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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.

H-CS / Mon-Thu: 10.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 10.00-02.00
V / Sun: változó/may vary

BJC Bistro nyitvatartás
BJC Bistro opening hours
H-CS / Mon-Thu: 18.00-24.00
P-SZ / Fri-Sat: 18.00-02.00
V/ Sun: 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
Nyitvatartási napokon / Concert days:
telefonszám / phone number:
+36 (1) 798 7289
mobil / cell phone:
+36 (70) 413 9837
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. szeptember – október
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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INGYENES JAM SESSION
ESTEK SZEPTEMBERBEN
FREE JAM SESSIONS IN SEPTEMBER

MONDAY I 22.00

PÉNTEK, SZOMBAT
FRIDAY, SATURDAY I 22.30

LFZE MONDAY
OPEN JAM

FREE BJC
JAM SESSION

09.03. Tálas Áron Trio

09.01.

Oláh Kálmán Jr. Trio

09.10. Kóródi Péter Trio

09.07.

Egri János Jr. Trio

09.17. Kiss Tamás Trio

09.08.

Balázs József Trio

09.24. Jonas Reggie Jr. Trio

09.14.

ifj. Tóth István Trio

09.15.

Kalmár Zoltán Trio

WEDNESDAY
OPEN JAM

09.21.

Egri János Jr. Trio

09.22.

Balázs József Trio

ifj. Tóth István Trio

09.28.

Kalmár Zoltán Trio

09.29.

Juhász Gábor Trio

SZERDA
WEDNESDAY I 22.00

09.05.

Pecek
09.12. Lakatos
András Trio

09.19. Benkó Ákos Trio
09.26. Szalay Gábor Trio
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Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

ingyenes/free

szeptember I september

09.01.

Maloschik Róbert 70!

20.00

Maloschik Róbert a zenészek, szervezők és az egész jazz szakma egyik legmeghatározóbb hazai egyénisége. A hetvenedik
születésnapját ünneplő jazz fanatikus évtizedekig a Bartók Rádió jazz zenei szerkesztője, emellett a Jazz a Márványtervemben sorozat, valamint több tehetségkutató verseny főszervezője volt. Számos világsztár első magyarországi fellépése is az
ő nevéhez köthető. A 90-es évek közepétől itthon a legfontosabb jazz zenei szaklap, a MaJazz magazin, majd a 2011-ben
indult JazzMa.hu főszerkesztője. A műfaj hazai népszerűsítéséért tett érdemeit a Magyar Jazz Szövetség 2009-ben Pernye
András díjjal ismerte el. A kritikusként és élő zenei lexikonként is közismert “Robi bácsi” születésnapján a meghívottakból
alakuló már létező, és alkalmi formációk szereplése is várható. A közreműködők között szerepel többek közt: Bágyi Balázs,
Borbély Mihály, Gáspár Károly, Gyárfás István, Hárs Viktor, Juhász Gábor, Kollmann Gábor, Szőke Nikoletta, Oláh Tzumo Árpád,
FREE Bköszönti.
JC JAM
Pocsai Krisztina, sőt, nyaralását megszakítva egy Skype bejelentkezés erejéig Harcsa Veronika is az ünnepeltet

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 2400/2000 HUF

Maloschik Róbert has contributed largely to Hungarian jazz as a radio music editor, editor in chief of the website jazzma.hu
2 2 . and as the
30
organiser of several jazz events. On his birthday, a large number of thankful musicians will perform.

20.00

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

A nagy sikerre való tekintettel a zenekar megismétel néhányat teltházas koncertjeiből. A
közönség kedvéért újból elhívják a hazai sztárvendégeket, hogy felelevenítsék a sorozat felejthetetlen állomásait. Ezen az estén Oláh Gergő segítségével Michael Jackson legismertebb
dalait adják elő egy kicsit jazzesen, Finuccisan újragondolva.

09.03.

Finucci Bros and the famous singer, Oláh Gergő will perform the most known songs of Michael
FREE BJC
Jackson, but in their very own funky-jazzy way.
JAM
Oláh Gergő – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora,
Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob

ZEEG

22.

30

20.00

A ZEEG frissen alakult, mégis ismerős lehet sokak számára, hiszen az EEG trió egészült ki a
Yonderboi mellett nemzetközi hírnévre szert tett Zrubka Zsombor vibrafonossal. Zenéjük a
Bossa Nova, a lounge és a jazz igényes egyvelege.
ZEEG is a new, fresh band on the scene which plays a quality medley of jazz, lounge and bossa nova.

09.04.

Zrubka Zsombor – vibrafon, Eichinger Tibor – gitár,
Eged Márton – basszusgitár, Gavallér Csaba – dob
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jegyár/price:2000/1600 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

szeptember I september
20.00

Hangfoglaló:
Equinox

A zenekar repertoárjában saját dalok szerepelnek. A zenekarvezető Márkus Tibor szerzeményeit a modern kompozíciós elemek felhasználása mellett a dallamosság és befogadhatóság
jellemzi.
Equinox’s musical style is closest to modern mainstream, its repertoire made up by melodic, yet
complex compositions of the founding pianist, Tibor Márkus

09.05.

FREE BJC

Márkus Tibor – billentyűk, Kovács Linda – ének, Eszes Viktória – ének,
Zana Zoltán – szaxofon , Csuhaj Barna Tibor – bőgő, Jeszenszky György – dob

22.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

30

20.00

Az inforádió bemutatja:
Bacsó Triad

A zenekar repertoárjában saját kompozíciók szerepelnek, ám a megkomponált részek mellett fontos szerepet kapnak a közös improvizációk, illetve szokatlan hangszínek és újszerű
együtthangzások is. Zenéjük szabadon szárnyalóan friss, energikus és a jelenből merítő.
The trio was founded in the end of 2012 as the cooperation of three key members of the young
generation of Hungarian jazz musicians.

09.06.

Bacsó Kristóf – szaxofon, Tzumo Árpád – zongora, billentyűs hangszerek, Juhász Márton – dob

20.00

Harmónia Jazzműhely:
Szakcsi Lakatos Béla Trio

A közönség már megszokhatta, hogy a Harmónia Jazzműhely évadnyitó programjára időben
érdemes jegyet foglalni, hiszen Szakcsi Lakatos Béla koncertjei mindig teltházasak. A hazai
jazz emblematikus alakját ezen az estén egyik legrégebbi zenésztársa, a dobosok doyenje,
Kőszegi Imre, míg a basszus hangszeren a megújult Rákfogóban is közreműködő bőgős,
Orbán György kíséri.

09.07.

Béla Szakcsi Lakatos has been performing since the ‘50s in genres such as mainstream jazz,
jazzrock, free improvisation, new age, and gipsy jazz.
FREE BJC
JAM
Szakcsi Lakatos Béla – zongora, Kőszegi Imre – dob, Orbán György – bőgő

22.

6

JAM

30

20.00

Balázs József Quintet

Balázs Józsefet a jazzben elért sikerein kívül egyéb mûfajokban is elismert hangszerelõként,
zeneszerzõként tartják számon. Rendszeresen turnézik a tengerentúlon is. Játékával a
legrangosabb amerikai jazz klubok mellett a BJC Jam Sessionök közönsége közt is számos
rajongója akad.

09.08.

