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Rólunk
About us

Nyitvatartás
Opening hours

Ha könnyed, mégis nívós zenei élményre vágyik, ha a jazz elkötelezett
híve, vagy épp most barátkozik a műfajjal, látogasson el a főváros jazzéletének központjába, a Budapest Jazz Clubba! A különleges atmoszféra és kiváló
hangminőség mellett, barátságos hangulatú jazzkávézóval és bisztró-fogásokat
kínáló étteremmel is várjuk. A klubéletben kuriózumnak számító világsztárok
mellett, állandó fellépőink a hazai és nemzetközi jazz elismert művészei.
A BJC évek óta megjelenik a legrangosabb szakmai lap, a DownBeat magazin
világszínvonalú jazzklubokat bemutató listájában is. A Budapest Jazz Club
támogatja a fiatal tehetségeket, teret biztosít a hazai jazzélet szakmai eseményeinek, ám mindezek mellett elsődleges célja, hogy minden téren igényes
közeget teremtsen a szórakozni vágyóknak. A BJC nagy figyelmet fordít a
minőségi hangosításra és hangtechnikai eszközparkra is. A koncertteremben
a közönség egy Yamaha C7X zongora hangját élvezheti.
If you are looking for light but still quality entertainment, if you feel you are
committed to jazz or you are about to get the first taste of it, come and join us at
the center of jazz life, the Budapest Jazz Club! Besides the impressive palace interior and the exceptional sound quality we also would like to invite you to our friendly
jazz café and bistro-style restaurant. You can enjoy the sounds of a Yamaha C7X.

K-CS / Tue-Thu: 16.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 16.00-02.00
V-H / Sun-Mon: változó/may vary

BJC Bistro nyitvatartás
BJC Bistro opening hours
SZE-CS / Wed-Thu: 18.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 18.00-02.00
V-K / Sun-Tue: zárva/closed

Jegyértékesítés
Ticket sales
Nyitvatartási napokon 19:00-22:00
(vagy koncertkezdés előtt egy órával)
19:00-22:00 on concert days
(or one hour before the show)

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 / every day: 10.00-24.00
mobil / cell phone:
+36 (70) 413 9837
minden nap / every day: 10.00-19.00
weboldal / website: www.bjc.hu
e-mail: info@bjc.hu
A Budapest Jazz Club főtámogatója az

Fő médiatámogató:
Szervező, lebonyolító:
JazzArt Közcélú Alapítvány
Kiadvány címe:
BJC Programfüzet
2018. július - augusztus
Szerkesztők:
Keleti Kristóf, Zselinszky Zsaklin
Grafikai munka:
Szemes Zsanett

A Budapest Jazz Clubban
az alábbi utalványokkal is fizethet:
Ticket Culture & Sport
Széchenyi Pihenő Kártya
Kultúra Erzsébet-utalvány
Erzsébet-utalvány Plusz

Megjelenik kéthavonta 15.000 példányban.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A kiadványban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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Kiemelt médiatámogatók:
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július I july

INGYENES JAM SESSION
ESTEK JÚLIUSBAN
FREE LATE NIGHT BJC JAM SESSIONS
IN JULY

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.
SZERDA/WEDNESDAY I 22.30

Wednesday Open Jam

4

PÉNTEK, SZOMBAT/FRIDAY, SATURDAY I 22.30

BJC Jam Session

07.04.

Kollmann Gábor Trio

07.06.

Juhász Gábor Trio

07.11.

Oláh Kálmán Jr. Trio

07.07.

Balázs József Trio

07.18.

Szalay Gábor Trio

07.13.

Egri János Jr. Trio

07.25.

Hárs Viktor Trio

07.14.

Csanyi Zoltán Trio

07.20.

Balázs József Trio

07.21.

Pecek Lakatos András Trio

07.27.

Egri János Jr. Trio

07.28.

Kalmár Trio

jegyár/price: 3500 HUF

július I july

Szakcsi 75!

07.03.
20.30

Rákfogó feat. Pocsai Kriszta & Dés László
Az öt évvel ezelőtti, máig emlékezetes 70. születésnapi koncert után Szakcsi Lakatos Béla 75.
születésnapját is a Budapest Jazz Clubban ünnepli. A billentyűs-géniusz legnagyobb múltú formációja ebből az alkalomból igazi zenei különlegességgel lepi meg a közönséget.
A Rákfogó zenekar Babos Gyula elvesztése után néhány hónappal megújult. A zenekar így Szakcsi
mellett Kőszegi Imrével mostanra csak két alapító tagot számlál, azonban a formáció továbbra is
bizonyítja, hogy a jövőben is megilleti a “legendás” jelző. A hangszerében itthon vezető szerepet
betöltő trombitás, Fekete-Kovács Kornél, Orszáczky basszusgitárját bőgővel felváltó Orbán György
és a legújabb tag Fenyvesi Márk gitáros együtt különleges árnyalatokkal töltik meg a zenekar megújult repertoárját.
A születésnap apropójából az ünnepelthez kedvenc énekesnője, Pocsai Kriszta és a számtalan
közös lemez és szerzemény miatt a Szakcsi életműben megkerülhetetlen szerepet betöltő szaxofonos-komponista barátja, Dés László is csatlakozik.
Szakcsi Lakatos Béla is a Hungarian jazz legend, and he is preparing a very special birthday celebration.
His band Rákfogó has had a great impact on the Hungarian jazz scene. The band - with a partly refreshed
lineup - will be joined by Pocsai Kriszta, one of the most successful Hungarian singers, and Dés László,
who has had a great effect on the country’s music
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Kőszegi Imre – dob,
Fekete-Kovács Kornél – trombita, Fenyvesi Márton – gitár, Orbán György – bőgő
vendég: Pocsai Kriszta – ének, Dés László – szaxofon
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jegyár/price:1600/1200 HUF

