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Tárgy: fellépési ajánlat céges és társasági rendezvényekre 

 
CBMR Digest, Chicago, USA: A tight-knit, disciplined, and intensely swinging ensemble. [...] The arrangements by Ittzés 
are both stylistically true and brilliantly inventive. 
Kölner Rundschau, Németország: Mit ihrem temperamentvollen, mitreissenden Ragtime spielte sich die ungarische Bohém 
Ragtime Jazzband in die Herzen der Zuhörer und hinterliess einen glänzenden Eindruck. [...] Sie sind eine perfekt 
aufeinander abgestimmte Band, in der jeder sein Instrument virtuos beherrscht. Und das zeigte sich nicht nur 
imgemeinsamen harmonischen Zusammenspiel, sondern auch in den zahlreichen wunderschönen Soli. 
Közönség-visszajelzések a Művészetek Palotájában adott 25éves Bohém-gála után: 
„Szívből gratulálok, ezt valami állat jól odatettétek. Rég láttam így tombolni a nagytermet magyar zenekaron! Kell a DVD 
azonnal!” 
„Le voltunk nyűgözve! Állítom, az utóbbi 15 év legjobb koncertjét láttuk! Fantasztikus műsor, kitűnő előadás!” 

 
„A neurotikus fél világnak orvosilag kellene őket felírni.” 

(Matisz László, Gramofon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bohém Ragtime Jazz Band valószínűleg a világ legsokoldalúbb jazzbandje. A hét 
tagnak összesen tizennégy hangszere van, s a játszott stílusok száma a hangszerekével 
vetekszik. A világ szinte összes nagy tradicionális jazzfesztiválján megfordultak már, 
Berlintől Oslóig, Drezdától Bredáig, Poritól Montreux-ig, Asconától Bude-ig és Riminitől 
Sacramentóig. Eddig 27 albumuk jelent meg. 2003-ban „Az év jazzegyüttese”-ként 
eMeRTon-díjat kaptak, 2010-ben Bács-Kiskun megyei Prima-díjasok lettek. 25, 30 és 35 éves 
jubileumi koncertjüket a Művészetek Palotájában adták. 
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FELVÉTELEK: 
 

Legújabb, Just a Gigolo című albumuk elérhető az összes nagy zenemegosztó portálon: 
YouTube / Deezer / Spotífy / Apple Music / Google Play 
A címadó dalról készült videóklipp ide kattintva megtekinthető. 
 
Ízelítőként ajánljuk az alábbi videókat: Jazztáncok / Vendég: Catherine Russell (USA) 
 
Alapajánlat:  

Csak háttérzene:  
0-1 óra: 650.000 Ft + 27% ÁFA	
minden további megkezdett óra: 150.000 Ft + 27% ÁFA 

Koncert (háttérzenélés is lehet, de a játékidő egy részének koncertnek kell lennie):  
0-1 óra: 550.000 Ft + 27% ÁFA	
minden további megkezdett óra: 120.000 Ft + 27% ÁFA Mindkét esetben (koncert vagy 
háttérzene esetén is) a zenélés megkezdése előtt 2 órával érkezünk, s legkésőbb 1 órával a 
játék után elmegyünk. A rendezvény jellege miatti ennél esetlegesen hosszabb várakozási időt 
plusz játékidőként számoljuk el.  

Igény esetén saját hangosításunkat is visszük, ennek ára a fentieken felül 150.000 Ft + 
ÁFA. Amit mi kérünk: lehetőség szerint zongora vagy pianínó biztosítása, hangosítás, 
szükség esetén világítás. Egy legalább 1,5x1,5 m-es szőnyeg (vagy gumiszőnyeg) a dobnak és 
6 karfa nélküli szék, valamint lehetőség szerint egy magasabb szék (bárszék) a bőgősnek.  
Kisebb formációkra, swingtáncosokra vonatkozó pluszajánlat az ajánlat legvégén 
találhatók!  

EGYEDÜLÁLLÓ: 100% GARANCIA A ZENÉRE! 
a Bohémekkel biztosra mehet! 

 
Tudjuk, hogy amit kínálunk, jó. Tudjuk, 
hogy amit kérünk, azért meg is kell 
dolgoznunk. Egészen biztosak vagyunk 
abban, hogy a vállalt feladatot nemzetközi 
szinten teljesítjük – hiszen sokszor megtettük 
ezt már az elmúlt 36 év alatt. Éppen azért 
szolgáltatásunkra (vagyis a zenére) 100% 
garanciát vállalunk. Vagyis ha Ön 
szervezőként úgy ítéli meg, hogy amit 
csinálunk, nem felel meg az elvárásainak, 
kérdés nélkül visszafizetjük a teljes fellépti 
díjat, még útiköltségre sem tartunk igényt! 
 

 
Garanciát természetesen csak a tőlünk függő dolgokra tudunk vállalni 
(vagyis a zenére) – a közönségszervezés, hírverés az Önök feladata. A 
garanciához fontos, hogy Ön is tisztában legyen azzal, amit mi kínálunk, 
ne várjon más zenét, más stílust, mint amit nyújtunk. 
 
A garancia érvényesítéséhez a teljes fellépti díjat meg kell kapnunk a 
fellépés előtt. 
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KIEGÉSZÍTÉS 

KISEBB FORMÁCIÓK, TÉTELES ÁRAK 

SWINGTÁNCOSOKKAL, HANGOSÍTÁSSAL 

A formációk pontos hangszerösszeállítása igény és lehetőség szerint variálható 3-7 fő között. Leginkább a 7 tagú 
teljes zenekart ajánljuk, de a 3 és 5-6 tagú formációkkal is rendszeresen koncertezünk, a 4 fős formációk csak 
társasági rendezvényeken fordulnak elő. A Bohém Trió (Mátrai Zoltán – klarinét, szaxofonok, ének, Ittzés 
Tamás – zongora, ének, Falusi Alfréd – dob) 2006 óta külföldön is sokat vendégszerepelt (USA, Németország, 
Anglia, Svájc, Ausztria, Románia), a Bohém Trió + 1 formáció 2011-ben Németországban adott ki CD-t. 
Rendezvényeken mindig nagy sikere van a swingtáncosoknak is, különösen, ha van arra lehetőség, hogy 
bevonják a közönséget is a táncba. 

létszám  háttérzene első óra további órák koncertár első óra  további órák   

swingtáncosok (2 fő)   100.000 Ft + ÁFA  

Hangosítás 150.000 Ft + ÁFA    150.000 Ft + ÁFA  

Bohém Trió (3 fő) 300.000 Ft + ÁFA  60.000 Ft + ÁFA  250.000 Ft + ÁFA 45.000 Ft + ÁFA 

Bohém Szextett (6 fő) 580.000 Ft + ÁFA  130.000 Ft + ÁFA  480.000 Ft + ÁFA 100.000 Ft + ÁFA 

teljes zenekar (7 fő) 650.000 Ft + ÁFA 150.000 Ft + ÁFA 550.000 Ft + ÁFA 120.000 Ft + ÁFA 

 