In addition to his success in jazz, Balázs József is considered as a recognised orchestrator and
composer in other genres as well. He is regularly on overseas tour with his formations formed
with his brother, Elemér Balázs.
Balázs József – zongora, Molnár Sándor – tenorszaxofon,
FREE B– Jdob
C JAM
Oláh Kálmán Jr. – szopránszaxofon, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Balázs Elemér

22.

30

jegyár/price: 1600/1200 HUF

szeptember I september
20.00

Kovács Linda – Bögöthy Ádám Duo

Az ének és nagybőgő kettőse első hangzásra talán szokatlannak tűnhet, hiszen a duó formáció
zenei műfajtól függetlenül egyike a legmerészebb alkotási formának, ebben a felállásban
pedig unikumnak számít. A páros zenéjében az akusztikus hangzás a tradíciók iránti tiszteletet
sugallja, míg az elektronika megjelenése reakció a jelen kor hatásaira.

09.10.

REE BJbehind
Vocal & bass is a very rare and special lineup, and the excellence of the two Fmusicians
the
C JAM
setting makes it even more exciting.
Kovács Linda – ének, Bögöthy Ádám – bőgő

22.

30

20.00

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price: 4500 HUF

ZuperOctave:
Gilad Hekselman – Aaron Parks – Kendrick Scott Trio (Usa)

Gilad Hekselman mindent tud a jazzrõl, játéka egyszerre virtuóz, egyedi, ízléses és kreatív.
Az izraeli születésû akusztikus és elektronikus gitárt egyaránt bravúrosan megszólaltató
mûvész mára a New York-i jazz szcéna egyik legkeresettebb alakja, aki az utóbbi években
Chris Potter, Mark Turner, Danilo Perez és Esperanza Spalding mellett vált a mûfaj kortárs
képviselõinek meghatározó egyéniségévé.

09.11.

ZuperOctave is the new band of guitarist Gilad Hekselman, one of the young Israeli-born jazz
players who are conquering the world from Brooklyn, New York.
Gilad Hekselman – gitár, Aaron Parks – zongora, Kendrick Scott – dob

20.00

Jazz Est:
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.

09.12.

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

d1 tv Jazz Est:
Gyárfás – Premecz Organ Trio: Organ Grinder’s Suite

22.

30

20.00

A zenekar vezetője, Gyárfás Attila az Orgran Grinder’s Suite lemez megalkotása előtt azon
tűnődött, vajon mit kezdene egy organ grinder, ismertebb nevén egy wurlitzeres, egy igazi
Hammond Orgonával. A legendás B-3-as hangszer és a kompozíciók az 50-es évek hangulatát idézik.

09.13.

The album with the same name as the performance sort of analyzes the question: how does an
organ grinder deal with a real Hammond organ?
Gyárfás István – gitár, Premecz Mátyás – billentyűk, Jeszenszky György – dob

7

jegyár/price: 2400/2000 HUF

szeptember I september

Harmónia Jazzműhely: Lily Dior & Szakcsi Lakatos Róbert Trio

09.14.
20.00

Az énekesnő Lily Dior, a mi néhai Orszáczky Jackie-nk felfedezettje, Ausztrália egyik legkitűnőbb jazz vokalistájává nőtte ki
magát, majd gondolt egy merészet és átköltözött Londonba. Később New Yorkban a legendás Mark Murphynél tanult tovább,
majd a kiváló hangszerelő/zongorista, Dave Matthews figyelt fel rá és meghívta, hogy énekeljen együttesével, a Manhattan
Jazz Quintettel. Emma Barnett találóan írta róla: „pazar muzikalitással és ragyogó tehetséggel rendelkezik. Carol King, Aretha
Franklin és Billie Holiday hatása csendül ki gyönyörű hangjából”.
Lily has spent the last two years in London building her reputation and has already established herself as an in demand performer
FREE BJC
appearing regularly at iconic jazz venues such as Ronnie Scott’s, The 606 Club and Pizza Express Soho.
JAM

jegyár/price: 2400/2000 HUF

Lily Dior – ének, Szakcsi Lakatos Róbert – zongora, Pecek Lakatos Krisztián – bőgő, Hodek Dávid – dob

Studio 11 Evenings: Studio 11 feat. Bolba Éva

22.

30

09.15.
20.00

A megalakulásának 55. évfordulóját ünneplő zenekar új évaddal folytatja Studio11 Evenings című nagy sikerű sorozatát a BJC
színpadán. A kéthavonta jelentkező koncertek alkalmával egy-egy kimagasló énekes vagy hangszeres szólista csatlakozik
a formációhoz. Ezen az estén Bolba Éva lesz a zenekar vendége, akinek pályája, már a kezdetektől összefonódott, szorosan
kapcsolódott az együtteshez. A sok éves együttműködés eredménye egy rendkívül sokrétű és gazdag repertoár, amelyből
most egy különlegesen színes válogatással készülnek.
Every two months, the legendary big band performs with a brilliant soloist of the Hungarian jazz scene.

FREE

8

BJCSzabolcs
JAM –
Rátonyi Róbert – zongora, Barbinek Gábor – harsona, Boegán Péter – dob, Csejtei Ákos – szaxofon, fuvola, Ducsai
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
22.
30
Vendég: Bolba Éva – ének

jegyár/price: 2900 HUF

szeptember I september

Trace Bundy (USA)

09.17.
20.00

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

FRE

BJinC2011,
The American musician can sound like a whole band with just strings. It’s no surprise that since his first appearance atEBJC
JAM
all his autumn concerts were sold out.
22.

30

9

szeptember I september

—
VODKA
FIZZ
—

szeptember

15!
ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY
A Budapest Jazz Club főtámogatójának zártkörű eseménye.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

09.18.

10

20.00

Neumann Balázs Trio feat.
Borbély Mihály & Winand Gábor - Faith lemezbemutató

Neumann Balázs egységes, lírai hangulatú kompozíciói hallhatóak triójának legújabb, “Faith”
című lemezén. A darabokat a “hit” témaköréhez kapcsolódó fogalmak inspirálták. A lendületes és dinamikai kontrasztokban bővelkedő új anyagot Winand Gábor és Borbély Mihály
közreműködése is erősíti.

09.19.

Neumann Balázs’s newest album consists of lyrical compositions that focus on the concepts in
connection with the topic of „hit”.
FR

EE BJC JA
M

Neumann Balázs – zongora, Máthé László – bőgő, Kaszás Péter – dob
vendég: Borbély Mihály – szaxofon, tárogató, Winand Gábor – ének

Fidelio Jazz Est:
Makovics Dénes Sextet

22.

30

20.00

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.
This band is a new experiment, based on jazz traditions, but playing with pop and classical elements.

09.20.

Makovics Dénes – szaxofon, fuvola, Pecze Balázs – trombita, Schreck Ferenc – harsona, Cseke
Gábor – zongora, Hárs Viktor – bőgő, Serei Dániel – dob

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

szeptember I september
20.00

Oláh Krisztián Trio feat. Hajdu Klára

A széles körben ismert énekesnő és a szakmai díjak mellett a zenésztársak elismerésének
is örvendő zongorista együttműködése nem újkeletű, legutóbb duóban léptek fel a BJC-ben,
hogy bemutassák Deep In My Dream című lemezüket. Ez alkalommal a zongorista összeszokott triójához csatlakozik Klára, hogy az ismert standardek mellett saját dalaik közül is
bemutassanak néhányat.

09.21.