július I july
20.30

Tóth Bagi Csaba Balkán Union

A szegedi blues-rock életben csillant fel másfél évtizede a fantasztikus tehetségű tizenéves
gitáros, Tóth Bagi Csaba. A zenekar célja egy olyan, az emberek közötti hasonlóságokon
alapuló világzene megalkotása, amelyben a világ különféle tájai egy közös nyelvet alkotva
találkoznak a zenén keresztül.

07.04.

The aim of Tóth Bagi Csaba guitar player’s band is to create a common language of several
FREE B
parts of the world with the help of music.

JC JAM

jegyár/price: 2000/1600 HUF

Tóth Bagi Csaba – gitár, ének, Nagy János – billentyűk,
Máthé László – basszusgitár, Kertész Ákos – dob

Alerant Jazz Est:
Juhász Márton 6tet (ARG / ESP / FRA / POL / USA / HUN)

22.

30

07.05.
20.30

A hat díjnyertes muzsikus közel egy év intenzív közös munka után mutatkozik be a Budapest Jazz Clubban. Az együttes
tagjai hazájukban mind a feltörekvő fiatal generációhoz tartoznak, a közönség így betekintést nyerhet a kortárs nemzetközi
jazzélet jövőjébe. Juhász Márton Európa-szerte aktív jazz dobos, az elmúlt években olyan nevekkel játszott együtt mint
Lionel Loueke, Gilad Hekselman, Wolfgang Muthspiel és Byron Wallen.
The six award winning musicians have spent the last year working together intensively under the tutelage of guitarist Wolfgang
Muthspiel. They each represent the rising stars of the up-and-coming generation of their respective nations, giving the audience a
glimpse of the future sound of jazz. Juhász Márton is an award winning jazz drummer, active across Europe. In the past years he
has worked with artists such as Lionel Loueke, Gilad Hekselman, Wolfgang Muthspiel and Byron Wallen.
Juhász Márton (HUN) – dob, Danny Ziemann (USA) – bőgő, Szymon Mika (POL) – gitár, Sergio Wagner (ARG) – trombita, Paco
Andreo (FRA) – harsona, Enrique Oliver (ESP) – szaxofon
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július I july
20.30

júliusban

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

HoldNővér Ébredése - hastánc gálaest

Gálaest a Chandani Hastánc és Mozgásstúdió növendékeinek előadásában.
A táncosok a közel-keleti hangulatot idéző hastánc változatos és modern megjelenési formáit
mutatják be ezen az estén, a klasszikus irányzatoktól a fúzióig.
This night, the many styles of belly dancing will be revealed to the viewers, from classical to fusion.

FREE BJC

07.06.

22.

JAM

30

20.30

Windsingers

A Windsingers programjában a műfaj gyökerének számító afrikai törzsi daloktól a blueson
és gospelen át eljutunk a szesztilalom korának tánczenéjéhez, hogy aztán rögtön tovább is
repüljünk a Frank Sinatrának köszönhetően halhatatlanná vált slágerek világába, s végül eljussunk a virtuóz, modern kompozíciókig.

07.07.

This night the audience can experience time travel in A Capella style. The repertoire covers music
from African tribal songs to the compositions of our days.
Soprano: Fedor Zsófia, Vers Dóra, Alto: Törőcsik Hanna,
Tenor: Nagy-György Márton, Bass: Magyaróvári Viktor

Nagy Emma Quintet

FREE BJC
22.

JAM

30

20.30

A Bartók konzi falai között megismerkedett tagok a jövő nagy reménységei. A szemtelenül fiatal zenészek hasonló fokú arcátlan rutinnal kezelik hangszereiket. Repertoárjukat
elsősorban újragondolt sztenderdek alkotják, ám mostanra egy-egy saját szerzeménnyel
is büszkélkedhetnek, melyeket a koncerten be is mutatnak.

07.10.

These musicians have a bright future ahead of them. They might be young, but they already show
the signs of incredible talent. Besides rethinking standards, they have some of their very own songs
included in their repertoire.
Nagy Emma – ének, Papp Tamás – zongora, Cseh Péter – gitár,
Dénes Ábel – bőgő, Klausz Ádám – dob

2490,-
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jegyár/price: 1900/1500 HUF

július I july

Voice & Guitar:
Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

07.11.
20.30

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy CD és koncert DVD-jük is megjelent.
2006-ban és 2010-ben is a legjobb nyolc között díjazták a formációt a németországi Völklingenben megrendezett ‚Voice&Guitar
nemzetközi versenyen. 2009-ben londoni turné következett, ahol híres londoni klubbokban szerepelt nagy sikerrel a formáció.
Kettejük több mint tíz éve sikeres duója havi rendszerességgel lép fel a BJC-ben. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.
Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo since 2005, they are regular guests of BJC. The amusing way they perform evergreens
and standards attracts a huge audience every month, and has a large number of frequenters.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

FREE BJC
JAM

jegyár/price: 1600/1200 HUF

22.

