét a francia manouche swing világával egyedülálló
módon cimbalommal ötvöző, külföldön is hatalmas sikereket elkönyvelő Swing à
la Django többször aratott már hangos sikert a Budapest Jazz Clubban. A zenekar
hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia manouche
swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek eredménye ez az egyedi
stílus, melyet a zenekar tagjai Hungarian Django Swingnek neveznek. A dupla
előszilveszteri koncerten a formációhoz csatlakozik az angliai David Morgan.
David a kabaré világában debütált, majd ezt következő sikereit külföldi zenekarok
énekeseként tudhatta magáénak, nemrégiben pedig itthon telepedett le.
David Morgan - ének, Csurkulya József – cimbalom, Dani János – gitár, Gazda Bence – hegedű, Gera
Gábor – harmonika, Lombos Pál – bõgõ, Seres Vilmos – klarinét
Get prepared for a New Year’s Eve warmup party in Hungarian manouche swing style!
jegyár|ticket price:
1600/1200HUF
www.bjc.hu

Az ingyenesen látogatható
hétvégi jam session sorozat

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.

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

Ajánlatunk 2017.11.01. és 2017.12.30. között a készlet erejéig érvényes.
Offer is available from 01/11/2017 to 30/12/2017 or while stocks last.

Egyedi atmoszféra, különleges belső terek, 200 fős
koncertterem és 60 fős étterem, nemzetközi, valamint
magyaros fogások, snackek széles kínálata, illetve
hamisítatlan jazz kávézó hangulat.
Legyen szó zártkörű céges, vagy magánösszejövetelről,
borkóstolóról, sajtótájékoztatóról, ügyféltalálkozóról,
konferenciáról, céges partnervacsoráról, karácsonyi, vagy
évzáró partiról, a BJCtökéletes választás lehet bárki számára.
Személyre szabott ajánlatért és bővebb információért keressen
minket az alábbi elérhetőségeken:
info@bjc.hu | +36 70 413 98 37
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu

Are you looking for a
special event venue?
Do not hesitate to get in
touch with us and become
host for an evening at one
of the most spectacular club
and restaurant in town.
+36 70 413 9837
info@bjc.hu
www.bjc.hu

budapest jazz club

28 // december

00:30

JAZZ FUNK DJ PARTY
Az est programját tovább színesíti, hogy az idei Jazz Szilveszter házigazdája, Kaszányi Roland nemcsak kiváló
konferanszié, de különleges tehetségű illuzionista is, aki trükkjeivel a színpadról és a vendégtérben egyaránt
elbűvöli ezen az estén a publikumot. A korábbi évektől eltérően a közönség kérésére idén a tánc rajongóinak
is a kedvében járunk. 00:30-tól a klub házi lemezlovasa jazz-funk örökzöldek közül válogat egészen reggelig.
A lemeztáskából a legkopottabb, tehát legnépszerűbb korongok kerülnek majd elő. Az így életre hívott zenekarok
között ott lesz a Kool & the Gang, az Earth, Wind and Fire, a Brand New Heavies és persze az örök kedvenc
James Brown is. A bulival párhuzamosan a koncertteremben a jazz rajongóinak a közönség kedvencei játszanak.
Balázs Elemér, Balázs József, Kiss Flóra és Lakatos Pecek Krisztián a legismertebb sztenderdek közül válogatnak.
www.bjc.hu

1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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December // 29

Program:

21.00: kapunyitás / doors open
21.30: Voice&Guitar: Micheller Myrtill - Pintér Tibor Duo
23.00: Elsa Valle y sus Hermanos
00.00: éjféli pezsgős koccintás / midnight champagne
00.30: Dj FunkFred jazz funk party (bistro)
00.30: Balázs Elemér - Balázs József - Kiss Flóra - Lakatos
Pecek Krisztián Quartet (koncertterem / concert hall)
FALATKÁK, TAPASOK | TAPAS BAR :
Friss lencsesaláta pirított virslivel

Fresh lentil salad with roasted frankfurter

Malacsült pezsgős káposztával

Pig roast with steamed champagne cabbage

Kacsamáj mousse-os lilahagymalekváros mini kanapé
Mini canapé with duck liver mousse and red shallot jam

