
 
 

A 2007. szeptember 12-16. között zajló – idén ötödik évébe lépő – MOL Jazz Fesztivált manapság 
már csak úgy emlegetik, mint „a” budapesti jazzfesztivált. Az eseménysorozat szervezői 
Budapestet úgy szeretnék a jazzvilág térképére helyezni, hogy a nemzetközi sztárokat magyar 
muzsikustársaikkal együtt léptetik fel, gondosan megkeresve a közös pontokat, az igazán 
termékeny kollaborációk lehetőségét. Az esemény tekintélyét és népszerűségét jelzi, hogy a 
Közraktárnál lévő nagysátor mellett a Művészetek Palotájának termei is fesztiválhelyszínekké 
váltak. A közelben horgonyzó jazzhajó, a híres Ráday utcai kávéházak sora és további ferencvárosi 
helyszínek kapcsolódnak be az eseménysorozatba. Az európai és amerikai, sőt afrikai sztárokkal 
teletűzdelt fellépőgárda – amelynek tagjai a mainstreamtől a kortárs jazzig, a szóló előadástól a 
nagyzenekari felállásig képviselik a különböző stílusirányzatokat – több generáció érdeklődésére is 
számíthat. 

A koncerteken idén a gitár jut kiemelt szerephez, folytatva a fesztivál több éves hagyományát. A 
fellépő gitárosok névsora valóban impozáns: a hazai nagy nemzedékből Babos Gyula, László Attila, 
a fiatalabbak közül Juhász Gábor és a párizsi magyar Palotai Csaba, a benini Lionel Loueke, a 
francia Marc Ducret, Hollandiából Anton Goudsmit, a belgákkal játszó brazil Nelson Veras, vagy a 
szintén brazil Alegre Corrêa szinte egymásnak adják a színpadot.   

 Az öt este és tucatnyi helyszín érdekességeit érdemes alaposan áttanulmányozni, közülük csak 
néhányat ajánlunk: a fesztivál nyitókoncertjén a világhírű francia tangóharmonikás virtuóz, Richard 
Galliano a fantasztikus Tangaria Quartett élén lesz hallható, Loueke – újabban Herbie Hancock 
gitárosa – a New Yorkban élő Németh Ferivel játszik triójában, a norvég ambientet a Supersilent 
árnyalja, a kiismerhetetlenül változatos belga Octurn-t a Párizsban élő Nelson Veras és a 
kiemelkedő francia fuvolás Magic Malik erősítik. Alegre Corrêa – aki többek között Zawinul gitárosa 
– Horváth Kornéllal alakított duóban mutatkozik be, a pompás valenciai szaxofonos, Perico 
Sambeat saját kvartettjével érkezik, a termetes dobmágus Hamid Drake pedig Tóth Viktorékkal lép 
fel. Eljön egyedülálló szólóprodukciójával és egy tíztagú zenekarral is a német énekes, Michael 
Schiefel – László Attila meg egyenesen a nagymester Bob Mintzert hozza Budapestre New Yorkból. 
Az elképesztő cimbalomművész Lukács Miklós új, saját együttesét mutatja be, de játszik a Dresch 
Quartetben is, az angol szaxofonos Iain Ballamy pedig Juhász Gáborral újítja fel zenészbarátságát. 

Jegyek kaphatók a Művészetek Palotája jegypénztárában (tel.: 555-3300), a Concert & Media hálózatában  
(tel.: 222-1313), a Libri könyváruházakban, az összes ismert jegypénztárban, valamint a koncertek napján a 
helyszíneken. Internetes jegyrendelés: www.jegyelado.hu
1000 Ft / napijegy (Jazzhajó) 
2500 Ft / napijegy (Művészetek Palotája) 
2500 Ft / napijegy (Közraktár-Sátor, Jazzhajó) 
8000 Ft / heti bérlet (érvényes a fesztivál ideje alatt valamennyi helyszínre) 
A HETI BÉRLET SZEPTEMBER 3-ig VÁLTHATÓ! 
A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJÁK! 
A fesztivál részletes programja a következő oldalon olvasható 

Bővebb információ: www.bmc.hu/jazzfesztival > 216-7894  
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Ui: 
amennyiben nem kíván a jövőben BMC hírlevelet kapni, küldjön egy egyszerü válasz-mailt, "leiratkozás" szóval a tárgy 
mezöben. 
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