László Attila & Gyémánt Bálint Duo

30

07.12.
20.30

Az elismert jazz gitáros és tanítóként is jelentős művész, László Attila pályafutása során a legnagyobb amerikai világklasszisokkal lépett fel. Saját zenekara, a László Attila Quartet több évtizede a hazai jazz meghatározó együttese. Gyémánt Bálint
a kezdetek óta sokszínű és izgalmas formációkat erősít játékával. Stílusában a jazz, a kortárs improvizáció és a popzenei
stílusjegyek egyaránt fellelhetőek.
László Attila and Bálint Gyémánt are preparing for a spectacular guitar duel at the Budapest Jazz Club. The two prominent guitarists
of the Hungarian jazz scene will definetely have an exciting performance.
László Attila – gitár , Gyémánt Bálint – gitár

8

jegyár/price: 1600/1200 HUF

július I july
20.30

Fidelio Jazz Est:
Hajdu Klára & Oláh Krisztián Duo

Hajdu Klárát a hazai jazzközönség jól ismeri, hiszen 2004 és 2012 között a Balázs Elemér
Group énekesnője volt. Ezzel a formációval két aranylemezt és egy Fonogram-díjat is magáénak tudhat. Duó-partnere a kimagaslóan tehetséges, Junior Prima díjjal is elismert fiatal
zongorista, Oláh Krisztián.

07.13.

Hajdu Klára has been awarded several times with this formation. Her duo partner, Oláh Krisztián
is an extremely talented young pianist who has been awarded with the Junior Prima Prize.
Hajdu Klára – ének, Oláh Krisztián – zongora

FREE BJC
JAM

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

22.

30

20.30

What’s Next?

Az idén alakult fiatalokból álló zenekar ebben a felállásban először játszik együtt, így a koncertet a tagok is izgatottan várják. Zenéjük pont ettől lesz izgalmas és eredeti. Repertoárjukat
saját szerzemények és ismert jazz örökzöldek alkotják sajátos, előremutató felfogásban.
This is the first time this group appears on stage, so the members are looking forward to this event
as much as the viewers. This means that their music will certainly be original and exciting.

07.14.

FREE BJC
JAM

Rodek Balázs – gitár, Rugovics Zoltán – zongora, Ujváry Flóra – bőgő, Richter Ambrus – dob
22.
30

20.30

Az
bemutatja:
Budapest Bossanova

A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossa novát játszik, célja az 1950-es évek végén
Brazíliából elindult, és „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei
stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és
szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg.
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.

07.17.

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár,
Földváry Balázs – bőgő, Jeszenszky György – dob

20.30

Jazz Est:
Révész Richárd Latin Trio

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

07.18.

FREE BJC

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob

22.

JAM

30

9

20.30

4 Dogs - free jazz

A 4 Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok hangokon, hangszíneken keresztül kommunikálva egymással, pillanatnyi benyomásaikat zenei
nyelvre transzformálják.
4 Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several musicians
to musical language, to communicate with sounds and tones.

07.19.

Wahorn András – szaxofon, elektronika, Schlosser András – gitár,
Miskolczi Marci – bőgő, Richter Ambrus – dob

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1400/1000 HUF

július I july

Alerant Jazz Est:
Jazzmánia Big Band

07.20.
20.30

A Jazzmánia Big Band 2000 februárjában alakult. A zenekar művészeti vezetõje Kollmann Gábor szaxofonművész, zeneszerző, 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.

FREE BJC

jegyár/price: 1600/1200 HUF

22.

10

JAM

30

20.30

A
bemutatja:
Baló Samu Quartet

Erre az estére a zenekarvezető, saját kompozíciói mellé a hardbop és a modális jazz világából
is válogat néhány ismert szerzeményt. A formáció célja a számok kibontakozása során a frissesség, energikusság, folytonosság, lendületesség fenntartása. A zenekar ebben a felállásban
most lesz először hallható!

07.21.

This is the first time this formation appears on stage! The audience can expect known songs
from hardbop and modal jazz, and some special treats composed by the bandleader. A fresh and
energetic show is guaranteed.
F

REE BJC

M
Baló Sámuel – zongora, Varga Dániel – szaxofon, Gyányi Marcell – bőgő, Baló István -JA
dob
22.

30

20.30

Zana-Tóth-Tálas Trio

A felállás különlegessége a hangszerösszeállításban és az ebből adódó lehetőségekben rejlik.
Improvizatív, groove-os zenéjük éppúgy merítkezik a jazz harmóniavilágából, mint a HipHop-ból és elektronikus műfajokból.
This band is special because of the opportunities the instrument lineup holds. Their improvisational,
groovy music is inspired by jazz, Hip-Hop, and electronic genres.