Avokádókrémmel megkent roston csirkemelles tapas
Tapas with avocado cream and roasted chicken breast

Paradicsomos, bazsalikomos bruschetta
Tomato and basil bruschetta

Édesburgonya-krémleves édes chili szószban forgatott garnélával
Sweet potato soup with sweet chili shrimps

Zöldborsókrémleves pörkölt mandulapehellyel
Green pea cream soup with roasted almond flakes

Éjfél után töltött káposzta tejföllel, friss kenyérrel
Stuffed cabbage with sour-cream after midnight

Jegyárak | Tickets:
Teljesárú jegy: 19.900 Ft

(Belépés 21:00-tól: Micheller Myrtill és Pintér Tibor Duo + Elsa
Valle y sus Hermanos + TAPAS BÁR + éjféli pezsgős koccintás
+ Balázs Elemér - Balázs József - Kiss Flóra - Lakatos Pecek
Krisztián Quartet + Dj FunkFred jazz funk party)

Éjszakai jegy: 5.900 Ft

Full night ticket: 19.900 HUF

(Entry from 21:00: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo + Elsa
Valle y sus Hermanos + TAPAS BAR + midnight champagne
+ Balázs Elemér - Balázs József - Kiss Flóra - Lakatos Pecek
Krisztián + Dj FunkFred jazz funk party)

Late night ticket: 5.900 HUF

(Belépés 23:30-tól: Éjféli pezsgős koccintás + Balázs Elemér Balázs József - Kiss Flóra - Lakatos Pecek Krisztián Quartet +
Dj FunkFred jazz funk party)

(Entry from 23:30: Midnight champagne + Balázs Elemér Balázs József - Kiss Flóra - Lakatos Pecek Krisztián Quartet +
Dj FunkFred jazz funk party)

Éjszakai jegy, csoportos kedvezmény 6 főtől:
4.900 Ft

Late night ticket, discount for 6 or more people:
4.900 Ft

további információ | MORE information:
www.jazzszilveszter.hu
1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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11.01.

sz

20:00 Pintér Zoltán Trio
22.00 Wednesday Open Jam: Juhász Gábor Trio

sz

cs 20:00 Gyémánt Bálint Trio

11.03.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Gayer Mátyás Trio

11.04. szo 20:00 Alerant Jazz Est: Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Krisztina

jam

session

jam

session

11.05.

v

20:00 Révész Richárd Latin Trio

11.06.

h

18.00 MJSZ Menedzserműhely – Vendég: László Attila / Mészáros Attila

11.06.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Möntör Máté Trio

11.07.

k

20.00 Winand Update

11.08.

sz 19:00/21:00 A Pesti Est bemutatja: Világsztárok a Budapest Jazz Clubban: Lonnie Smith Trio (USA)
22.30 Wednesday Open Jam: Jónás Gézu Trio

11.10.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Horváth Cintia Quintet

jam

Free

sz

cs 20:00 Port.hu Jazz Est: VANAVAN
22:30

11.08.
11.09.

22:30 22:30

11.01.
11.02.

2017. November

Free Free

30 // programtáblázat

session

11.11. szo 19:30 LFZE Gólyabál: Perpetuum / Kéknyúl / Karaván
19:00 Maestro

h

20:00 A Budateher bemutatja: Budapest Bossanova

11.13.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Egri Márton Trio

11.14.

k

20.00 Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

11.15.

sz

20:00 Random Szerda

11.15.

sz

22:00 Wednesday Open Jam: Fenyvesi Márk Trio

11.16.

cs 20:00 Budapest Jazz Orchestra – Fekete István exkluzív

11.17.

p

20:00 Harmónia Jazzműhely: Babos - Szalay - Hárs Trio

11.18. szo 20.00 Fidelio Jazz Est: Studio 11 Evening feat. Malek Andrea

jam

Free Free

v

11.13.

