
 
 
 Szeptember 23. Szeptember 24. Szeptember 25. 

Közraktár- 
Sátor 
19 h 
IX., Közraktár u. 9-

11. 

Kőszegi 
Percussion 

Workshop 

Orchestra  
Kőszegi Imre, Dely István, 
Dely László, Dely Dávid, 
Zsoldos Béla, Bacsó Kristóf, 
Dely Róbert, Rozsnyói 
Péter, Orbán György 

Budapest Jazz 
Orchestra - 

Johnny Griffin 
Vendégek:  
Bontovics Kati, Berki Tamás 

Dresch Mihály 
Quartet 
Lemezbemutató koncert 
Kovács Ferenc, Szandai 
Mátyás, Baló István 
Vendég: Lukács Miklós 
 

Lantos Zoltán - 

Horváth Kornél 
Duó 

Oláh Kálmán Trió 
- 

Kenny Wheeler 
Egri János, Németh Ferenc 

Vasvári Pál - 

Paco Sery Group - 

Bernard Maseli 
Lemezbemutató koncert 
Birta Miklós, Nagy János, Zsemlye 
Sándor Zsömi 
Vendég: Vasvári Márton 

Binder Károly 

Borbély Mihály 

Trilok Gurtu 

Balázs Elemér Group 
- 

Dés László 
Hajdú Klára, Winand Gábor, Juhász 
Gábor, Balázs József, Glaser Péter, 
Dés András 

Kultiplex 
23 h  
IX. Kinizsi u. 28. 

Grencsó 

Bió Kollektív  
Grencsó István, Hans van 
Vliet, Benkő Róbert, 
Jeszenszky György 

Dél-alföldi 
Szaxofonegyüttes
Ágoston Béla, Burány Béla 
Pöcök, Szokolay Dongó 
Balázs, Benkõ Róbert, Geröly 
Tamás 
Vendég: Szelevényi Ákos 

La Campagnie des 
Musiques á ouir 
Denis Charolles, Christophe 
Monniot, Fredéric Gastard 
Gadó Gábor - 

Szakcsi L. Béla 

Kathy H. Lajos 
Ráday u. 
szabadtéri 
színpad 
17.30 h  
Ráday u. - Köztelek u. 
sarok 

 Brezo Quartet 
Brezovcsik Gábor, Lukács 
Gábor, Szerető Dániel, 
Molnár Gábor 

Jazzpression 
Tóth Sándor, Sárik Péter, Frey 
György, Tiba Sándor, ifj. Födő 
Sándor 

Ráday u. 
kávéházak 
23-01h élõ 
jazz 

Jaffa Kávéház: Jazz Timers > Bosambo  > Tisza Bea Quintet 
Paris, Texas Kávéház: Szolnoki Dóra Jazz Quartet > Dórika és a Rombolók > 
Klasszikus indiai zene 
Soul Cafe: Szőke Nikoletta Trió > Gyárfás István Trió > Ektar 
Time Cafe & Lounge: Jasna & Balkaneska > Oláh Szabolcs Quartet  > Elly Wright 
és a Sramkó János Trió 
KisErkel: Dj Badihali (Tilos Rádió - jazz jockey) régi jazzfelvételek bakelitrõl) 

Jegyek kaphatók a Ticket Expressz jegyirodáiban: VI. Andrássy út 18. > V. Deák Ferenc u. 19. > VI. Jókai u. 40. (MCD 
Zeneáruház) > II. Mammut Budai Moziközpont > VIII: József krt. 50. (MCD Zeneáruház) > V. Ferenciek tere 10. (IBUSZ), 
valamint a koncert napján a Közraktár-Sátor bejáratánál és a Kultiplexben.  
Jegyrendelés: 06-30-30-30-999, www.tex.hu Információ: 06-1-216-7894 

Napi jegy - Közraktár-Sátor és Kultiplex: 2.500,- 
Napi jegy - Kultiplex: 1.000,- 
Három napos bérlet - Közraktár-Sátor és Kultiplex: 6.000,- 

 

             

 



Szeptember 23., 18 h Ráday utcai felvonulás 
 

Fesztiválmegnyitó hangszeres felvonulás a Ráday utcában – a Kálvin térről indulva a Bakáts térig – a 
Budapest Jazz Orchestra és a fesztivál néhány fellépőjének közreműködésével. 

 
 
Szeptember 23., 19 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 

Kőszegi Percussion Workshop Orchestra 
 
Az idén hatvanadik születésnapját ünneplő Kőszegi Imre, aki évtizedek óta a magyar jazz egyik 
meghatározó személyisége, Európában is elismert dobos. Itthon 1976-ban alakította meg első saját 
együttesét, a Rhythm and Brasst, azóta számos formáció alapító tagja volt, köztük a Percussion 
Workshop Orchestráé, a Super Trióé és a Take Fouré. Játszott többek közt Larry Coryellel, Steve 
Grossmannel, Birelli Lagrene-nel, Trilok Gurtuval, Teddy Wilsonnal és Frank Zappával, valamint a 
magyar jazz élvonalából szinte mindenkivel. Hét éven át volt a Magyar Jazz Szövetség elnöke, több 
mint tíz éve a Jazz Tanszék tanára, számos szakmai díj és elismerés birtokosa. 150-nél is több lemezen 
hallható kitűnő játéka. Zenekaraiba előszeretettel hív fiatal muzsikusokat, így az újjáélesztett Kőszegi 
Percussion Workshop Orchestrában is több ifjú tehetség kap helyet (Zana Zoltán, Rozsnyói Péter, 
Orbán György és Dely Dávid). A ’70-es évek magyar és európai jazzéletében több éven át fennálló 
zenekar szokatlan hangszer-összeállítása és egyéni hangú muzsikusgárdája miatt is jelentős volt, 
melynek XXI. századi reinkarnációjában most újra megszólaltatja latin ütőhangszereit Dely László, 
valamint a hosszú ideig Kolumbiában élő Dely István és fia, Dávid. A zenekarvezető mellett Zsoldos 
Béla a klasszikusnak mondható perkákat kezeli. 
 