The singer and pianist have been working together for a long time; last time
their
FRthey
EEpresented
B C JAmusic.
M
duo album at BJC. This time Oláh Krisztián’s own trio invites Hajdu Klára to sing along toJtheir
Oláh Krisztián – zongora, Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob
vendég: Hajdu Klára – ének

22.

20.00

Harmónia Jazzműhely:
SoLaTi

A magyar jazzvilág egyik legsokoldalúbb zenésze, a zongorista Tzumo hónapról hónapra sikeresebb formációjával a Neo Soul, RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz harmóniakészletével és összetett, előremutató formavilágával. A zenekar Tzumo szerzeményeit szólaltatja meg,
de a darabok létrejöttekor jelentős szerep jut a zenésztársaknak is.

09.22.

SoLaTi band combines the characteristics of jazz with Hip-Hop, Neo Soul, and RnB. The music is
written by pianist Tzumo Árpád, and the author of the lyrics is Kriszta Pocsai, who makes the music
FREE BJC
whole with her brilliant voice.

JAM

Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger – dob

jegyár/price: 1600/1200 HUF

22.

jegyár/price: 2000/1600 HUF

30

30

20.00

Az év fiatal jazz zenésze 2018 III.

A Magyar Jazz Szövetség 2018-ban harmadik alkalommal rendezte meg „Az év fiatal jazz-zenésze” tehetségkutató versenyét. Ebben az évben a szakmai zsűri Farkas Zsolti jazzénekest
találta a legérdemesebbnek a címre. A koncerten a győztes a hazai jazz ismert alakjainak
kíséretében léphet színpadra.

09.24.

Farkas Zsolti has been chosen „Young Jazz Musician of the Year 2018”, and this night, once again,
he will prove he is worthy of the award.
Farkas Zsolti – ének, Pintér Zoltán – zongora,
Lakatos „Pecek” Krisztián – bőgő, Bágyi Balázs – dob

FREE BJC

A ChartaPack bemutatja:
Sárik Péter Trio

22.

JAM

30

20.00

Sárik Péter 2006-ban alapította zenekarát, mely ebben a felállásban 2012 óta működk. Eddig
négy lemezük jelent meg. A Trió tagjai all round muzsikusok, így repertoárjuk igen változatos:
játszanak saját szerzeményeket, a Jazzkívánságműsorban és a Beethoven projektben jazz
adaptációkat, és gyakran koncerteznek vendégművészekkel is.
Péter Sárik is one of the most recognized Hungarian jazz musicians. He has founded his trio in 2006.

09.25.

Sárik Péter – zongora, Fonay Tibor – bőgő, basszusgitár, Gálfi Attila – dob

11

jegyár/price: 2000/1600 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

szeptember I september
20.00

A jegymester.hu bemutatja:
Oláh Kálmán Jr. Quartet

Oláh Kálmán Jr. először édesapja nyomdokain haladt, zongorázni tanult, majd tizenkét
éves korában kezdett el szaxofonozni. Formációjával a post-bop stílusban érzi magát a
legotthonosabban.

09.26.

Oláh Kálmán Jr. first started as a pianist following the lead of his world-star father, but has
chosen the saxophone from the age of 12. In his band, he feels the most comfortable within the
FREE BJC
borders of post-bop.
JAM
Oláh Kálmán Jr. – szaxofon, Egri János Jr. – zongora , Jónás Géza – bőgő,
Márkosi András – dob

22.

30

20.00
Alerant Jazz Est:
Szőke Szandra Quintet - Freud’s Forest lemezbemutató
Az énekesnő második korongja, a Freud’s Forest gondolatokban, mélységben gazdag lemez.
A koncerten először hallható album anyaga helyenként humoros, máshol komoly témájú
szövegek és a fülbemászó, igényes jazz-zene páratlan egyvelege.
Freud’s Forest is an album rich in thought and depth, a unique mixture of light-hearted or serious
lyrics and virtuoso, catchy jazz-melodies.

09.27.

jegyár/price: 1800/1400 HUF

jegyár/price: 1600/1200 HUF

Szőke Szandra – ének, Cseke Gábor – zongora, Fekete István – trombita, Oláh Péter – bőgő
Pusztai Csaba – dob, ütőhangszerek

12

20.00

Harmónia Jazzműhely:
Urbán Orsi Group

Urbán Orsi egyedi, mély és erőteljes hangszínével varázslatos hangulatot teremt. Előadóművészetének jellemzője, hogy sokféle zenei stílusban énekel, a swingtől a big band zenén
keresztül a latin örökzöldekig.

09.28.

Urbán Orsi is one of the outstanding jazz-singers in Hungary. With her natural radiance and
FREE B
immediately identifiable, deep, powerful voice she creates a fantastic atmosphere.

JC JAM

Urbán Orsi – ének, Kollmann Gábor – szaxofon, Csanyi Zoltán – zongora,
Hárs Viktor – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek

22.

30

20.00

Gyémánt Bálint Trio

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.
The music of Gyémánt Bálint is loved by all audiences, from contemporary improvisation enthusiasts to pop fans.

09.29.

FREE BJC

Gyémánt Bálint – gitár, Fonay Tibor – basszusgitár, Csízi László – dob

22.

30

JAM

szeptember I september

Zenés előadások, mesés családi koncertek, izgalmas
újdonságok és felhőtlen szeleburdiskodás kéthetente
vasárnaponként a BJC-ben!
Közkívánatra újra indul a BJC gyerekprogram sorozata, Szeleburdi Játéksziget
néven! Tarján Veronika Veronaki és Mogyoró Kornél zenész házaspár szakmai
ajánlásával a Budapest Jazz Club szeptember 30-tól kéthetente ismét remek
szórakozást ígérő, magas színvonalú zenés gyerekprogramokra invitálja a
családokat, hogy játékos, mesébe ágyazott formában ismerkedhessenek meg
a gyerekeket a különböző zenei stílusokkal (jazz, funky, pop, rock, latin ritmusok,
világzene, népzene, stb.)
A helyszín egyik nagy előnye, hogy a rendelkezésre álló tér sokrétű és játékos.
A 11.00 órakor kezdődő koncertek előtt és után színvonalas mini programok,
kuckók, kincskereső akciók, játék- és hangszerbemutatók is várják a gyerekeket!
jegyár: 1500/4800 (családi) HUF

09.30. 10.00
Farkasházi Réka és a Tintanyúl – Bumm, bumm, bumm
10.14. 10.00
Veronaki Klub – Cifra Palinta koncert premier
10.28. 10.00/16.30
Rutkai Bori Banda- Boszi Buli

13

szeptember I september

Gulyásleves
Traditional Goulash Soup
1290,c

Grillezett Csurgódombi camambert sajt,
éklás zöld kevert salátával és pácolt eperrel
Grilled camambert cheese from Csurgódomb,
green salad with beetroot vinegrette and marinated strawberry
2290.Rosé kacsamell quinoa rizottóval, mogyoróhagyma krémmel
és házi savanyított zöldségekkel
Rose duck breast with quinoa risotto, shallot cream
and pickled vegetables
3290.BBQ burger: házi marhahúspogácsa, BBQ szósz, grillezett avokádó,
jalapeno, Cheddar sajt, jégsaláta, paradicsom, lilahagymalekvár,
csónak burgonya, coleslaw saláta
BBQ burger: homemade beef patty, BBQ sauce, grilled avocado, jalpeno,
Cheddar cheese, lettuce, tomato, red onin jam, boat fries, coleslaw salad
2790.-

Könnyed jazz-koncertek Óbudán,
a Budapest Jazz Club szervezésében.
1036 Budapest, Bécsi út 63.