22:30 22:30

11.12.

session

jam

session

11.19.

v

20.00 A Glonet bemutatja: Király Martina

11.20.

h

20:00 Formatex Jazz Est: POP legendák jazzre hangolva: Finucci Bros Quartet feat. Takács Nikolas

11.20.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Csipkés Sándor neo-jazz

11.21.

k

20:00 Sárik Péter Trio feat. Jónás Vera

11.22.

sz

20:00 2017. fiatal jazz zenésze - Rabóczki Balázs

11.22.

sz

22.00 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

11.23.

cs 20:00 A Sróf bemutatja: Berdisz Művek

11.24.

p

Free

jam

22:30

20:00 Harmónia Jazzműhely: Elsa Valle Afrocando

session

11.25. szo 13:00 Jazz Combo verseny
Free

jam

22:30

11.25. szo 20:00 Balázs Elemér Group

session

11.27.

h

20:00 Alerant Jazz Est: Halper László - Jimi Hendrix emlékkoncert

11.27.

h

22:00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

11.28.

k

20:00 A Charta Pack bemutatja: Patché

11.29.

sz

21:00 Grund Színház: CageMatch

11.29.

sz

22.30 Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio

11.30.

cs 20:00 Effected lemezbemutató
koncert
1136 Budapest,
Hollán Ernő u. 7. // +36 (70) 413 9837 // +36 (1) 798 7289 // info@bjc.hu
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2017. December
p

Zártkörű rendezvény / Private Event
20.00 TAKASHI MATSUNAGA JaRex

12.03.

v

18.00 Budapest Jazz Orchestra – „Swinging & Singing - 4 énekes”

12.04.

h

18.00 MJSZ Menedzserműhely – Vendég:Delov Jávor / Balogh Roland

12.04.

h

22.00 LFZE Monday Open Jam: Rafael Mário Trio

12.05.

k

20.00 Jazz csillagvizsgáló – fiatal gitárosok estje

jam

22:30

12.02. sz

Free

12.01.

program chart // 31

session

12.06. sz Zártkörű rendezvény / Private Event
12.07. cs

20.00 Formatex Jazz Est: Binder Quartet

12.08.

20.00 Harmónia Jazzműhely: Gareth Williams (UK) & Tóth Viktor Tercet

12.09. szo

20.00 Tzumo Quartet feat. László Attila

12.10.

19.00 Maestro

12.11.

h

20.00 Port.hu Jazz Est: Windsinger - karácsonyi koncert

12.11.

h

22.00 LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

12.12.

k

12.13. sz

20.00 A ChartaPack bemutatja: Szolnoki Dóra Jazz Gap
20.00 A Glonet bemutatja: Makovics Dénes Sextet
22.00 Wednesday Open Jam: Schreck Ferenc Trio
20.00 A Budateher bemutatja: Gereben Zita Quintet

12.15.

20.00 Harmónia Jazzműhely: Karosi Júlia Quartet
18.00 Budapest Show Kórus

12.16. szo

20.30 Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quartet

12.17.

v

18.00 Fidelio Jazz Est: Jazzmánia Big Band

session

jam

session

12.18.

h

20.00 POP legendák jazzre hangolva: Finucci Bros Quartet feat. Oláh Gergő - Michael Jackson est

12.18.

h

22.00 LFZE Monday Open Jam: Varga Tivadar Trio

12.19.

k

20.00 Az AVM Kft. bemutatja: Sárik Péter Trió feat Vintage Dolls

12.20. sz

22:00 Wednesday Open Jam: Gyárfás István Trio

12.21. cs

20.00 d1 tv Jazz Est: Fusio Group – 25 éves jubileumi koncert

12.22.

20.00 Harmónia Jazzműhely: Vörös Janka E-series

12.23. szo

jam

Free Free

20.00 Alerant Jazz Est: Random Szerda
22:30 22:30

12.20. sz

p

22:30

12.16. szo

jam

22:30

12.13. sz
12.14. cs
p

session

Free

v

session

jam

Free

p

jam

Free Free

22.30 Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio
22:30 22:30

12.06. sz

session

jam

session

20.00 Hajdu Kára Quartet feat. Elek István – karácsonyi koncert

h h h Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Budapest Jazz Club! h h h

k

20.00 Gáspár Károly Trio feat. Pocsai Kriszta – karácsonyi koncert
21.00 Grund Színház: CageMatch
22.30 Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio

12.28. cs

20.00 Balázs Elemér Group

12.29.

20.00 Harmónia Jazzműhely: Bolla Quartet

p

jam

22:30 22:30

12.27. sz
12.27. sz

Free Free

12.26.

session

jam

session

12.30. szo 19.00/21.00 Swing á la Django – előszilveszteri dupla koncert
12.31

v
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