Kőszegi Imre – dob, ütőhangszerek 
Dely István, Dely László, Dely Dávid – latin ütőhangszerek 
Zsoldos Béla – vibrafon, marimba, ütőhangszerek 
Bacsó Kristóf – szaxofon 
Dely Róbert - gitár 
Rozsnyói Péter – zongora 
Orbán György – bőgő 
 
 

Szeptember 23., 20 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 
Budapest Jazz Orchestra - Johnny Griffin, vendégek: Bontovics Kati és Berki Tamás 
 
„A világ leggyorsabb tenorszaxofonosa”-ként is aposztrofált 76 éves Johnny Griffin a hard bop stílus 
egyik emblematikus alakja. 1945-ben Lionel Hampton zenekarában tűnt fel a kis termetű, de annál 
erőteljesebb sounddal rendelkező muzsikus. Amikor 1957-ben Art Blakey legendás Jazz 
Messengersének tagja lett, már kiforrott stílussal rendelkezett. Később John Coltrane-t váltotta 
Thelonious Monk együttesében, majd 1963-as Európában való letelepedéséig Eddie „Lockjaw” Davisszel 
vezette a kemény hangzásáról ismert kéttenoros kvintettjét. Párizsban emigránstársaival, Bud Powellel 
és Kenny Clarke-kal lépett fel, működött a Clarke-Boland Big Band szólistájaként, számos turnén vett 
részt és lemezfelvételeket készített. 
Johnny Griffin fellépése a Budapest Jazz Orchestrával történelmi jelentőségű eseménynek nevezhető 
– Griffin négy évtizede járt Magyarországon, a jazzrajongók egy idő közben felnőtt generációja láthatja 
most először élőben. A tavalyi fesztiválon Dave Liebmant vendégül látó BJO biográfiája pedig egy újabb 
előkelőség nevével gazdagodik. 
A hatvanéves Berki Tamás munkásságát idén Szabó Gábor-díjjal ismerték el, szerepe a magyar 
jazzéletben, csakúgy mint Bontovics Katié, kiemelkedő. A programban a BJO vezetője, Fekete-
Kovács Kornél által meghangszerelt standardek szólalnak meg. 
Ez a csütörtök este igazi jazzcsemegének kínálkozik. 
 
Johnny Griffin – szaxofon 
Bontovics Kati – ének 
Berki Tamás - ének 
Fekete-Kovács Kornél – trombita, szárnykürt, karmester 
Csejtey Ákos – altszaxofon 
Kollmann Gábor – altszaxofon 
Bacsó Kristóf – tenorszaxofon 
Zsári Tamás – tenorszaxofon 
Varga György – baritonszaxofon 
Puskás Csaba – trombita 
Ducsai Szabolcs – trombita  

Hámori János – trombita 
Gráf Ádám – trombita 
Schreck Ferenc – harsona 
Almási Attila – harsona 
Skerletz Gábor – harsona 
Nagy Viktor Dániel – basszusharsona 
Cseke Gábor – zongora 
Hárs Viktor – bőgő 
Dés András – ütőhangszerek 
Pusztai Csaba – dob 



Szeptember 23., 23 h, Kultiplex (IX., Kinizsi u. 28., 219-0706) 
 

Grencsó Bio Kollektív 
 
Grencsó István több évtizede az avantgárd jazz egyik leghitelesebb egyénisége 
Magyarországon. A ’80-as években a Dresch Quartetben ismertté vált szaxofonos a big 
bandtől a trióig a legkülönbözőbb formációkban koncertezett és készített lemezeket, s rajtuk 
a jazz, az etno, a pop, a rock vagy a slágerzene elemeinek olyan elegyét keverte ki, mely 
csak Grencsó eredeti gondolkodásmódjának köszönhetően jöhetett létre. Még a Dresch 
Quartet idejéből származik Benkő Róbert bőgőssel való munkakapcsolata, de Jeszenszky 
György dobossal is évek óta dolgozik együtt. Mindketten invenciózus partnerei a 
zenekarvezetőnek, akár csak a holland származású harsonás, Hans van Vliet. A Grencsó Bio 
Kollektív zenéje mesterséges hanganyagot vagy hamis gondolatokat nem tartalmaz, így a 
hallgatóság számára garantáltan valódi és friss zenei élményt nyújt. 
 