Kövesse a PÓDIUM jazz sorozatát a www.bjc.hu és a lorem ipson
oldalon és facebook oldalán.

14

Kövesse a PÓDIUM jazz sorozatát a www.bjc.hu és a www.kolosypodium.hu oldalán.

szeptember I september

15

október I october

INGYENES JAM SESSION
ESTEK OKTÓBERBEN
FREE JAM SESSIONS IN OCTOBER
MONDAY I 22.00

PÉNTEK, SZOMBAT/FRIDAY,
SATURDAY I 22.30

LFZE MONDAY
OPEN JAM

FREE BJC
JAM SESSION

10.01. Varga Tivadar Trio

10.05.

10.08. Tálas Áron Trio

10.06.

Egri János Jr. Trio

10.15. Kóródi Péter Trio

10.12.

Juhász Gábor Trio

10.22.

10.13.

Balázs József Trio

10.29. Benedek Áron Quartet

10.19.
10.20.

Torben Iversen Trio
& ifj. Tóth István
Egri János Jr. Trio

10.26.

Kalmár Zoltán Trio

10.27.

Balázs József Trio

SZERDA
WEDNESDAY I 22.00

WEDNESDAY
OPEN JAM

Lakatos Pecek
András Trio

10.03. Egri János Jr. Trio
10.10. Szalay Gábor Trio
10.17. Szász Sándor Trio
& Fenyvesi Márton
10.24. Ludányi Tamás Trio
10.31. Oláh Péter Trio
16

Az ingyenesen látogatható hétvégi jam
session sorozat támogatója a Formatex.

jegyár/price: 2500 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

október I october
20.00

Oláh Dezső Trio

A Junior Prima-díjas billentyűs pályafutását számtalan szakmai díj és a lehető legváltozatosabb zenei együttműködések szegélyezik. Repertoárjuk újraértelmezett jazz standardekből,
klasszikus zenei feldolgozásokból és a zenekarvezető kompozícióiból áll.

10.01.

Oláh Dezső is the Junior Prima award-winning young pianist-composer, already a well respected
member of the jazz fraternity. He’s won several prizes for composition and he leads his own crossover outfit, the Trio a la Kodály. With this trio however, he plays brilliant straight-ahead
FREE jazz.

BJC JAM

Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő, Pecek Lakatos András – dob

Grund Színház:
CageMatch

22.

30

20.00

A mérkőzésen két csapat néz szembe egymással, hogy néhány szóból kiindulva percről-percre átalakítsa a történetet. Minden csapat pontosan 25 percet kap, hogy a semmiből egy
történetet hozzanak létre. 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!

10.02.

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

Csokoládé szuflé a’la B&L,
whiskys szeder raguval, vanília fagylalttal

október

—
GIN
FIZZ
—
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szeptember I september

jegyár/price: 5400 HUF

A

bemutatja:

WEB - WEB PROJECT

10.03.
20.00
Tony Lakatos Frankfurtban német, Budapesten magyar, ám mindenekelőtt nemzetközileg jegyzett világklasszis szólista. Az elmúlt évtizedekben olyan kaliberű művészekkel játszott, mint Terri Lynne Carrington,
Al Foster, Billy Hart, Anthony Jackson. Az egyik legtöbbet foglalkoztatott szaxofonos, akinek fellépései mellett
azonban zeneszerzésre is jut ideje. Zenekarvezetőként majd’ húsz lemezen hallható játéka, köztük a ‚97-ben
Generation X néven megjelent korongon, melyet a korszak kiemelkedő egyéniségével, Randy Brackerrel rögzített. A hazai rajongók polcairól emellett nem hiányozhat a 2006-os Müpában rögzített DVD, melyen Oláh
Kálmán és Adam Nussbaum is közreműködik. Ugyanez igaz az ugyanebben az évben kiadott Gipsy Colours
című lemezre, melyen öccse, Roby Lakatos, Snétberger Ferenc és Szakcsi Lakatos Béla játéka is hallható.
Ezen az estén legújabb, Web-Web néven futó formációjával mutatja be Oracle című lemezét, melynek
különlegessége, hogy az album anyagát egyetlen nap alatt, csakis a számok first take-jeit, tehát kizárólag az
elsőre játszott felvételeket használva állították össze. A kifejezetten újító hangvégtelű, energikus csapatot az
európai jazz színtér meghatározó alakjai alkotják. A zenekarvezető utánozhatatlan játéka mellett a hagyományos felállású formáció egyedi hangzásának kulcsa, hogy a billentyűs Roberto Di Gioia a zongora mellett
szintetizátoron, effekteken és ütőshangszereken is közreműködik.
Tony Lakatos is an internationally acclaimed world class soloist. In the past decades, he has played with musicians
such as Terri Lynne Carrington, Al Foster, Billy Hart, and Anthony Jackson. He is one of the busiest saxophone players,
but besides his performances, he has time to compose music as well.
Tony Lakatos – szaxofon, Roberto Di Gioia – billentyűk, effektek, ütőhangszerek,
Christian von Kaphengst – bőgő, Peter Gall – dob

FREE BJC
22.

18

30

JAM

jegyár/price:2200/1800 HUF

szeptember I september

10.04.

Fidelio Jazz Est: Luiza Zan & Sárik Péter Duo

20.00

A román Luzia Zan nem csak a mi Kelet-Közép-Európánk, de az egész kontinens egyik legérdekesebb, legeredetibb jazz énekesnője. Luiza a jazz, a funk, a rhythm&blues, a hip hop, valamint a bossa nova vonzó és egyéni ötvözetét produkálja. 2004ben különdíjat kapott a Montreux-i Jazz Fesztivál énekes versenyén, a rákövetkező évben pedig második helyezést ért el. A
szigetországban is népszerű énekesnőt állandó hazai partnere, Sárik Péter összeszokott triója kíséri.
Luiza Zan is one of the most interesting singers in not just Middle Europe, but the whole continent. She has been awarded several
times at the Montreaux Jazz Festival. She and Sárik Péter, who is also one of the best among pianists, are a perfect match on the stage.

jegyár/price: 2200/1800 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

Luiza Zan – ének, Sárik Péter – zongora

20.00

Harmónia Jazzműhely:
Nigun

A Nigun – európai jazz zenekarként egyedülállóan – a közép-kelet-európai zsidó zenét
tartja eredőjének. Zenéjükben a spirituális erőt hordozó hagyomány és a modern jazz olvad
egységgé. A Nigun mindig is átlépte a műfaji határokat, leginkább talán a Klez-jazz jelző írja
le, milyen irányban gondolkodnak, ám zenéjüket legalább ennyire jellemzi a kreativitás és a
színpadon spontán születő pillanatok varázsa is.

10.05.

Nigun was founded by András Párniczky guitarist and composer in 2001. Uniquely
FREEinBthe
JCEuropean
jazz scene, the formation originates its music from the Eastern European Jewish traditions.JAM
Párniczky András – gitár, Bede Péter – szaxofon, tárogató,
22.
Ajtai Péter – bőgő, Baló István – dob
30

20.00

A
bemutatja:
Balázs Elemér Group

Balázs Elemér formációja kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki. Ennek legfőbb
jellemzői a dallamközpontúság és a különleges ritmika, melyeket a férfi és női hang érdekes
kontrasztja tesz még színesebbé. A formáció nemrégiben megújult, a karizmatikus énekes,
Szakonyi Milán mellett énekesnői poszton egy fiatal tehetség, Kiss Flóra bontotta ki szárnyait
és vált a BEG mostanra meghatározó hangjává.

