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Programok

2008.03.22. 16 Ã³ra Varga JÃ¡nos Ã©s a MediterrÃ¡n Combo

2008.03.22. 18 Ã³ra Jambalaya zenekar
2008.03.22. 20 Ã³ra SÃ¶ndÃ¶rgÃµ
2008.03.23. 16 Ã³ra Fugato
2008.03.23. 18 Ã³ra Whiteful Jazz Quartet
2008.03.23. 20 Ã³ra GyÃ¡rfÃ¡s IstvÃ¡n TriÃ³
2008.03.24. 16 Ã³ra Trio 3PO
2008.03.24. 18 Ã³ra Irish Rovers
2008.03.24. 20 Ã³ra Myrtill Quartet

TRIO 3PO
A merÃµben Ãºj jazz-triÃ³t Madai Zsolt hÃ-vta Ã©letre 2008-ban. A Trio 3PO sajÃ¡t darabokat jÃ¡tszik, melyek dÃ¶ntÃµ rÃ©sze
HÃ¡rs Viktor szerzemÃ©nye. Ezeket egÃ©szÃ-ti ki Dr. Jeff A. Matrixx nÃ©hÃ¡ny kompozÃ-ciÃ³ja. A zenekar maximÃ¡lisan
kihasznÃ¡lja a triÃ³ adta zenei lehetÃµsÃ©geket, zenÃ©jÃ©ben a meditatÃ-v-balladisztikus elemek Ã©ppÃºgy megtalÃ¡lhatÃ³ak,
az energikus hangvÃ©telÃ», fusion elemekkel tarkÃ-tott kompozÃ-ciÃ³k. A triÃ³ zenÃ©je egyÃ©ni, de Ã¶sszeforrott kÃ©pet muta
mely nem nÃ©lkÃ¼lÃ¶zi a (zenei) humort Ã©s optimizmust. A zenekar tagjai rengeteg formÃ¡ciÃ³ban Ã©s a legkÃ¼lÃ¶nfÃ©lÃ©
stÃ-lusokban bizonyÃ-tottÃ¡k kÃ©pessÃ©geiket hazÃ¡nkban Ã©s kÃ¼lfÃ¶ldÃ¶n egyarÃ¡nt. MindhÃ¡rom zenÃ©sz (Dr. Jeff A. Ma
billentyÃ»s hangszerek, HÃ¡rs Viktor - basszusgitÃ¡r, bÃµgÃµ, Madai Zsolt - dobok) egyforma sÃºlyban hozza sajÃ¡t zenei
vilÃ¡gÃ¡t, egyÃ©nisÃ©gÃ©t, hogy egy kÃ¶zÃ¶s Ãºj Ã©lmÃ©ny szÃ¼lessen mind a szÃ-npadon, mind a hallgatÃ³kban. A zeneka
lemeze Ãµszre vÃ¡rhatÃ³.

VARGA JÃ•NOS Ã‰S A MEDITERRÃ•N COMBO
Varga JÃ¡nos a legendÃ¡s East egyÃ¼ttes alapÃ-tÃ³ja, gitÃ¡rosa volt, akinek jÃ¡tÃ©kÃ¡t az Art Reaktorban, a Cikk-Cakk
Company-ben Ã©s a Hobo Blues Bandben Ã©lvezhettÃ¼k. A japÃ¡n King Records-nak kÃ¶szÃ¶nhetÃµen vilÃ¡gszerte elismert,
rendkÃ-vÃ¼l technikÃ¡s gitÃ¡ros. A MediterrÃ¡n Combo temperamentumos virtuÃ³z latin-zenei triÃ³, amelyben
hangsÃºlyozottan kapnak szerepet az akusztikus hangszerek. FellÃ©pÃ©seiken sajÃ¡t kompozÃ-ciÃ³kon kÃ-vÃ¼l vilÃ¡ghÃ-rÃ»
gitÃ¡rvirtuÃ³zok - Al Di Meola, Paco de Lucia, John Mc Laughlin - mÃ»veit is megszÃ³laltatjÃ¡k.