Grencsó István – szaxofon 
Hans van Vliet – harsona 
Benkő Róbert – bőgő 
Jeszenszky György – dob 
 

 
Szeptember 23., 23 h – 01 h, Kávéházak 
 

Jaffa Kávéház (IX., Ráday u. 39., 219-5285) 
 

Jazz Timers 
 
Bolla Gábor, a 15 éves tehetség fiatal kora dacára tavaly a Jazz Timersszel részt vett az indiai 
Jazz Yatra fesztiválon, de játszott már Portugália, Spanyolország, Nagy-Britannia és 
Franciaország színpadain is. Szende Gábor (Dimenzió, Toto Blanke Electric Circus, Bacillus 
Combo, Kaszakő) a ’80-as ’90-es évek egyik legfoglalkoztatottabb dobosa. 7 év kanadai távollét 
után a Test Jazz Group mellett a Jazz Timers tagjaként hallható újra. Dráb Károly a Jazz 
tanszak elvégzése után különböző formációkban szerepelt, majd 2004-ben csatlakozott a Jazz 
Timershez. Regály György, a zenekar alapítója, aki megfordult a No-spa együttesben, a Jazz 
Vitaminban, az Afro Jamben, a Dig-It-Allban, a Kőszegi Trióban, és a Test Jazz Groupban, 
session zenészként játszott Hollandiában, Nagy-Britanniában és Németországban. 1984 óta 
aktív jazzmuzsikus, 1988 óta a Jazz tanszék tanára. A Jazz Timers műsorának címe: Old & New 
Standards. 
 
Bolla Ákos – tenorszaxofon 
Regály György – zongora 
Dráb Károly – basszusgitár 
Szende Gábor – dob 
 

Paris, Texas Kávéház (IX., Ráday u. 22., 218-0570) 
 

Szolnoki Dóra Jazz Quartet 
 
Az együttes megalakulásakor a Magyarországon némiképp mellőzött stílus, a swing felélesztését 
tűzte ki célul, repertoárját innen válogatja. A fiatal énekesnő, Szolnoki Dóra kvartettjének 
alapvető ismertetőjegye a dobfelszerelés nélküli felállás – amelyben így a gitárra és a 
nagybőgőre vár az alaplüktetés biztosítása –, valamint a hazánkban a swinggel együtt 
elfeledettnek mondható klarinét-ének párosítás. Fritz József, a Fritz Jazz Swingers 
vezetőjeként is és más formációkkal is készített már lemezeket. Amikor Oláh Szabolcs nem 
Szolnoki Dórát kíséri, elsősorban saját négyesfogatát vezeti, amellyel szeptember 24-én a Time 
Cafe & Lounge-ban lép fel, Oláh Péter pedig a Trio Acoustic oszlopos tagja. 
 
Szolnoki Dóra – ének 
Fritz József – klarinét 
Oláh Szabolcs – gitár 
Oláh Péter – bőgő 
 
 

 
 



Time Cafe & Lounge (IX., Ráday u. 23., 476-0433) 
 

Jasna & Balkaneska 
 
A kvintett másfél éve alakult, zenéjük az etno-jazz irányzathoz sorolható, benne mind modern, 
mind autentikus jegyek kifejezésre jutnak. Alapítója, Jovicevic Jasna a Jazz tanszak elvégzése 
előtt Jugoszláviában tanult zenélni. Mivel a balkáni és kelet-európai zenei hagyományok 
gyerekkora óta körülvették, kézenfekvő Jasna számára, hogy kvintettjével a délszláv és a 
balkáni népzene elemeit ötvözze a jazzel, és saját dalain is ezen tradíciók hatásai fedezhetők 
fel. Koncertjein nemcsak népzenei motívumokat, hanem népi hangszereket is megszólaltat a 
zenekar. Idén a zenekar bekerült a Milánóban rendezett II. Etno Music Competition 
elődöntőjébe – szeptemberben hirdetnek győztest. 
 
Jovicevic Jasna – szaxofon, fuvola, furulya 
Bolba Éva – ének 
Blaho Attila – zongora 
Kovács Zoltán – bőgő, hegedű 
Pusztai Csaba – dob 
 

Soul Cafe (IX., Ráday u. 11-13., 217-6986) 
 

Szőke Nikoletta Trió 
 
A két éve alakult trió a ’40-es, ’50-es évek, többek között Nat King Cole és Frank Sinatra mára 
klasszikussá vált dalait adja elő. Szőke Nikoletta 1983-ban született Zalaegerszegen, jelenleg 
Winand Gábor tanítványa. 2002-ben debütált a Magyar Rádió „Klasszikus és jazz” című, élőben 
közvetített koncertsorozatában. Egy évig Zsédenyi Adrienn (Zséda) koncertjein is 
közreműködött vokalistaként. Az Egri János és Barátai zenekar tagja. Ifj. Szakcsi Lakatos 
Béla egyike a honi jazzélet legkiemelkedőbb zongoristáinak. Sok híres magyar, illetve külföldi 
muzsikussal játszott együtt, köztük Lakatos „Ablakos” Dezsővel, Tony Lakatossal és Rick 
Margitzával. Barcza Horváth József az egyik legfoglalkoztatottabb bőgős Magyarországon, 
eddig több mint húsz lemezen volt közreműködő. Olyan hírességekkel játszott együtt, mint Erik 
Truffaz, Ray Anderson, Kirk Lightsey és Benny Bailey. 
 