07.24.

Zana Zoltán – EWI, Ifj. Tóth István – gitár, Tálas Áron – dob, Moog

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

július I july

07.25.

Jazz Est:
Heritage B Trio

20.30

A Heritage B 2017-ben alakult az LFZE hallgatóiból. Számos sikeres formációban játszottak, játszanak jelenleg is, azonban
ez a felállás egy egészen új kezdeményezés részükről. Zenei világukat a jazzből ismert improvizatív felfogás és a mai zenék
groove-os alapjainak ötvözése jellemzi. Kötetlen játékmódjukban egyaránt érvényesül a virtuóz hangszeres előadás, valamint az interakció és a spontaneitás.
The band was formed in 2017 by students of the Hungarian Music Academy. Although they play in other successful bands regularly,
FREE BJ
this is a new project for them, based on improvisation and groovy elements.

C JAM

22.

Borbényi Dániel – gitár, Hegyi Zoltán – bőgő, Kárpáti Benedek – dob
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jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

július I july
20.30

A
bemutatja:
Kosztolánszki Group

A Kosztolánszki Group egy lendületes fiatal együttes, amely a késői ‘50-es, korai ‘60-as évek
zenei világából építkezve játszik közönségbarát, mégis modern jazzt.
Kosztolánszki Group is a young, energetic band, which plays audience-friendly modern jazz
based on the musical world of the 50 ‘s and 60 ‘s.

07.26.

Kosztolánszki Dominik – szaxofon, fuvola, Orlando Lambert – szaxofon, Dóczi Bence – gitár,
Gulyás-Szabó Gergely – zongora, Kováts Zoltán – bőgő, Richter Ambrus – dob

Vibe

20.30

Jazz Est:

A Vibe 2014 elején alakult. A zenekar egyik célkitűzése, hogy az instrumentális zenét
közérthetően és élvezhető formában tárja a közönség elé. A zenekar nagy sikernek
örvend melyet jól mutat egyre növekvő rajongó tábora is.
The band’s aim is to present instrumental music to the audience in an understandable and enjoyable way. So far, they have succeeded.

07.27.

FREE BJC

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

22.

12

JAM

Rónai Zsolt – gitár, Szabó Tamás – billentyű, Papp Zoltán – basszusgitár, Mády Gábor – dob

Király Martina

30

20.30

Az est repertoárját a nemrégiben megjelent Higher Deeper című albumon hallható, eklektikus
stílusú szerzemények alkotják, melyek közt folk és hip-hop ihletésű darabok is felbukkannak,
teljes harmóniát alkotva a magyar könnyűzene gyöngyszemeivel, illetve rockos hangszerelésű
dalokkal.

07.28.

Her first solo album appeared in 2011. Her talent in music writing has gained her the Hungarian
Orszáczky Jackie award.
FR

EE BJC JA
M

Király Martina – ének, Sütő Márton – gitár, Gerdesits Máté – basszusgitár, Szegő Dávid – dob
22.
30

Indigó

20.30

Indigó különleges atmoszférájú, érzékeny zenéje a modern jazzből és könnyűzenei műfajokból táplálkozik. Az ének és a hangszerek megszólalását élő elektronika egészíti ki, bensőséges, titokzatos és meglepetésekkel teli zenei világot alkotva.

07.31.

Indigó is the pseudonym of singer-songwriter Ildikó Palágyi and her atmospheric modern jazz project. Indigó mixes vocals and instruments with live loops and effects to create a uniquely personal
performance of her own compositions, full of secrets, surprises, and revelations.
Palágyi Ildikó ‚Indigó – ének, loop, Gyémánt Bálint – gitár,
Bartók Vince – basszusgitár, Szabó Dániel Ferenc – dob

július I july

BORSODI

13

augusztus I august

INGYENES JAM SESSION
ESTEK AUGUSZTUSBAN
FREE LATE NIGHT BJC JAM SESSIONS
IN AUGUST
Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.
SZERDA/WEDNESDAY I 22.30

Wednesday Open Jam

14

PÉNTEK, SZOMBAT/FRIDAY, SATURDAY I 22.30

BJC Jam Session

08.01.

Kalmár Trio

08.10.

Egri János Jr. Trio

08.08.

Fonay Tibor Trio

08.11.

Oláh Kálmán Jr. Trio

08.15.

Kalmár Trio

08.17.

Oláh Kálmán Jr. Trio

08.22.

Kollmann Gábor Trio

08.18.

Csanyi Zoltán Trio

08.29.

Balázs Elemér Trio

08.24.

Balázs József Trio

08.25.

Egri János Jr. Trio

08.31.

Juhász Gábor Trio

jegyár/price:1600/1200 HUF

augusztus I august
20.30

Nexus LineUp - lemezbemutató koncert

A zenekar tagjai összeköttetést teremtenek a modern, kortárs, illetve a tradicionális hardbop
és swing stílusirányzatok között. Zenéjükben izgalmas, eklektikus, ám mégis egységes összhangzás születik a multikulturális, multinacionális tagösszetételnek is köszönhetően.
The musicians create a connection between modern, contemporary, traditional hardbop, and
swing. Due to the multiculturality of the formation, their music is eclectic, but still unified.