www.vargajanos.hu
JAMBALAYA
KÃ¶ztudott, hogy sokan New Orleans-t tartjÃ¡k a jazz Ã©s a blues ÃµshazÃ¡jÃ¡nak. A New-Orleans-i zene az afrikaiak,
eurÃ³paiak Ã©s latin-amerikaiak sehol mÃ¡shol nem talÃ¡lhatÃ³ kulturÃ¡lis keveredÃ©sÃ©nek eredmÃ©nye. Mindez egy sajÃ¡tos
Ã©rtelemben vett zenei Ã-zhez vezetett. Ezt a Magyar orszÃ¡gon mÃ©g kevÃ©sbÃ© ismert, de rengeteg zenei kalandozÃ¡st
magÃ¡ban rejtÃµ mÃ»fajt jÃ¡tssza a Jambalaya zenekar. A formÃ¡ciÃ³t neves magyar zenÃ©szek, egykori Spo-Dee-O-Dee,
Palermo Boogie Gang, Muddy Shoes tagok alkotjÃ¡k. A rÃ©zfÃºvÃ³sok dÃ¶gÃ¶s megszÃ³lalÃ¡sa, a kÃ¼lÃ¶nleges
ritmusÃ©lmÃ©nyt nyÃºjtÃ³ basszusgitÃ¡r Ã©s dobkÃ-sÃ©ret, na Ã©s a lenyÃ»gÃ¶zÃµen piszkos, ugyanakkor Ã¶rdÃ¶gien precÃ
zongorajÃ¡tÃ©k percek alatt garantÃ¡ltan fÃ¶lforrÃ³sÃ-tjÃ¡k a levegÃµt. A zenekar kitaposott hangszeres Ã¶svÃ©nyeken, de
vadonatÃºj osonÃ³val halad. A Jambalaya zenÃ©je a mississippi tradÃ-ciÃ³k dÃ¶bbenetes XXI. szÃ¡zadi ÃºjragondolÃ¡sa.
www.jambalaya.hu
SÃ–NDÃ–RGÃ• EGYÃœTTES
A SÃ¶ndÃ¶rgÃµ EgyÃ¼ttes 1995-ben alakult SzentendrÃ©n. Az Ã¶t fiatal immÃ¡r kilencedik Ã©ve kutatja tÃ¶retlen lelkesedÃ©
a dÃ©lszlÃ¡v kultÃºra nÃ©pzenei gyÃ¶kereit, melyet tradicionÃ¡lis hangszerelÃ©ssel jÃ¡tszanak Ã©s prÃ³bÃ¡lnak megszerettetn
kÃ¶zÃ¶nsÃ©ggel. A dÃ©lszlÃ¡v nÃ©pzene irÃ¡nti szeretetÃ¼k Ã©s mÃ©ly tiszteletÃ¼k a csalÃ¡di tradÃ-ciÃ³kra, illetve nagy
zenekutatÃ³k - BartÃ³k BÃ©la Ã©s Vujicsics TihamÃ©r - munkÃ¡ssÃ¡gÃ¡ra tÃ¡maszkodik, ami szemÃ©lyes vonzÃ³dÃ¡ssÃ¡ bÃµv
kezdetben klasszikus, majd nÃ©pzenei tanulmÃ¡nyaik sorÃ¡n. RepertoÃ¡rjukon fellelhetÃµk az archaikus szerb, horvÃ¡t,
makedÃ³n Ã©s balkÃ¡n nÃ©pzenei dallamok, melyeket koncertszerÃ» feldolgozÃ¡sban szÃ³laltatnak meg. Fontos szÃ¡mukra,
hogy a koncertek mellett a kÃ¶zÃ¶nsÃ©gnek lehetÃµsÃ©ge nyÃ-ljon a dÃ©lszlÃ¡v tÃ¡nckultÃºra megismerÃ©sÃ©re is.
www.sondorgo.hu
FUGATO
A Fugato dobbal Ã©s basszusgitÃ¡rral kiegÃ©szÃ¼lt szimfonikus zenekar, amely Ã¶tvÃ¶zi a komoly- Ã©s kÃ¶nnyÃ»zene,
http://www.boresvad.hu
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valamint a jazz jellegzetessÃ©geit. RepertoÃ¡rjukat szÃ¡mos mÃ»faj Ã©s stÃ-lus szÃ-nesÃ-ti: a szimfonikus mÃ»vek mellett
fellelhetÃµk jazzes, rockos darabok, kÃ¶zÃ©pkori stÃ-lusgyakorlatok, szintetizÃ¡toros fantÃ¡ziÃ¡k, melyek egy rÃ©sze rÃ¶vid
tÃ¶rtÃ©neteket mesÃ©l el, jeleneteket, hangulatokat Ã¡brÃ¡zol. A darabokat a koncerteken kÃ©pi alÃ¡festÃ©s kÃ-sÃ©ri (festmÃ
rajzok, videÃ³k, szÃ¡mÃ-tÃ³gÃ©pes animÃ¡ciÃ³k), ahol a sokszÃ-nÃ» sajÃ¡t szerzemÃ©nyeken kÃ-vÃ¼l, kÃ¼lÃ¶nlegesen
hangszerelt szimfonikus Ã¡tiratok is elhangzanak (Queen, Jethro Tull, Vangelis, Jean-Michel Jarre, filmzenÃ©k...). A
darabokat egyedi hangulatÃº Ã¡tvezetÃµ-effektusok, versek, gondolatok kÃ¶tik Ã¶ssze.