Szőke Nikoletta – ének 
Ifj. Szakcsi Lakatos Béla – zongora 
Barcza Horváth József – bőgő 

 
KisErkel (IX., Erkel u. 14 és fél, 210-7351) 
 
DJ Badihali (Tilos Rádió - jazz jockey) régi jazzfelvételek bakelitről 
 
 
 
Szeptember 24., 17.30h Ráday utca Szabadtéri Színpad  
(IX., Ráday u. – Köztelek u. sarok) 
 
Brezo Quartet 
 
A Brezo Quartet a Plastic Ohara együttes zeneszerző-gitárosának, Brezovcsik Gábornak 2001-ben 
létrehozott formációja. Kalandzene számos jazzelemmel, de mégsem hagyományosan használja fel 
azokat. Komolyzene ez a szó minden értelmében. Egyrészt a klasszikus gitár telt, meleg, érzékeny, 
barokkos hangzása miatt, másrészt pedig mert maguk a kompozíciók tekintélyparancsolóak: gyakoriak 
a tört, páratlan ritmusok, az alaposan megkomponált, bonyolult motívumok. A zenekar számos 
nemzetközi jazzfesztiválon vendégszerepelt, egyebek között Oroszországban, Luxemburgban és 
Franciaországban. 
 
Brezovcsik Gábor – klasszikus gitár 
Lukács Gábor – altszaxofon 
Szerető Dániel – basszusgitár 
Molnár Gábor – dob 
 
 
 
 



Szeptember 24., 19 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 
Dresch Mihály Quartet, lemezbemutató koncert 
 
Dresch Mihály tizenhét éves volt, amikor többek közt Johnny Griffin hatására a jazz felé fordult. A 
konzervatórium jazz tanszakának elvégzése (1979) után a magyarországi mainstream jazz élvonalához 
kötődött, de korán megteremtette önálló, a magyar és kelet-európai népzenék világát a „hagyományos” 
jazzbe oltó, s mindkettőt hitelesen képviselő stílusát. 
Dresch Mihály 1984-ben alakította meg első saját zenekarát, amelynek a kilencvenes évek közepéig 
többször is változott a felállása: eredetileg Grencsó István játszott szaxofonokon, Benkő Róbert 
bőgőzött és Baló István dobolt. Utóbbit a ’90-es évek elején Geröly Tamás váltotta fel, Grencsó kivált 
az együttesből, egy lemez erejéig Lajkó Félix hegedült, majd helyette Kovács Ferenc került a 
kvartettbe, aki trombitán is jeleskedett. 
Aztán 1998 tavaszán újra átalakult, és azóta változatlan felállásban működik a zenekar. A dobok mögé 
visszatért Baló István, míg a bőgő a fiatal Szandai Mátyás kezébe került. Az újjászületett kvartett első 
lemezéről a Mozdulatlan utazásról a Down Beat magazin közölt elismerő kritikát, ezt követte a Szép 
csendesen, az első BMC-s CD, majd a második, a Hungarian bebop is jelentős nemzetközi visszhangot 
keltett, lévén a felvételéhez egy valódi legendát, Archie Sheppet sikerült megnyerni. 
A Dresch Quartet tagjai – Archie Shepp mellett – a műfaj olyan kimagasló alakjaival dolgoztak együtt, 
mint John Tchicai, Roscoe Mitchell, Chico Freeman, David Murray és Dewey Redman; és olyan rangos 
fesztiválok és klubok látták a zenekart vendégül, mint a Jazz & Wine Festival (Olaszország), a Festival 
Jazzèbre (Franciaország), a London Jazz Festival (Nagy-Britannia), a JazzFest Wien (Ausztria), a Kalisz 
Festival (Lengyelország), a New Morning (Franciaország) vagy a Jazz Brugge (Belgium). 
Az Egyenes zene a Dresch Quartet harmadik lemeze a BMC Recordsnál, rajta Dresch talán eddigi 
legelmélyültebb felvételei hallhatók. 
 
Dresch Mihály - tenor- és szopránszaxofon, furulya 
Kovács Ferenc – hegedű 
Szandai Mátyás - bőgő 
Baló István - dob 
Vendég: Lukács Miklós - cimbalom 
 

 
 
Szeptember 24., 20 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 

Lantos Zoltán - Horváth Kornél Duó 
 
A két muzsikus jól ismert a magyarországi és európai kortárs jazzéletben. Jó néhány éve játszanak 
együtt különböző formációkban. Közös munkáik eredményeként jött létre 2000. közepén a mostani duó. 
Zenéjük mélyen a hazai tradíciókban gyökerezik, ugyanakkor világuk szorosan kapcsolódik más 
kultúrákhoz is: a keleti zene, az indiai klasszkus zene, a kortárs zene és a free jazz egyformán fontos, 
meghatározó elemek, melyekből a kompoziciók építkeznek, s amelyek áthatják az improvizációkat. 
Lantos Zoltán klasszikusan képzett hegedű-virtuóz, aki 9 éves kint tartózkodása alatt az indiai 
hegedű-technikát is elsajátította. Olyan zenészekkel dolgozott együtt, mint Sebestyén Márta, Dés 
László, Dresch Mihály, Juhász Gábor és Horváth Kornél, valamint Charlie Mariano, Ramesh Shotham, 
Renaud Garcia-Fons, Lars Danielsson, Dhafer Youssef, Markus Stockhausen, Achim Tang, Patrice Heral 
és mások. Saját együttesén, a “Mirrorworld” kvartetten kívül szóló programmal is koncertezik, 
amelyben speciális elektronikus effekteket és “loop”-okat is használ. 
Horváth Kornél az egyik legismertebb hazai ütőhangszeres művész, az elterjedtebb kongán és bongón 
túl olyan különlegesebb hangszereken is játszik, mint a gatham, gatodrum, chekere, udu, hang stb. 
Alapítója volt többek között a Trio Stendhal együttesnek és az L. A. Bandnek, több nemzetközi 
hírességgel is együtt dolgozott köztük David Friedmannel, Randy Breckerrel, Tommy Campbell-lel, Carlo 
Rizzóval, vagy az oud-virtuóz, Munir Bashirral). 1992-ben jelent meg szóló CD-je Rag Handed címmel. 
Muzsikusi szerepvállalásán túl a magyar jazz itthoni és külföldi előmozdításán is fáradozik. 
 