08.01.

Hofecker Dániel – trombita, szárnykürt, Jámbor Ármin – szaxofon, Karel Eriksson (SE) – harsona
Gyárfás Péter – zongora, Hrvoje Kralj (HR) – bőgő, Oleg Markov (UA) – dob

ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNYEK

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

08.02-05.
20.30

Szigeti-Kéri-Klausz Trio

A három fiatal zenész különböző stílusokból merít, hogy erre az alkalomra összeállva bemutassák a közönségüknek közös nevezőjüket. Az ének-dob-basszusgitár felállás szinte minden
stílusban szokatlan és merész, így a koncert programja sok zenei meglepetéssel kecsegtet.
The three musicians prefer different styles, and are ready to show their common ground. The
show itself will be exciting and unusual, because of the daring vocal-bass-drums lineup.

08.07.

Szigeti Zsófia – ének, Kéri Sámuel – basszusgitár, Klausz Ádám – dob

20.30

Roma Holocaust megemlékezés:
Balázs József Trio & ifj. Balázs Elemér szóló zongoraest

A Roma Holocaust emlékest alkalmával két produkciót is hallhat a közönség. A koncert első
felében a tengerentúlon is ünnepelt zongorista, Balázs József triójával, majd a második szettben a klasszikus és jazz zenében egyaránt kiemelkedően tehetséges fiatal művész, Ifj. Balázs
Elemér szóló koncertjével várja erre az estre az érdeklődöket.

08.08.

On the memorial night of the Roma Holocaust, there will be two performances. The first will be the
trio of the celebrated pianist, Balázs József, and after that, the outstanding young talent Balázs
1. rész: Balázs József Trio: Balázs József – zongora,
Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob,
2. rész: Ifj. Balázs Elemér – zongora

FREE BJC
22.

30

JAM
15

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

augusztus I august

16

20.30

JazzUp & Schlosser Quartet

A koncert első felében a könnyedebb, poppos repertoárból merítő Horváth Cintia és Schlosser
András duója, a JazzUp játszik. A második szettben a zenekarvezető gitáros kvartettje ismert
és kevésbé ismert jazz standardeket ad elő.
During the first set, the popular music-based vocal-guitar duo of Horváth Cintia and Schlosser
András will be on stage, and after that, András’s quartet will dig deeper into rare jazz standards.

08.09.

Horváth Cintia – ének, Schlosser András – gitár, Vidákovich Izsák – szaxofon, fuvola
Miskolczi Marci – bőgő, Richter Ambrus – dob

20.30

Jazz Est:
Pastell Contemporro

A Pastell Contemporro-t Weisz János zongorista és Borkó Attila szaxofonos alapította. Zenéjükben felfedezhetõk a kortárs-, illetve a népzenére épülő bartóki hangzásvilág elemei, de az
amerikai fúziós és mainstream jazzre jellemző motívumok is.

08.10.

The band’s style is mainly characterized by traditional swing, but contemporary music, spiced with
elements of american fusion and mainstream jazz.
F

REE BJC J
AM

Weisz János – zongora, Borkó Attila – szaxofon,
Eged Márton – basszusgitár, Csendes Csaba – dob

22.

30

20.30

Jazz Friends

A zenekar életrehívója az “Év Fiatal Jazz Zenésze” díjjal kitüntetett szaxofonos, Raboczki Balázs. Az instrumentális jazz zenét játszó formáció saját dalaira jellemző a komfortzónából
kimozdulni vágyó attitűd. Játékukban tettenérhetőek példaképeik, a Victor Wooten Trio és a
Kenny Garrett Quartet stílusjegyei.

08.11.

The saxophonist behind the project was chosen Young Jazz Musician of the Year. The members
enjoy stepping out of their comfort zones.
FREE

BJC JAM

Raboczki Balázs – szaxofon, Mihalovics Dávid – basszusgitár,
Wolford Benjámin – billentyű, Kiss Tamás – dob

22.

30

A
bemutatja:
Ég alatti Quartet

20.30

A zenekar 2014 őszén alakult. Kompozícióik a ‚‘60-as évek hard-bop jazz harmóniavilágának és különféle népzenéknek továbbgondolása, valamint ars poeticájuk szerint: “természeti
impressziók organikus zenei megjelenítése”.
The ars poetica of this band is to show natural impressions in the form of organic music.

08.14.

Udvardi Márton – trombita, Ördög Krisztián - fuvola, szaxofon, Balogh Tamás – zongora, Ujváry
Flóra – bőgő, Hermán Dominik – dob

jegyár/price:1900/1500 HUF

augusztus I august
20.30

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

Micheller Myrtill és Pintér Tibor 2005-ben alapították meg duójukat és azóta már négy CD és koncert DVD-jük is megjelent. Műsorukat elsősorban jazz standardek, örökzöldek és popdalok jazzes
feldolgozásai alkotják. Bravúros és improvizatív előadásuk különleges koncertélményt nyújt.

08.15.