A zeneszerzÃµ, AlpÃ¡r BalÃ¡zs 1982-ben szÃ¼letett Budapesten. Hat Ã©ves kora Ã³ta tanul zenÃ©t, 2003-tÃ³l a Liszt Ferenc
ZenemÃ»vÃ©szeti Egyetem zeneszerzÃ©s szakÃ¡nak hallgatÃ³ja. Jelenleg a bÃ©csi zeneakademia zeneszerzÃ©s szakÃ¡n tan
mÃ©dia-zeneszerzÃ©st Ã©s jazzt. Az igÃ©nyes kÃ¶nnyÃ»zenÃ©hez valÃ³ vonzÃ³dÃ¡sÃ¡nak kÃ¶szÃ¶nhetÃµen klasszikus tanu
mellett nÃ©hÃ¡ny Ã©v jazz is helyet kapott. MÃ»fajokat Ã¶tvÃ¶zÃµ szerzemÃ©nyeiben - a kÃ¶nnyed hangvÃ©tel mellett is - a
komolyzenei igÃ©nyessÃ©g megÃµrzÃ©sÃ©re tÃ¶rekszik, amely fÃµkÃ©pp ritmikai Ã©s harmÃ³niai sokszÃ-nÃ»sÃ©get, a szÃ³
gondos kidolgozottsÃ¡gÃ¡t, hangulati, Ã©rzelmi Ã-vek zenei kirajzolÃ¡sÃ¡t jelenti.
www.fugato.org
WHITEFUL JAZZ QUARTET
A Whiteful Jazz Quartet 1997-ben alakult a budapesti ZenemÃ»vÃ©szeti FÃµiskola jazz tanszakÃ¡nak hallgatÃ³ibÃ³l (CsikÃ³s
Attila - gitÃ¡rok, OlÃ¡h PÃ©ter - bÃµgÃµ, BÃ¡gyi BalÃ¡zs - dobok, CsikÃ³s-Tardy ZsÃ³fia - Ã©nek). Dalaikban - melyekre nagy ha
gyakorolt BartÃ³k BÃ©la, Mick Goodrick, Bob Mintzer, Steve Khan, Brandford Marsalis, Pat Metheny, Joe Dioro
munkÃ¡ssÃ¡ga - KÃ¶zÃ©p-Kelet EurÃ³pa nÃ©pzenÃ©je keveredik a kortÃ¡rs zenÃ©vel Ã©s a modern jazzel. CsikÃ³s-Tardy ZsÃ
nemcsak a hagyomÃ¡nyos Ã©rtelembe vett Ã©nekesi teendÃµket lÃ¡tja el, hangja kÃ¼lÃ¶n "hangszerkÃ©nt" szÃ³lal meg. A
quartet gyakran lÃ©p fel kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ fesztivÃ¡lokon, klubokban Ã©s rendezvÃ©nyeken Budapest szerte Ã©s mÃ¡s nagyobb
vÃ¡rosokban. Nagy sikerrel szerepeltek 1999-ben a frankfurti kÃ¶nyvvÃ¡sÃ¡r rendezvÃ©nyein. 2000 Ã³ta rendszeres
meghÃ-vottai EurÃ³pa egyik legnagyobb nyÃ¡ri zenei fesztivÃ¡ljÃ¡nak, a Pepsi Szigetnek.
www.attilacsikos.hu
GYÃ•RFÃ•S ISTVÃ•N TRIÃ“
Az egyÃ¼ttes Ãºgy tizenÃ¶t esztendeje alakult, eredetileg gitÃ¡r-basszusgitÃ¡r-dob formÃ¡ciÃ³val. Az '50-es, '60-as
Ã©vekre jellemzÃµ akusztikus jazzt jÃ¡tszanak swinges lÃ¼ktetÃ©ssel, a bebop Ã©s cool stÃ-luselemeit hordozÃ³ tÃ©mÃ¡kkal Ã
szÃ³lÃ³kkal. A hangszerelÃ©s Ã¡ltalÃ¡ban GyÃ¡rfÃ¡s IstvÃ¡n munkÃ¡ja, aki gyerekkorÃ¡ban hegedÃ¼lt, majd Ã¡ttÃ©rt a gitÃ¡rra.