Lantos Zoltán – hegedű 
Horváth Kornél – ütőhangszerek 
 

 
Szeptember 24., 21 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 

Oláh Kálmán Trió - Kenny Wheeler 
 

A kanadai származású, Londonban élő Kenny Wheeler az ’50-es évek óta jelen van a világ 
jazzszínpadán. Avantgárd és free muzsikusként úttörő zenekarokban szerepelt, köztük a Spontaneous 



Music Ensemble-ben, Tony Oxley szextettjében, Alexander von Schlippenbach big bandjében, a Globe 
Unity Orchestrában és Anthony Braxton együttesében. 1975 óta készít lemezeket az ECM kiadó 
számára, itt jelentek meg a többi között a Dave Holland Quintettel készített albumai. A free jazzben 
megkívánt erőteljes, szabadon szárnyaló játékán kívül post-bop felvételeken hallható líraibb, 
letisztultabb hangja is jól ismert. 
Oláh Kálmánt a magyar jazzközönség elsősorban a Trio Midnightból ismeri mint kitűnő, virtuóz és 
invenciózus mainstream zongoristát; azonban a klasszikus zene és a magyar népzene is fontos szerepet 
tölt be művészetében, amit az eddig megjelent hat saját albuma is jól illusztrál. Legnagyobb terjedelmű 
szerzeményét, a Concerto for Jazz Orchestrát 2001-ben mutatták be. Új CD-je a japán MA 
Recordingsnál jelent meg Contrasts and Parallels címmel, amelyen a fesztiválon is fellépő trióval 
hallható. 
Egri János megalakulása óta állandó tagja a Trio Midnightnak, de más formációkban is gyakran kíséri 
Oláh Kálmánt. Kreatív bőgő- és basszusgitárjátékának köszönhetően igen keresett nemcsak 
mainstream jazz, de fúziós, világ- és popzenei produkciókban is. Saját együttesét 1996-ban alapította, 
amellyel eddig két lemezt készített. 
Németh Ferenc tehetségét és felkészültségét mi sem bizonyítja jobban, hogy ösztöndíjasa volt a 
világhírű Berklee College of Musicnak, majd tanult a Thelonious Monk Institute-ban is. Jelenleg New 
Yorkban él, és olyan neves előadókkal játszik, mint Dave Samuels, Christian McBride, Terence 
Blanchard, John Abercrombie, Jimmy Heath, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Eddie Henderson és John 
Patitucci. 
A kvartett előadásában a jól ismert standardek új tartalommal telnek meg. 
 
Kenny Wheeler – szárnykürt 
Oláh Kálmán – zongora, billentyűs hangszerek 
Egri János – bőgő 
Németh Ferenc – dob 
 

 
 
 
Szeptember 24., 23 h, Kultiplex (IX., Kinizsi u. 28., Tel: 219-0706) 
 

Dél-alföldi Szaxofonegyüttes, vendég: Szelevényi Ákos 
 
Az együttes 1992 óta létezik, jelenlegi felállása 1997-ben alakult ki. Műsorukban népzenei 
feldolgozások, népi hangszeres darabok mellett olyan jazzes variációk is léteznek, melyek tánczenei 
gyökerei a népi és jazzritmusok világába kapaszkodnak. Egyéni elképzelések valósulnak meg a három 
szaxofonos sajátos kompozíciós világában és a szabad szerkesztésű részekben. 
Különleges intonáció és keleti skálák Szokolay játékában, aszimmetrikus ritmusok és jellegzetes 
ütőgardonjáték Geröly muzsikájában, feszes gondolatiság és robbanó energiák Burány frazírjában, 
bölcselet és mesevilág Benkő húrérintésében, fesztelen humor, váratlan hatások és információk 
keresése Ágoston zeneközelítésében. A fesztivál közönsége  egyrészt a BMC-nél az idén megjelenő 
Tótágas című, sorrendben a harmadik CD-jük anyagát, másrészt régebbi szerzeményeiket hallhatja. A 
koncerten közreműködő, 1986 óta Párizsban élő Szelevényi Ákos szabadon szárnyaló szaxofonjátékát 
a magyar jazzkedvelők is egyre gyakrabban élvezhetik. 
 
Szokolay Dongó Balázs - szopránszaxofon, basszusklarinét, csövek, dorombének, duda 
Burány Béla Pöcök – szoprán- és baritonszaxofon, furulya, körtemuzsika 
Ágoston Béla - alt és tenorszaxofon, basszusklarinét, ének, dorombének, duda 
Benkő Róbert - bőgő 
Geröly Tamás Sándor - dob 
Vendég: Szelevényi Ákos - szaxofon 
 

 
Szeptember 24., 23 h – 01 h, Kávéházak 
 

Jaffa Kávéház (IX., Ráday u. 39., 219-5285) 
 

Bosambo 
 
A Bosambo 1996 őszén alakult Tóth István Sztív gitáros-zeneszerző vezetésével. Az együttes 
zenei világa kuriózum a magyar zenei életben, a hangszerösszeállításból adódóan a modern 
latin zenére emlékezteti a hallgatót. Stílusjegyei mégis különböznek attól, mivel a kompozíciók 
nem a latin hangzás reprodukálására épülnek. A témák harmóniavilága és a zenei formák a 90-
es évek jazz-zenéjéhez állnak legközelebb. A hangszerek állandóan változó, kísérő és szóló 



játékmódja, valamint az előadók különböző egyénisége teszi nagyon változatossá a zenekar 
tiszta, könnyen követhető muzsikáját. 
 