Micheller Myrtill and Pintér Tibor play in duo since 2005, they are regular guests of BJC. The
amusing way they perform evergreens and standards attracts a huge audience every month, and
has a large number of frequenters.
Micheller Myrtill – ének, Pintér Tibor – gitár

FREE BJC
JAM

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price: 1400/1000 HUF

22.

30

20.30

4 Dogs - free jazz

A 4 Dogs Wahorn András vezetésével kísérletet tesz arra, hogy a különböző muzsikusok hangokon, hangszíneken keresztül kommunikálva egymással, pillanatnyi benyomásaikat zenei
nyelvre transzformálják.
4 Dogs, led by András Wahorn, attempts to transform momentary impressions of several musicians
to musical language, to communicate with sounds and tones.

08.16.

Wahorn András – szaxofon, elektronika, Schlosser András – gitár,
Miskolczi Marci – bőgő, Richter Ambrus – dob

20.30

Jazz Night:
Révész Richárd Latin Trio

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

08.17.

FREE BJC

Révész Richárd – zongora, Fonay Tibor – bőgő, Czibere József – dob

22.

JAM

30

20.30

Az
bemutatja:
Lilienn & Kónyai Tibor Duo

A duó zenei repertoárja rendkívül színes, előadásuk derűs hangulatú. Műsorukban standardek és latin dallamok szólalnak meg egészen a ’20-as évektől napjaink dalainak újragondolt
feldolgozásáiig.

08.18.

The repertoire of the Duo consists of French, Spanish, Portuguese and Italian masterpieces, own
FREE BJC
compositions, elegant jazz evergreens as well as fiery Latin tunes.

JAM

Lilienn – ének, Kónyai Tibor – zongora

22.

30

17

20.30

Alerant Jazz Est:
Budapest Bossanova

A zenekar – nevéhez hűen – elsősorban bossa novát játszik, célja az 1950-es évek végén
Brazíliából elindult, s „világzeneként” Európa nyugatibb felén rendkívül népszerűvé vált zenei
stílus autentikus bemutatása, hazai népszerűsítése. A repertoáron szereplő bossa novák és
szambák eredeti hangvétellel, portugálul szólalnak meg.
Authentic bossa nova vibes from Brasil, intimate, light tunes with traditional bossa rhythm.

08.21.

Hurták Gábor – gitár, ének, Szalay Gábor – gitár,
Földváry Balázs – bőgő, Jeszenszky György – dob

20.30

A
bemutatja:
Kiss Attila Band

Kiss Attila az Amerikai Egyesült Államokban, azon belül a jazz zene első számú közponjában,
New Yorkban élt és muzsikált. A zenekarvezető által életre hívott zenekar repertoárja kifejezetten eklektikus, hiszen jazz, soul, groove funk és a latin stíluselemeket egyaránt felfedezhetünk az eredeti szerzeményekben.

08.22.

The repertoire of the band brought to life by band leader, Attila Kiss is explicitly eclectic, since jazz,
soul, groove funk and Latin-style elements can be discovered in the original compositions.

FREE BJC
JAM

Kiss Attila – gitár, Zsemlye Veronika – ének, Csanyi Zoltán – billentyűk,
Zsemlye Sándor – szaxofon, Szőke Péter – basszusgitár, Tiba Sándor – dob

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

augusztus I august

Gyárfás István & Gyémánt Bálint Duo

22.

30

08.23.
20.30

Ebben a felállásban a BJC-ben második ízben készül gitárpárbajra Gyárfás István és Gyémánt Bálint. Az első alkalommal
fergeteges sikert arató duókoncer ismétlésére a swing, a blues, a bossa nova és természetesen a gitárok rajongóit várja a
hazai jazz két markáns egyénisége, hogy fordulatos játékukkal egymást és a közönséget is meglepjék.
István Gyárfás and Bálint Gyémánt are preparing for a spectacular guitar duel at the Budapest Jazz Club. The two prominent
guitarists of the Hungarian jazz scene plan to surprise the audience as well as each other at their second duo concert where they
perform swing, blues and bossa classics with a twist.

Gyárfás István – gitár, Gyémánt Bálint – gitár

18

jegyár/price:1600/1200 HUF

augusztus I august
20.30

Jazz Est:
Szalay Gábor ‘half Monk’ Trio

A trió műsorának javát, a százegy éve született kiváló, máig meghatározó hatású jazz zongorista, Thelonious Monk szerzeményei alkotják. A koncerten Monk dalai mellett saját kompozíciók és jazz standerdek is helyet kapnak.
The trio will play Thelonius Monk’s songs mostly, with some own compositions and standards also.

08.24.

Szalay Gábor – gitár, Hárs Viktor – bőgő, Serei Dániel – dob

FREE BJC

Szakcsi Lakatos Róbert Trio

30

20.30

A klasszikus zene és a jazz világában egyaránt otthonosan mozgó, hihetetlenül tehetséges
művész 1995-től zenei versenyek során nyerte el a kategóriadíjakat, egyebek között az első
helyet a 2000-es Montreux-i Jazz Fesztiválon. 2006-ban, Avignonban a Bolla Quartettel a legjobb szólista címét nyerte el. Legutóbbi, Gregory Hutchinsonnal rögzített lemezét Chick Corea
személyesen is méltatta.
FR

EE BJC JA
M

08.25.