10.06.

FR

E BJC JAM
The band’s music is spiced with the contrast of female and male vocal and excitingEinstrumental
play.
Balázs Elemér – dob, Kiss Flóra – ének, Szakonyi Milán – ének, Balázs József –2zongora,
2.30
Komjáti Áron – gitár, Lakatos Pecek Krisztián – bőgő, Czibere József – ütőhangszerek

19

október I october
19.00

Az ösztöndíj névadója, Lakatos Ablakos Dezső a a magyar jazztörténet kiemelkedő, máig
meghatározó egyénisége. Az ösztöndíj célja, hogy évről-évre a fiatal generáció három tehetséges művészének nyújtson támogatást céljai eléréséhez.
The Lakatos Ablakos Dezső Scholarship is awarded each year to three promising talents of
Hungarian jazz.

10.07.

19.00 Bögöthy Ádám Trio, 20.00 Nexus LineUp, 21.00 Rafael Mário Trio

20.00

A
bemutatja: Finucci Bros Quartet feat. Myrtill
Pop legendák jazzre hangolva: George Michael est

Ezen az estén Micheller Myrtill csatlakozik a zenekarhoz, hogy közös kedvencük, George Michael legismertebb számait szólaltassák meg közösen. Mindezt persze újragondolva, kicsit
jazzesebben, „Finuccisan”.

10.08.

Finucci Bros’ new project is covering the works of pop legends with jazz sounding. This night,
they will play the best-known songs of George Michael featuring the very famous songstress:
FREE BJC
Micheller Myrtill.
JAM
Micheller Myrtill – ének, Balogh Roland – gitár, Balogh Zoltán – zongora,
Horváth Pluto József – basszusgitár, Bordás József – dob

jegyár/price:2400/2000 HUF

jegyár/price:2400/2000 HUF

jegyár/price:1500 HUF

A 2018-as Lakatos Ablakos Dezső-ösztöndíjasok koncertje

Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo

22.

30

10.09.
20.00

A rendkívüli népszerűségnek örvendő ének-gitár duó különleges színfoltja a hazai, sőt mostanra az európai zenei színtérnek.
Veronika sokszínű, helyenként hangszerszerű énekhangja, a gitáros, Gyémánt Bálint basszusokban gazdag gitárhangzása,
kettejük nyughatatlan kísérletező kedvével, intuitív egymásra hangoltságával, valamint looper effektekkel fűszerezett ritmusokkal teremt komplex és izgalmas zenei élményt.
The internationally known and popular Veronika Harcsa and the highly recognized Bálint Gyémánt singer-guitarist duo are a special
bright spot of the domestic, and proud to say, even the European music scene.

Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint – gitár

20

20.00

A
bemutatja:
Berdisz Művek

A zenekar repertoárját saját szerzemények alkotják. A formáció tagjai a sajátjuk mellett
más hangszeren, vagy épp hangszereken is játszanak. Ezen tudásukat meg is csillogtatják
koncertjeiken, ennek köszönhetően a szokásosnál változatosabb zenei gondolkodás alakítja a hangzást.
The members play their own songs varoiusly on their own and other intruments.

10.10.

FREE BJC

JAM

Berdisz Tamás – dob, billentyűk, Stencli Tamás – szaxofon, basszusgitár,
22.
Juhász Attila – zongora, billentyűk, Frey György – basszusgitár
30

20.00

Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

Ella Fitzgerald, a “Jazz Nagyasszonya” nagysága előtti tisztelgés az album, amelyen a díva
kiváló szerzőktől származó kedvenc dalai szólalnak meg. Noha a BBNQ eddigi megjelenései
teljes mértékben saját kompozíciókból álltak, a zenekar számára ugyanolyan öröm a hagyományos mainstream játék is.

10.11.

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.
Bágyi Balázs – dob, Pocsai Kriszta – ének, Soso Lakatos Sándor – szaxofon,
Oláh Dezső – zongora, Oláh Péter – bőgő

jegyár/price:2000/1600 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

október I october

Harmónia Jazzműhely:
Dresch Quartet

10.12.
20.00

A tenor- és szopránszaxofonos, fuhunt és számos más fúvós hangszert is megszólaltató Dresch Mihály a magyar népzenéből
táplálkozó muzsika legkiválóbb művelője, a hazai jazz- és világzene emblematikus alakja. Azon kevés előadók egyike, akik
nemzetközileg is ismertek és elismertek. Köszönheti ezt kimagasló tehetségének, és annak a zenei alázatnak, mely minden
megszólaltatott hangot őszintévé és egyedivé varázsol játékában.
Saxophonist Drecsh Mihály who also handles a handful of folk instruments is, without a doubt, the finest exponent of Hungarian
ethno-jazz and uses Hungarian folklore as the starting point of improvisation much as black Americans use the blues.

FREE BJC

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

22.

JAM

30

21

jegyár/price:2000/1600 HUF

október I october

10.13.

Jazz Night:
Trio Midnight

20.00

Trio Midnight stílusa elsősorban standardekre és Oláh Kálmán egyéni, különleges zenei világú kompozícióira épülő, a jazz
anyanyelvének számító bebopot megőrző, ugyanakkor többféle irányzatot magába foglaló kreatív muzsika. Zenéjük lényegi
része a kollektív improvizáció. A Trio Midnight a legendás amerikai alt-szaxofonos, Lee Konitz egyik kedvenc kísérő együttese.
A ‘90-es évek óta töretlen pályájú, mainstream jazzt játszó zenekart számtalan más hazai zenekar alappilléreként is tevékenykedő három frontember alkotja.

FR

E BJalike
C JasAM
The group started working professionally in 1990, and has been recognised from the beginning by audience and E
critics
one of
the best young European mainstream jazz trio.
22.

30

jegyár/price: 2600/1800 HUF

jegyár/price:1500/4800 HUF

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

22

Szeleburdi Játéksziget:
Veronaki Klub: Cifra Palinta bemutató

10.14.

10.00

Zenés előadások, mesés családi koncertek, izgalmas újdonságok és felhőtlen szeleburdiskodás kéthetente vasárnaponként a BJC-ben! Közkívánatra újra indult a BJC gyerekprogram
sorozata. Tarján Veronika Veronaki és Mogyoró Kornél zenész házaspár szakmai ajánlásával
ismét színvonalas, zenés gyerekprogramokra invitáljuk a családokat, hogy a gyerekek játékos, mesébe ágyazott formában ismerkedhessenek meg a különböző zenei stílusokkal (jazz,
funky, pop, rock, latin ritmusok, világzene, népzene, stb.) A 11.00 órakor kezdődő koncertek
előtt és után színvonalas mini programok, kuckók, kincskereső akciók, játék- és hangszerbemutatók is várják a gyerekeket!