Tóth István Sztív – gitár 
Winand Gábor – ének, szaxofon, fuvola 
Barcza Horváth József – basszusgitár 
Dés András – ütőhangszerek 
 

Paris, Texas Kávéház (IX., Ráday u. 22., 218-0570) 
 

Dórika és a Rombolók 
 
A Dórika és a Rombolók zenekar 1998-ban alakult, tagjai ebben az évben diplomáztak a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz tanszakán. Repertoárjukon szerepelnek jazzstandardek 
„szimpatikus”, nem túl mainstream-felfogásban, valamint a nagyszerű jazzgitáros, John Scofield 
szerzeményei. A gitár-basszusgitár kicsit keményebb hangzása mellett kontrasztként jelentkezik 
az ének és a fuvola szelídebb megszólalása. Működésük 6 éve alatt szerepeltek különböző 
fesztiválokon és állandó résztvevői a vidéki, illetve budapesti klubéletnek. 
 
Behumi Dóri – ének, fuvola 
Schneider Zoltán – gitár 
Frey György – basszusgitár 

 
Time Cafe & Lounge (IX., Ráday u. 23., 476-0433) 
 

Oláh Szabolcs Quartet 
 
A zenekar 2002 júniusában alakult Budapesten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz 
tanszakának hallgatóiból. A modern mainstream és az európai jazz irányzatait követő, 
ugyanakkor mégis egyéni hangvételű saját szerzeményeket játszó együttes tagjai mindannyian 
gyermekkoruk óta zenélnek. A csapat életre hívásánál fontos szerepet játszott az is, hogy zenei 
érdeklődésük középpontjában ugyanazok a zenei irányzatok és muzsikusok álltak, pl.: Miles 
Davis, John Coltrane, Jim Hall, Wayne Shorter, Bill Evans, Pat Metheny, Branford Marsalis és 
mások. 
 
Oláh Szabolcs - gitár 
Mester Dániel - szaxofon 
Soós Márton - bőgő 
Majtényi Bálint - dob 

 
Soul Cafe (IX., Ráday u. 11-13., 217-6986) 

 
Gyárfás István Trió 
 
A gitáros Gyárfás István főleg a kis "kamara" formációkban érzi otthon magát, alapvető 
lételeme a humor és a swing. Első saját trió CD-je 1996-ban látott napvilágot "Live at the Jazz 
Café" címmel. 
Triója nemrég új lemezzel jelentkezett, "Tale" címmel, melyen a zenekar szólistája a kiváló 
jazzhegedűs, Deseő Csaba. A felvételen három dal erejéig hallható egy kiemelkedően 
tehetséges fiatal énekesnő, Fábián Julianna. 
A fesztiválon a dob nélküli formációban Juli és „Gyafi”partnere, az akusztikus basszusgitáron 
játszó Czakó Péter lesz. Műsorukban a swing korszak híres slágerein kívül pezsgő ritmusú latin 
darabok és gyönyörű, lírai hangvételű balladák csendünek majd fel. De természetesen nem 
maradhat ki a három dal az említett lemezről. 
 
Fábián Júlia – ének 
Gyárfás István – gitár 
Czakó Péter – basszusgitár 
 

 
KisErkel (IX., Erkel u. 14 és fél, 210-7351) 
 

DJ Badihali (Tilos Rádió - jazz jockey) régi jazzfelvételek bakelitről 
 
 
 

 



Szeptember 25., 17.30 h Ráday utca Szabadtéri Színpad  
(IX., Ráday u. – Köztelek u. sarok) 
 

Jazzpression 
 
A formációt 2000 májusában Tóth Sándor hozta létre főiskolai zenésztársaival. Már a kezdetektől 
fogva törekedtek egy egyéni út megtalálására. Elsősorban saját kompozícióikat játsszák, amit igazol a 
2003 áprilisában megjelent első lemezük anyaga, a hamarosan napvilágra kerülő következő album 
összeállítása, valamint természetesen a fesztiválok és a koncertek repertoárja. Zenéjükben az európai 
klasszikus és népi elemek sajátos Jazzpression-ös hangzásban tűnnek fel. 
Az elmúlt szűk egy esztendő sűrű programja jelentősen hozzájárult az együttes ismertségének, 
keresettségének ugrásszerű megnövekedéséhez. Idén áprilisban "Az év jazzegyüttese"- ként eMeRTon-
díjat kaptak. 
 