GyÃ¡rfÃ¡s IstvÃ¡n a fiatalabb muzsikusgenerÃ¡ciÃ³ jeles kÃ©pviselÃµje. DiplomÃ¡jÃ¡t a Liszt Ferenc ZenemÃ»vÃ©szeti Egyetem
Jazz TanszÃ©kÃ©n szerezte. Zenei pÃ©ldakÃ©pei Wes Montgomery Ã©s a mainstream jazz mÃ¡s Ã³riÃ¡sai. A hazai koncertek
mellett nagy sikerrel szerepeltek a kÃ¶zelmÃºltban AusztriÃ¡ban, DÃ¡niÃ¡ban, NÃ©metorszÃ¡gban Ã©s RomÃ¡niÃ¡ban.
IRISH ROVERS
A tÃ¡rsulat 1992-ben alakult meg, amikor Patrick McMullan MagyarorszÃ¡gra Ã©rkezett. A bodhrÃ¡nos Varga MÃ³nika "hozta
Ã¶ssze" Pejtsik PÃ©terrel, az After Crying csellistÃ¡jÃ¡val. Ebben a formÃ¡ciÃ³ban jÃ¡tszottak egy ideig, tradicionÃ¡lis Ã-r
nÃ©pdalok Ã©s balladÃ¡k Ã¡tiratait adtÃ¡k elÃµ.
A triÃ³ kÃ©sÃµbb Torma Ferenccel, az After Crying gitÃ¡rosÃ¡val egÃ©szÃ¼lt ki, Ã©s a mai napig ebben a felÃ¡llÃ¡sban
koncertezik (Torma Ferenc a klasszikus gitÃ¡r mellett buzukin is jÃ¡tszik).
A kÃ©t After Crying tag rÃ©szvÃ©tele kÃ¼lÃ¶nÃ¶s pluszt ad a zenÃ©jÃ¼knek, amely sokkal inkÃ¡bb egy kalandos kirÃ¡ndulÃ¡
folk-rock terÃ¼letÃ©re, nÃ©mi progresszÃ-v stÃ-lussal fÃ»szerezve, mint a hagyomÃ¡nyos kelta nÃ©pzenei feldolgozÃ¡sok egy
Ãºjabb, sokadik vÃ¡ltozata.

MYRTILL
Micheller Myrtill a Liszt Ferenc ZenemÃ»vÃ©szeti FÃµiskola jazz-Ã©nek tanszÃ©kÃ©n szerzett diplomÃ¡t, 1993 Ã³ta folyamatos
dolgozik Ã©nekeskÃ©nt a jazz Ã©s pop zene legkÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµbb terÃ¼letein. Rengeteg pop sztÃ¡rral zenÃ©lt egyÃ¼tt
vokalistakÃ©nt, tÃ¶bb mint 30 zenei kiadvÃ¡nyon kÃ¶zremÃ»kÃ¶dÃ¶tt. TÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt: Hevesi TamÃ¡s, ZoltÃ¡n Erika, Roy Ã
Ã•dÃ¡m, United, Animal Cannibals, Betty Love, CserhÃ¡ti Zsuzsa, TNT, NÃ¡ksi & Brunner, GerendÃ¡s PÃ©ter, BenkÃ³
Dixieland Band. Az Ã©lÃµzenÃ©lÃ©s szeretete folytÃ¡n a "klub-Ã©let"-ben ma is aktÃ-van rÃ©szt vesz tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt sajÃ¡t
kezdemÃ©nyezÃ©sÃ» jazz zenekarÃ¡val, melynek tagjai: PintÃ©r Tibor- gitÃ¡r, Lutz JÃ¡nos- bÃµgÃµ Ã©s Madai Zsolt (After Cry
dob.
www.myrtill.hu
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