Budapest Jazz Orchestra

18.00

Az 1998-ban alakult Budapest Jazz Orchestra igazán nagy áttörést jelentett a hazai jazzélet számára, hiszen létrejött Magyarország első, professzionális big bandje, mely hangzásával a ‘20-as évek Amerikáját idézte. A BJO kiváló munkásságának bizonyítéka az elmúlt
több mint tizenöt év, mely idő alatt számos koncert, hazai és nemzetközi elismerés, illetve
megszámlálhatatlan külföldi előadó, köztük jó néhány világsztár, színesítette a zenekar
eddigi történetét.

10.14.

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/price:2200/1800 HUF

október I october
20.00

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.

10.15.

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

22.

30

Glass of Jazz – Egy este a Borok és a Jazz szerelmeseinek
Borkóstoló és Jazz Koncert
2018.10.25. (csütörtök)
18:00
20:00 – Koncert: Gereben Zita Quintet

Early bird jegyárak szeptember 10-ig, vagy amíg a készlet tart, kizárólag a BJC jegypénztárában.

A jegyár tartalmazza a korlátlan borkóstolást és a koncertbelépőt.
borkóstoló + koncertbelépő: 4.999 HUF/fő

Jegyek korlátozott számban kaphatók a helyszínen
és partnereinknél:

Elővételes jegyárak szeptember 31-ig, vagy amíg a készlet tart.
borkóstoló + koncertbelépő: 5.999 HUF/fő

További információ:
info@bjc.hu / +36 70 413 98 37
cultinglass@gmail.com / +36 30 755 81 72

Teljesárú jegyárak október 1-től a készlet erejéig.
borkóstoló + koncertbelépő: 7.499 HUF/fő

23

október I october

jegyár/price: 5900 HUF

I USA I

10.16.
19.00 / 21.00

A Franciaországban született, de tízéves korától az Egyesült Államokban élő utánozhatatlan gitáros,
Dean Brown évtizedek óta a legnevesebb zenészekkel játszik együtt. A 60-as években nagy hatást gyakorolt rá Jimi Hendrix játéka, de épp úgy a Beatles zenéje is.
Az elmúlt évtizedekben olyan klasszisokkal koncertezett, mint az itthon is közkedvelt Marcus Miller, Billy
Cobham, a Brecker Brothers és George Duke. Zenei stílusára a fúziós kifejezés szó szerint jellemző, hiszen játékában egyaránt fellelhetőek a rock, a latin és a funk stílusjegyei.
A hatvanas éveiben járó művész elektronikus hangzásra összpontosító zenekarával, a Dean Brown
Brand nevű öttagú formációval turnézik világszerte, ezzel a formációjával érkezik Budapestre is.
Born in France but raised in the United States from age ten, the inimitable Dean Brown has been playing with
the greatest musicians for decades. In the 1960s he was greatly influenced by Jimi Hendrix and the Beatles.
Over the past few decades he has appeared in concert with such stars as Marcus Miller, Billy Cobham, the
Brecker Brothers, and George Duke. His style is literally a fusion of rock, Latin and funk.
The artist, who is in his sixties, comes to Budapest as part of his current world-wide tour, with a five-strong,
dominantly electronic formation, the Dean Brown Brand.
Dean Brown – gitár, Mateusz Pliniewicz – elektromos hegedű, Linley Marthe – basszusgitár, Bernard
Maseli – vibrafon, Marvin Smitty Smith – dob

24

jegyár/price: 3500 HUF

október I october

BJC Big Band – Maynard Ferguson-emlékest

10.17.
18.30 / 21.00

A Budapest Jazz Club házi nagyzenekara Magyarország legkiválóbb zenészeiből alakult, vezetője Csizmadia Dávid trombitás.
A leghíresebb, eredeti big band hangszerelésű darabokat vették repertoárjukra és fontos célkitűzésük, hogy olyan műveket
szólaltassanak meg, melyeket Magyarországon nem, vagy csak ritkán játszanak, illetve olyan szólisták működjenek közre
koncertjeiken, akik szintén nem szerepeltek még hazánkban nagyzenekari kísérettel. Ezen az estén világklasszis szólisták
csatlakoznak a zenekarhoz Eric Miyashiro (J), Louis Dowdeswell (UK), Ryan Quigley (UK) és Andy Greenwood (UK) személyében.
The Budapest Jazz Club’s in-house big band enlists some of Hungary’s best musicians under the directorship of trumpeter Dávid
Csizmadia. Their repertoire comprises some of the most famous songs written specifically for a big band, and they seek to play compositions that are little known or rarely performed in Hungary. They also feature soloists at their concerts who have not performed
with a big band in Hungary before.
FREE

BJC JAM

jegyár/price: 2000 HUF

22.

Transform 20. jubileumi koncert

30

10.18.
20.00

A Transform Quintet egyéni, invenciózus zenét játszó jazzformáció. Progresszív zenei világuk elementáris és fiatalos, egyszerre
idézi a fúziós jazz, a mainstream és az elektronikus zenei áramlatok legjobb hagyományait, és bevallottan inspirálja a filmzene és
az európai klasszikus romantika zeneszerzőinek öröksége is. A tagok ebben a felállásban számos lemezt készítettek, többek között a világhírű, Grammy-díjas amerikai jazz-zongoristával, Joey Calderazzóval is. Huszadik születésnapjuk alkalmából pályafutásuk zenei anyagának legjavából válogatnak, valamint új, korábban nem hallott dalokkal és meglepetésvendégekkel is készülnek.
Transform Quintet play original, inventive jazz. Their progressive musical world brims with an elemental and youthful energy, brings in
mind the best traditions of fusion jazz, mainstream, and electronic music, and openly draws inspiration from film music and European
classical Romanticism. This concert celebrates their twentieth anniversary with a selection of their best songs, brand new compositions,
and surprise guests.
Gyémánt Bálint – gitár, Horváth „Tojás” Gábor – zongora, Eged Márton – basszusgitár,
Gálfi Attila – dob, Redő Dániel – ütőhangszerek

25

jegyár/price:1800/1400 HUF

jegyár/price:1600/1200 HUF

október I october
20.00

Harmónia Jazzműhely:
Elek István Quartet

A szaxofonos Elek István négy évtizedes pályája során számos zenekar szólistája volt, de
saját neve alatt csak 2015 elején debütált kvartettje, amely aztán nagy sikerrel szerepelt a
fővárosban és vidéken egyaránt. A négyes minden tagja a műfaj legjobbjai közül került ki. Az
együttes vezetője a nádfúvós hangszerek egész arzenálját szólaltatja meg.

10.19.

For nearly four decades he was content to be a sideman but in 2015 he formed his present quartet
and became immensely successful.
FREE

BJC JAM

Elek István – szaxofon, Weisz Gábor – zongora, Molnár Péter – bőgő, Cseh Balázs – dob
22.
30

A
Pankastic!

20.00

bemutatja:

A Pankastic! létrejöttekor a zenekar szeme előtt egy igényes és új popzenei stílus megalkotása lebegett: régi standardek és örökzöldek átültetése akusztikus hangszerekkel a francia
manouche swing világába, megfűszerezve mindezt a cimbalom egyedi hangszínével. Elképzelésükből megszületett egy sajátos, új műfaj: a django-pop.
The band plays traditional manouche-swing with a special hungarian instrument called the dulcimer.

10.20.

Pálmai Panna – ének, Kardos Dániel – gitár, Lisztes Jenő – cimbalom,
Orbán György – bőgő, Serei Dániel – dob

FREE BJC
JAM
22.