Tóth Sándor – tenor- és szopránszaxofon 
Sárik Péter - zongora 
Frey György - basszusgitár 
Tiba Sándor - dob 
Ifj. Födő Sándor - ütőhangszerek 
 
 

Szeptember 25., 19 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 

Vasvári Pál - Paco Sery Group, vendég: Bernard Maseli, lemezbemutató koncert 
 
Paco Sery és Vasvári Pál egy késő őszi esős párizsi estén beszélgettek hosszan a zenéről, 
Afrikáról és Európáról, az emberekről, akik itt is, ott is hasonlóan gondolkoznak. Az 
elmélkedést a tett követte és 2004 nyarán megszületett a Night Runner című lemez, melyen 
Vasvári szerzeményei hallhatóak. 
A Budapest Jazz Fesztivál közönsége, e lemezbemutató koncertnek lehet részese. Sem 
Vasvári Pált, sem Paco Seryt nem kell bemutatni a magyar jazzközönségnek, hisz a magyar 
basszusgitáros 25 éve járja az itthoni színpadokat és stúdiókat. Az elefántcsontparti születésű 
Párizsban élő dobosról pedig mindent elmond az a tény, hogy a Joe Zawinul Syndicate dobosa 
és a SIXUN alapítója. A lengyel Bernard Maseli a kilencvenes évek közepe óta az első helyezett 
hangszerén a mérvadó Jazz Forum szaklap kritikusai szerint. Számos lengyel és világsztárral játszott 
együtt, köztük Mike Sternnel, Dean Brownnal, Eric Marienthallal, Bob Malachkal, Dave Samuelsszel és 
Nippi Noyával. A világhírű lengyel basszusgitárossal Krzysztof Ścierańskival és José Torresszel együtt 
alkotják a Music Painters együttest, tagja még a híres Walk Awaynek és jelenleg a Globetrotters world 
jazz együttest vezeti. 
Hármójuk mellett, Birta Miklós, Nagy János és Zsemlye Sándor „Zsömi”, vendégként 
pedig a fiatal Vasvári Márton színesítik a muzsikát, melyet nem lehet stílushatárok közé 
szorítani. Egyszerűen: öröm és élmény. 
 
Vasvári Pál – basszusgitár 
Paco Sery – dob 
Bernard Maseli – vibrafon, marimba, KAT MIDI Controller 
Birta Miklós – gitár 
Nagy János – billentyűs hangszerek 
Zsemlye Sándor Zsömi – szaxofon 
Vendég: Vasvári Márton - basszusgitár 
 

 
 
Szeptember 25., 20 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 

Binder Károly, Borbély Mihály, Trilok Gurtu 
 
Binder Károlyt és Borbély Mihályt számtalan dolog köti össze. Mindketten évtizedek óta a magyar 
jazz élvonalába tartoznak, sok kiváló hazai és külföldi zenésszel dolgoztak együtt és készítettek 
lemezfelvételeket, rendkívül jártasak a jazzen kívül egyéb zenekultúrákban is, munkásságukat 
eMeRTon-díjjal ismerték el, és zenetanári működésük is jelentős: Borbély Mihályt Binder Károly váltotta 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének vezetői posztján. Szorosabb 
együttműködésük 5 éve tart, melynek eredménye a 2000-ben megjelent Hangok című album. 
Az 1951-ben, Bombayben született Trilok Gurtu azon képességének köszönhetően, hogy a kelet és 
nyugat zenéjének szintézisét a leghitelesebb módon hozza létre ütőhangszerei segítségével, olyan 



muzsikustársak mellett dolgozhatott, mint Don Cherry, Philip Catherine, John McLaughlin, Pat Metheny, 
Jan Garbarek vagy Joe Zawinul; de legtöbben az Oregon együttesben ismerték meg. 1987 óta készít 
szólólemezeket. Produkcióiban a világzene fogalma valóságos tartalommal telik meg. 
Noha a két magyar muzsikus és Gurtu más-más zenei hagyományokból táplálkozik, mégis egyfelé 
tartanak – érzékeny, virtuóz és sokféle kifejezőeszközzel rendelkező muzsikusok, ezért találkozásuk 
nem mindennapi élményt ígér. 
 
Binder Károly – zongora 
Borbély Mihály – szaxofon 
Trilok Gurtu - ütőhangszerek 
 

 
 
Szeptember 25., 21 h, Közraktár-Sátor (IX., Közraktár u. 9-11.) 
 

Balázs Elemér Group, vendég: Dés László 
 
Balázs Elemér jazzdobos 2000-ben hat remek zenészt hívott meg zenekarába (a női énekes 
Czerovszky Henriett volt). Első albumuk az Around the World - amelyen Dresch Mihály és David 
Yengibarjan a vendégmuzsikusok – Pat Metheny ajánlásával jelent meg. A második lemezükön – Our 
worlds beyond – Dés László, id. Balázs Elemér és a nagy amerikai altoszaxofonos, élő legenda Charlie 
Mariano is közreműködik. A zenekar rendszeresen turnézik Magyarországon, és a nagy fesztiválok 
állandó résztvevője. Nemzetközi porondon is letették névjegyüket: nagy sikerrel koncerteztek 
Berlinben, Hágában, Londonban, Bécsben. Az együttes egyéni hangzásvilágra törekszik, meghatározója 
a női és a férfi énekhang kontrasztja. Az est vendége Dés László szaxofonos és zeneszerző, akinek 
számtalan kiemelkedő jelentőségű jazz-, kortárs klasszikus zenei, musical-, színházi és filmes produkció 
fűződik a nevéhez. Tavaly megjelent Metszetek című lemezének anyagát az I. Budapest Jazz Fesztivál 
közönsége hallhatta először. 