Róber Szakcsi Lakatos, pianist won a wide range of prizes in different musical competitions, such as he
was the best pianist in Krakow, the winner of the Montreux Jazz Festival in 2000. 2
2.30
Szakcsi Lakatos Róbert - zongora, Egri János - bőgő, Hodek Dávid - dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

22.

JAM

A ChartaPack bemutatja:
László Attila Quartet

08.28.
20.30

Az elismert jazz gitáros pályafutása során a legnagyobb amerikai világklasszisokkal lépett fel. Saját kvartettjében a basszusgitáros Lattmann Bélával közel negyven éve dolgozik együtt. A formációval elsősorban a gitáros-zeneszerző saját szerzeményeit szólaltatják meg. A formáció eredeti hangzását a kiváló billentyűs, Tzumo meghatározó jelenléte is szavatolja.
László Attila is an acclaimed guitar performer and teacher. He has appeared on stage with the biggest American stars. His quartet,
in which he is accompanied by musicians who are just as professional as him, plays music he composed.

László Attila – gitár, Tzumo Árpád – zongora, Lattmann Béla – basszusgitár, Hidász Tamás – dob

19

jegyár/price: 2000/1600 HUF

augusztus I august

08.29.

Balázs József 40!

20.30

Balázs Elemér Group I East Gipsy Band I Balázs József Quintet

A BJC-ben rendszeresen szereplő zongorista 40. születésnapja alkalmából több formációjával is
színpadra lép. Az elmúlt években a hazai jazz egyik legsikeresebb zenekarává avanzsált Balázs
Elemér Group, a Tim Ries-szel itthon és a tengerentúlon is hangos sikereket arató East Gipsy Band,
és a formációkat összekötő ünnepelt saját kvintettje gondoskodik a születésnapi hangulatról.
Balázs József is a regular guest of Budapest Jazz Club, and a well-known name in the Hungarian
jazz scene. He will celebrate his birthday with his most successful formations, which also happen
to be among the most popular jazz bands in Hungary: Balázs Elemér Group, Easy Gipsy Band,
and his quintet.

East Gipsy Band:
Balázs József – zongora, Sárközi Lajos – hegedű, gitár, Oláh Vilmos – cimbalom,
Balogh Guszti – ének, Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob
Balázs Elemér Group:
Balázs Elemér – dob, Kiss Flóra – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József – zongora,
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek
Balázs József Quintet:
Balázs József – zongora, Cvikovszky Gábor – trombita, Zana Zoltán – szaxofon,
FREE BJC
JAM
Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér – dob
22.

20

30

augusztus I august
20.30

jegyár/price:1600/1200 HUF

Gáspár Károly Trio

Gáspár Károly zongorista a hazai jazzélet egyik meghatározó szereplője. Zenéjükre jellemző,
hogy friss és előre mutató, romantikus és esztetizáló, ugyanakkor tiszteletben tartja a műfaj
mainstream gyökereit is.
Gáspár Károly, who has been on the scene since the late 1980s, is an amazing, world class pianist.
His music is romantic and esthetic, but at the same time, respecting the mainstream roots of jazz.

Gáspár Károly – zongora, Horváth Balázs – bőgő, Varga Bendegúz – dob

jegyár/price: 2000/1600 HUF

08.30.

08.31.

Alerant Jazz Est:
Dresch Quartet

20.30

Dresch Mihály a hazai jazz- és világzene emblematikus alakja. Azon kevés előadók egyike, aki nemzetközileg is ismert és
elismert. Köszönheti ezt kimagasló tehetségének, és annak a zenei alázatnak, mely minden szaxofonon, furulyán vagy épp
a legendás Fuhunon megszólaltatott - hangot őszintévé, és egyedivé varázsol. 2011-ben nem kisebb világsztár, mint Chris
Potter volt a BJC-ben a zenekar vendége.
Dresch Mihály is an emblematic figure of the Hungarian jazz scene, and he is also acclaimed abroad. This is because he is a musical
genius, who can play on several instruments, such as the saxophone, flute, or the legendary Fluhun, and he can turn any sound into
pure magic. He played on the stage of BJC with world-known Chris Potter.

augusztusban

Dresch Mihály – szaxofon, Lukács Miklós – cimbalom, Gyányi Marcell – bőgő, Baló István – dob

FREE BJC
JAM
22.

30

Jazzy strawberry koktél

4cl vodka, eperlé, passion fruit szirup,
lime, menta

790.-

21

július I july

22

07.03.

k

20.30

Szakcsi 75! - Rákfogó feat. Pocsai Kriszta & Dés László

07.04.

sz

20.30

Tóth Bagi Csaba Balkán Union

07.04.

sz

22.30

Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

07.05.

cs

20.30

Alerant Jazz Est: Juhász Márton 6tet (ARG / ESP / FRA / POL / USA / HUN)

07.06.

p

20.30

HoldNővér Ébredése - hastánc gálaest

07.06.

p

22.30

BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

07.07.

szo

20.30

Windsingers

07.07.

szo

22.30

BJC Jam Session: Balázs József Trio

07.10.

k

20.30

Nagy Emma Quintet

07.11.

sz

20.30

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

07.11.

sz

22.30

Wednesday Open Jam: Oláh Kálmán Jr. Trio

07.12.

cs

20.30

László Attila & Gyémánt Bálint Duo

07.13.

p

20.30

Fidelio Jazz Est: Hajdu Klára - Oláh Krisztián Duo

07.13.

p

22.30

BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

07.14.

szo

20.30

What’s next?