30

19.00

jegyár/price: 1600/1200 HUF

jegyár/price: 2500 HUF

Maestro

26

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, azt a nézők sorsolják ki, és a jelenetek végén ők maguk is pontoznak.
Aki a legtöbb pontot gyűjti, az est végén az lesz Maestro! Nemzetközi szinten ez az egyik
legnépszerűbb kiesős-versengős formátum, amely Magyarországon csak a Grund Színház
repertoárjában szerepel – immár 6 éve.

10.21.

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.

20.00

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.

10.22.

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

FREE BJC
22.

30

JAM

október I october
20.00

jegyár/price:1600/1200 HUF

lásd/see : 23. oldalon/p.

jegyár/price:1600/1200 HUF

ingyenes/free

Harmónia Jazzműhely:
Jazz Csillag-vizsgáló

A Harmónia Jazzműhely Jazz Csillagvizsgáló sorozata a legfiatalabb tehetségek bemutatását
tűzte zászlajára. A jellemzően egy-egy hangszer vagy hangszercsoport köré szervezett estek
fellépői leggyakrabban tanáraik, mentoraik ajánlásával érkeznek a BJC-be. Ezen az estén két
kirobbanóan tehetséges szlovákiai magyar zongorista mutatkozik be.

10.23.

This is a gig for the non-snobs who will be able to check out now all those wonderful new talents
whose shows will draw hordes of snobs in the years to come.
Farkas Attila – zongora, Farkas Zsolt – zongora

20.00

Az
bemutatja:
Kolta Péter Trio feat. David Yengibarian

A zeneszerző, gitáros Kolta Péter triójnak legújabb albumát a Budapest Jazz Club színpadán mutatja be a zenekar. Az együttesben a Prima Primissima díjas Máthé László nagybőgőzik és a fiatal generáció egyik kiemelkedő zenésze, Márkosi András dobol. Több kompozícióban az örmény
származású David Yengibarian működik közre harmonikán, aki egyéniségével, magas színvonalú
játékával különleges atmoszférát teremt.
FRE

E BJC JAM

10.24.

This night is the album release concert of guitarist-composer Kolta Péter, who will be accompanied by
22.
an outstanding band.
30
Kolta Péter – klasszikus gitár, Máthé László – bőgő, Márkosi András – dob
vendég: David Yengibarian – harmonika

18.00/20.00

Glass of Jazz:
Gereben Zita Quintet

„Az én fesztiválom“ címmel jelent meg tavaly novemberben Gereben Zita harmadik nagylemeze. Az albumon Zita és zenekara bátran keveri az akusztikus hangzást az elektronikus
zenével, a jazzel, az R’n’B-vel és a funkkal, melynek eredményeként izgalmas, minőségi
popzene szólal meg a korongon és élőben a BJC színpadán is.

10.25.

Zita’s velvety voice and personal onstage presence ensure an unforgettable evening. She has recently
released her new album, which is a tasteful combination of electronic dance, jazz, R’n’B, and funk.
Gereben Zita – ének, Bécsy Bence – gitár, Horváth „Tojás“ Gábor – zongora,
Bata István – basszusgitár, Gálfi Attila – dob

20.00

Harmónia Jazzműhely:
Vörös Niki Quartet

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.
With her magical smokey voice, Niki can turn any good material to quality jazz. She combines tradition and improvisation on a professional level, and cooperates with her musicians magically.

10.26.

FREE BJC

JAM

Vörös Nikolett – ének, Vörös László – zongora, Bögöthy Ádám – bőgő, Jeszenszky György – dob
22.
Vendég: Csicsák György Balázs – szájharmonika
30

27

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1500/4800 HUF

jegyár/price: 1800/1400 HUF

október I october
20.00

Alerant Jazz Est:
SoLaTi

A magyar jazzvilág egyik legsokoldalúbb zenésze, a zongorista Tzumo hónapról hónapra sikeresebb formációjával a Neo Soul, RnB és Hip-Hop stílusjegyeit ötvözi a jazz harmó- niakészletével és összetett, előremutató formavilágával. A zenekar Tzumo szerzeményeit szólaltatja
meg, de a darabok létrejöttekor jelentős szerep jut a zenésztársaknak is.

10.27.

SoLaTi band combines the characteristics of jazz with Hip-Hop, Neo Soul, and RnB. The music is
REEmakes
written by pianist Tzumo Árpád, and the author of the lyrics is Kriszta Pocsai,Fwho
BJCtheJAmusic
M
whole with her brilliant voice.
Pocsai Kriszta – ének, Tzumo – billentyűk, Heilig Tomi – basszusgitár, Toni Snétberger
– dob
22.
30

10.00/16.30

Rutkai Bori Banda – dupla koncert!

10.28.

Zenés előadások, mesés családi koncertek, izgalmas újdonságok és felhőtlen szeleburdiskodás kéthetente vasárnaponként a BJC-ben! Közkívánatra újra indult a BJC gyerekprogram
sorozata. Tarján Veronika Veronaki és Mogyoró Kornél zenész házaspár szakmai ajánlásával
ismét színvonalas, zenés gyerekprogramokra invitáljuk a családokat, hogy a gyerekek játékos, mesébe ágyazott formában ismerkedhessenek meg a különböző zenei stílusokkal (jazz,
funky, pop, rock, latin ritmusok, világzene, népzene, stb.) A 11.00 órakor kezdődő koncertek
előtt és után színvonalas mini programok, kuckók, kincskereső akciók, játék- és hangszerbemutatók is várják a gyerekeket!

20.00

Az
bemutatja:
Révész Richárd & Urbán Orsi Duo

Révész Richárd hazánk egyik legjobb latin jazz zongoristája, eddig is nagy sikert aratott latin
stílusú Escucha Mi Ritmo, Menu 890 és Nuestro Ritmo című lemezeivel. A BJC-ben triójával
rendszeresen szerepel, ám ezen az estén a formáció korábbi vendégével, a big band, klasszikus
standard és latin hangzásokban egyaránt otthonosan mozgó Urbán Orsival, duóban játszanak.

F

10.29.

REhis
E BtrioJCatJBJC.
Révész Richárd is the no.1 jazz pianist of our country, and he is a regular guest with
AMThis
night, however, he will play in duo with Urbán Orsi singer, who has mastered the style of big band,
classic standards, and latin jazz as well.
22.
30
Urbán Orsi – ének, Révész Richárd – zongora

kemell
gratin burgonyával és brokkoli pürével
28

jegyár/price:1600/1200 HUF

jegyár/price:1800/1400 HUF

október I october
20.00

Woodoism (CH)

A svájci formáció elsősorban a fiatal harsonás és zeneszerző, Florian Weiss szerzeményeit
szólaltatja meg. Első albumukat tavaly jelentették meg, mely hangos közönség és nem kisebb
szakmai sikert is aratott. Munkájukat az Európában rangos „ZKB Jazzprize”-zal ismerték el.

10.30.

This Swiss band mostly performs the works of composer and trombone player, Florian Weiss.
Their first record was released a year ago, and gained big success among the audience and the
professionals.
Florian Weiss – harsona, Linus Amstad – szaxofon,
Valentin von Fischer – bőgő, Philipp Leibundgut – dob

20.00

Jazz Est:
Pintér Zoltán Trio

A zenekar elsősorban jazz standardeket játszik, amiket a műfaj közös nyelveként használva
könnyedén, mégis újszerűen szólaltat meg. A három kiváló muzsikus jól ismeri egymás rezdüléseit, a szólók és a témák egyaránt izgalmasak az értő fül számára.