 
Hajdú Klára – ének 
Winand Gábor – ének, szaxofon 
Juhász Gábor – gitár 
Balázs József – zongora 
Glaser Péter – bőgő 
Balázs Elemér – dob 
Dés András – ütőhangszerek 
Vendég: Dés László – szaxofon 

 
 
Szeptember 25., 23 h, Kultiplex (IX., Kinizsi u. 28., Tel: 219-0706) 
 
La campagnie des musiques à ouïr 
vendégek: Gadó Gábor, Szakcsi Lakatos Béla, Kathy Horváth Lajos 

 
Denis Charolles autodidakta dobos és ütőhangszeres, illetve a "Conservatoire Superieur de Paris" Jazz 
tanszakán végzett nagyszerű Christophe Monniot és Frederic Gastard szaxofonosok tudják, hogyan 
állítsák technikai tudásukat az eredeti zenei ötletek szolgálatába. A populáris műfajokhoz és a jazzhez 
való vonzalmuk megmutatkozik meghökkentően eredeti kompozícióikban, melyeket a hagyományos 
hangszerek mellett a konyhai eszközöktől a biciklicsengőig a legkülönfélébb zajkeltő objektumokon 
adnak elő. De ez az őrült trió nemcsak külsőségeivel vonja magára közönsége figyelmét, hanem a free 
jazz, a blues, a funk sőt a valcer stílusainak hihetetlenül merész elegyítésével is. A neves magyar 
közreműködők – akik egyebek közt az avantgárd zene jeles képviselői – sem arra vállalkoznak, hogy 
megszelídítsék a triót, inkább tovább fokozzák majd a zenei izgalmakat. 
 
Denis Charolles – dob, ütőhangszerek, használati tárgyak 
Christophe Monniot - szaxofonok 
Fredéric Gastard - szaxofonok 
Vendégek: 
Gadó Gábor - gitár 
Szakcsi Lakatos Béla - zongora 
Kathy Horváth Lajos – hegedű 

 
 
 
 



Szeptember 25., 23 h – 01 h, Kávéháza 
 

Jaffa Kávéház (IX., Ráday u. 39., 219-5285) 
 

Tisza Bea Quintet 
 
”Tisza Bea kiváló énekesnő, aki mindig tudja, hová kell a hangsúlyt helyezni, aki őszinte 
érzelmeket sugall, de elkerüli a melodrámát, aki érzéki és ’dögös’ anélkül, hogy akár egy 
pillanatra is közönséges legyen, ráadásul humora is van.” Pallai Péter méltatta e szavakkal az 
énekesnőt, akinek zenekara 2000 óta működik a jelenlegi felállásban. 2001-ben Island címmel 
készítettek egy standardekből álló lemezt, a 2003-ban kiadott Bea című, Nagy-Britanniában is 
forgalmazott CD-n pedig saját számok (Nagy János, Tisza Bea) is megszólalnak. A kvintet 
koncertjén mindkét anyagból ad ízelítőt. 
 
Tisza Bea – ének 
Elek István - szaxofon 
Nagy János – zongora 
Frey György - basszusgitár 
Kocsis Zsolt - dob 
 

Paris, Texas Kávéház (IX., Ráday u. 22., 218-0570) 
 

Klasszikus Indiai Zene 
 
Az est első felében észak-indiai klasszikus zene lesz hallható bambuszfuvolán és tablán, majd 
szopránszaxofonon dél-indiai rágák szólalnak meg kajinra és ghatam kíséretében. 
 
Monori András – bansuri, szopránszaxofon 
Nyusztay Iván – kanjira, mursing 
Szalai Péter – tabla, ghatam 
 

Time Cafe & Lounge (IX., Ráday u. 23., 476-0433) 
 

Elly Wright és a Sramkó János Trió, vendég: Szalóky Béla 
 
A pályáját balerinaként kezdő Elly Wright a háború utáni Bécsben ismerkedett meg a swing 
zenével. Legfőbb mentora férje, a néhai szaxofonos Leo Wright volt, aki Dizzy Gillespie és 
Charles Mingus zenekarait erősítette. Elly a ’60-as évek elejét az USA-ban töltötte, énektudását 
a Berklee College-ban tökéletesítette, majd Németországban dolgozott 1981-ig, amikor 
visszatért Bécsbe. Szülővárosában éneket tanított, Larry Porter és Paul Grabovsky triójával és 
Peter Marinoffal turnézott, az elmúlt években több díjjal is kitüntették hazájában. Ez alkalommal 
egy kitűnő magyar muzsikusokból álló kvartettel varázsolja el a swing kedvelőit. 
 
Elly Wright - ének 
Cseke Gábor – billentyűs hangszerek 
Hárs Viktor – bőgő 
Sramkó János – dob 
Vendég: Szalóky Béla – harsona 
 
A koncert támogatója az Austrian Kulturforum. 

 
Soul Cafe (IX., Ráday u. 11-13., 217-6986) 
 

Ektar 
 
A kortárs improvizatív kamarazenét játszó formáció 2002 őszén mutatkozott be a Győrfree 
zenei fesztiválon. Az együttes kompozícióit a balkáni, távolkeleti, és afrikai zenekultúrák 
inspirálták, de a szigorúbban szerkesztett darabokban a középkori zene, az európai népzenék és 
a kortárs zene hatásai egyaránt fellelhetők. Az Ek-tar indiai kifejezés, annyit jelent: egy húr. A 
négy muzsikus a zene megformálásában, a melodikus variációkban és a ritmikában is igyekszik 
úgy összeolvadni, mintha valóban egy húron játszana. 
 
Tóth Evelin - ének 
Szőke Szabolcs – gadulka, sarangi 
Kardos Dániel - gitár 
Benkő Róbert – bőgő 



KisErkel (IX., Erkel u. 14 és fél, 210-7351) 
 
DJ Badihali (Tilos Rádió - jazz jockey) régi jazzfelvételek bakelitről 
 
 
 
 
 
 
 

 