07.14.

szo

22.30

BJC Jam Session: Csanyi Zoltán Trio

07.17.

k

20.30

Az InfoRádió bemutatja: Budapest Bossanova Quartet

07.18.

sz

20.30

Formatex Jazz Est: Révész Richárd Latin Trio

07.18.

sz

22.30

Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio

07.19.

cs

20.30

4 Dogs - free jazz

07.20.

p

20.30

Alerant Jazz Est: Jazzmánia Big Band

07.20.

p

22.30

BJC Jam Session: Balázs József Trio

07.21.

szo

20.30

A ChartaPack bemutatja: Baló Samu Quartet

07.21.

szo

22.30

BJC Jam Session: Pecek Lakatos András Trio

07.24.

k

20.30

Zana-Tóth-Tálas Trio

07.25.

sz

20.30

Papageno Jazz Est: Heritage B Trio

07.25.

sz

22.30

Wednesday Open Jam: Hárs Viktor Trio

07.26.

cs

20.30

A Budateher bemutatja: Kosztolánszki Group

07.27.

p

20.30

d1 tv Jazz Est: Vibe

07.27.

p

22.30

BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

07.28.

szo

20.30

Király Martina

07.28.

szo

22.30

BJC Jam Session: Kalmár Trio

07.31.

k

20.30

Indigó

augusztus I august
08.01.

sz

20.30

08.01.

sz

22.30

Wednesday Open Jam: Kalmár Trio

08.02.

cs

18.00

zártkörű rendezvény

08.03.

p

18.00

zártkörű rendezvény

08.04.

szo

18.00

zártkörű rendezvény

Nexus LineUp - lemezbemutató koncert

08.05.

v

18.00

zártkörű rendezvény

08.07.

k

20.30

Szigeti-Kéri-Klausz Trio

08.08.

sze

20.30

Roma Holocaust megemlékezés: Balázs József Trio & ifj. Balázs Elemér szóló zongoraest

08.08.

sze

22.30

Wednesday Open Jam: Fonay Tibor Trio

08.09.

cs

20.30

JazzUp & Schlosser Quartet

08.10.

p

20.30

Formatex Jazz Est: Pastell Contemporro

08.10.

p

22.30

BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

08.11.

szo

20.30

Jazz Friends

08.11.

szo

22.30

BJC Jam Session: Oláh Kálmán Jr. Trio

08.14.

k

20.30

A Budateher bemutatja: Ég alatti Quartet

08.15.

sze

20.30

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

08.15.

sze

22.30

Wednesday Open Jam: Kalmár Trio

08.16.

cs

20.30

4 Dogs - free jazz

08.17.

p

20.30

Yamaha Jazz Night: Révész Richárd Latin Trio
BJC Jam Session: Oláh Kálmán Jr. Trio

08.17.

p

22.30

08.18.

szo

20.30

Az AVM bemutatja: Lilienn & Kónyai Tibor Duo

08.18.

szo

22.30

BJC Jam Session: Csanyi Zoltán Trio

08.21.

k

20.30

Alerant Jazz Est: Budapest Bossanova Quartet

08.22.

sze

20.30

A Glonet bemutatja: Kiss Attila Band

08.22.

sze

22.30

Wednesday Open Jam: Kollmann Gábor Trio

08.23.

cs

20.30

Gyárfás István & Gyémánt Bálint Duo

08.24.

p

20.30

Papageno Jazz Est: Szalay Gábor ‘half Monk’ Trio

08.24.

p

22.30

BJC Jam Session: Balázs József Trio

08.25.

szo

20.30

Szakcsi Lakatos Róbert Trio (Szakcsi Lakatos Róbert - Egri János - Hodek Dávid)

08.25.

szo

22.30

BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

08.28.

k

20.30

08.29.

sze 20.30

A ChartaPack bemutatja: László Attila Quartet
Balázs József 40! (Balázs Elemér Group/East Gipsy Band/ Balázs József Quintet)

08.29.

sze 22.30

Wednesday Open Jam: Balázs Elemér Trio

08.30.

cs

20.30

Gáspár Károly Trio

08.31.

p

20.30

Alerant Jazz Est: Dresch Quartet

08.31.

p

22.30

BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

Jegyvásárlás:
Személyesen a BJC jegypénztárában:
Nyitvatartási napokon: 20:30 órakor kezdődő koncertek esetében 19:00 órakor,
egyéb esetekben pénztárunk a program kezdete előtt 1 órával nyit.
Telefonos foglalás:
Koncertjeink többségére telefonon is foglalhat jegyeket, illetve számos programra
koncerttermi asztalt is. Az így félretett jegyeket a koncert kezdete előtti 30. percig tartjuk fent.
+36 70 413 98 37, +36 1 798 7289
Online jegyvásárlás:
www.jegymester.hu

23