10.31.

The trio plays standards in an airy, but novel way. Experts will certainly appreciate both the solos
FREE B
and themes.

JC JAM

Pintér Zoltán – zongora, Orbán György – bőgő, Balázs Elemér – dob

22.

30

29

szeptember I september
09.01.

szo

20.00

Maloschik Róbert 70!

09.01.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Oláh Péter Trio

09.03.

h

20.00

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

09.03.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

09.04.

k

20.00

ZEEG

09.05.

sze

20.00

Hangfoglaló: Equinox

09.05.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: ifj. Tóth István Trio

09.06.

cs

20.00

Az InfoRádió bemutatja: Bacsó Triad

09.07.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Szakcsi Lakatos Béla Trio

09.07.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

09.08.

szo

20.00

A Budateher bemutatja: Balázs Elemér Group

09.08.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

09.10.

h

20.00

Kovács Linda & Bögöthy Ádám Duo

09.10.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Kóródi Péter Trio

09.11.

k

20.00

Budapest Bossanova

09.12.

sze

20.00

Formatex Jazz Est: Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

09.12.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Csízi László Trio

09.13.

cs

20.00

d1 tv Jazz Est: Gyárfás - Premecz Organ Trio: Organ Grinder’s Suite

09.14.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Lily Dior & Szakcsi Lakatos Róbert Trio

09.14.

p

22.30

Free BJC Jam Session: ifj Tóth István Trio

09.15.

szo

20.00

Studio 11 Evenings: Studio 11 feat. Bolba Éva

09.15.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Kalmár Zoltán Trio

09.17.

h

20.00

TRACE BUNDY (USA)

09.17.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Kiss Tamás Trio

09.18.

k

20.00

zártkörű rendezvény

09.19.

sze

20.00

Neumann Balázs Trio feat. Borbély Mihály & Winand Gábor – Faith lemezbemutató

09.19.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Benkó Ákos Trio

09.20.

cs

20.00

Fidelio Jazz Est: Makovics Dénes Sextet

09.21.

p

20.00

Oláh Krisztián Trio feat. Hajdu Klára

09.21.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

09.22.

szo

20.00

Harmónia Jazzműhely: SoLaTi

09.22.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

09.24.

h

20.00

Az év fiatal jazz zenésze 2018 III.

09.24.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Jonas Reggie Jr. Trio

09.25.

k

20.00

A Chartapack bemutatja: Sárik Péter Trio

09.26.

sze

20.00

A jegymester.hu bemutatja: Oláh Kálmán Jr. Quartet

09.26.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio

09.27.

cs

20.00

Alerant Jazz Est: Szőke Szandra Quintet - Freud’s Forest lemezbemutató

09.28.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Urbán Orsi Group

09.28.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Kalmár Zoltán Trio

09.29.

szo

20.00

Gyémánt Bálint Trio

09.29.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

09.30.

v

10.00

Szeleburdi Játéksziget: Farkasházi Réka és a Tintanyúl

Jegyvásárlás:
Személyesen a BJC jegypénztárában:
Nyitvatartási napokon:
20:00 órakor kezdődő koncertek esetében 19:00 órakor,
egyéb esetekben pénztárunk a program kezdete előtt 1 órával nyit.

30

Telefonos foglalás:
Koncertjeink többségére telefonon is foglalhat jegyeket, illetve számos
programra koncerttermi asztalt is. Az így foglalt jegyek a koncert kezdete előtti fél óráig érvényesek.
+36 70 413 98 37, +36 1 798 7289
Online jegyvásárlás:
www.jegymester.hu

október I october
10.01.

h

20.00

Oláh Dezső Trio

10.01.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Varga Tivadar Trio

10.02.

k

20.00

Grund Színház: CageMatch

10.03.

sze

20.00

A PAPAGENO BEMUTATJA: ALERANT JAZZ EST – TONY LAKATOS WEB-WEB PROJECT

10.03.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Egri János Jr. Trio

10.04.

cs

20.00

Fidelio Jazz Est: Luiza Zan & Sárik Péter Duo

10.05.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Nigun

10.05.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Csízi László Trio

10.06.

szo

20.00

A Chartapack bemutatja: Balázs Elemér Group

10.06.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

10.07.

v

19.00

A 2018-as Lakatos Ablakos Dezső-ösztöndíjasok koncertje

10.08.

h

20.00

A Glonet bemutatja: Finucci Bros Quarte feat. Myrtill - Pop legendák jazzre hangolva: George Michael est

10.08.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Tálas Áron Trio

10.09.

k

20.00

Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint Duo

10.10.

sze

20.00

A Jegymester.hu bemutatja: Berdisz Művek

10.10.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Szalay Gábor Trio

10.11.

cs

20.00

Bágyi Balázs New Quartet feat. Pocsai Kriszta

10.12.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Dresch Quartet

10.12.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Juhász Gábor Trio

10.13.

szo

20.00

Yamaha Jazz Night: Trio Midnight

10.13.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balász József Trio

10.14.

v

10.00

Szeleburdi Játéksziget: Veronaki Klub: Cifra Palinta bemutató

10.14.

v

18.00

Budapest Jazz Orchestra

10.15.

h

20.00

Voice & Guitar: Micheller Myrtill & Pintér Tibor Duo

10.15.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Kóródi Péter Trio

10.16.

k

10.17.

sze 18.30/21.00

BJC BIG BAND – MAYNARD FERGUSON-EMLÉKEST

10.17.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Szász Sándor Trio feat. Fenyvesi Márton

10.18.

cs

20.00

Transform 20. jubileumi koncert

10.19.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Elek István Quartet

10.19.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Torben Iversen Trio & Ifj. Tóth István

10.20.

szo

20.00

A Budateher bemutatja: Pankastic!

19.00/21.00

VILÁGSZTÁROK A BUDAPEST JAZZ CLUBBAN: THE DEAN BROWN BAND (USA)

10.20.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Egri János Jr. Trio

10.21.

v

19.00

Maestro

10.22.

h

20.00

Formatex Jazz Est: Singer Street

10.22.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Bedő Gábor Trio

10.23.

k

20.00

Harmónia Jazzműhely: Jazz Csillag-vizsgáló

10.24.

sze

20.00

Az AVM bemutatja: Kolta Péter Trio feat. David Yengibarian

10.24.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Ludányi Tamás Trio

10.25.

cs

20.00

Gereben Zita Quintet - 18.00: Glass of Jazz

10.26.

p

20.00

Harmónia Jazzműhely: Vörös Niki Quartet

10.26.

p

22.30

Free BJC Jam Session: Kalmár Zoltán Trio

10.27.

szo

20.00

Alerant Jazz Est: SoLaTi

10.27.

szo

22.30

Free BJC Jam Session: Balázs József Trio

10.28.

v

10.00/16.30

10.29.

h

20.00

Az InfoRádió bemutatja: Révész Richárd & Urbán Orsi Duo

10.29.

h

22.00

LFZE Monday Open Jam: Bened Áron Quartet

10.30.

k

20.00

Woodoism (CH)

10.31.

sze

20.00

d1 tv Jazz Est: Pintér Zoltán Trio

10.31.

sze

22.00

Wednesday Open Jam: Oláh Péter Trio

Rutkai Bori Banda – dupla koncert!
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