
Paolo ALDERIGHI (I) – zongora

Ad van BEERENDONK (NL) – bôgô

BÉNYEI Tamás (H) – gitár, bendzsó, trombita

Herbert CHRIST (D) – trombita

Craig FLORY (USA) – klarinét, szaxofon

Jeff HAMILTON (USA) – dob, zongora

KORB Attila (H) – harsona, kornett, zongora

Morten Gunnar LARSEN (N) – zongora

Russ PHILLIPS (USA) – harsona

Matthias SEUFFERT (D) – klarinét, szaxofon

Frans SJÖSTRÖM (S) – basszusszaxofon

Bria SKONBERG (CDN) – trombita

Nick WARD (GB) – dob

Stuart ZANK (USA) – bendzsó, gitár

BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND (H)
KECSKEMÉT JAZZ ORCHESTRA (H)
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Örömzenei hétvége

    ”a legcsaládiasabb 
  jazzfesztivál”

Bohém Fesztivál:

BUDAPEST  GYÖNGYÖS  HóDMEZôváSáRHELY  KISKôRÖS  PÉCS  SZOLNOK





Kedves Bohém-családtagok!

Igen, családtagok, hiszen a Bohém 
Fesztivál közönségével már tizennyolc 

éve éljük át együtt a március végi zenei 
élményeket. Ráadásul a kezdetek óta 
felnôtt egy generáció, akik már szüleik-
kel együtt jönnek el a legcsaládiasabb 
jazzfesztiválra. (Ez utóbbi jelzôs szer-
kezet elôször az amerikai Mississippi 
Rag címû szaklapban jelent meg rólunk 
még 1993-ban.)

Az eddigi tizenhét fesztivál mindegyi-
kén fontos szerep jutott az öröm-
zenéléseknek, koncert utáni jam 
sessionöknek, ahol a jazz alapeleme, 
a spontaneitás teljesen átvehette a tere-
pet. Mindig is büszke voltam a Bohém 
Fesztiválok minôségi örömzenéire, s 
régi titkos vágyam volt, hogy egyszer 
egy egész fesztivált a spontán zené-
lésnek szenteljünk. Külföldi minták is 
vannak erre, bár a nagy amerikai, 
európai fesztiválokon általában 
egymást nagyon jól ismerô zenésze-
ket toboroznak össze, akik évente 
néhányszor gyakorlatilag ugyanabban 
a formációban találkoznak itt-ott, s jól 
ismerik egymás rezdüléseit. Olyan, ami 
a XVIII. Bohém Fesztiválon lesz, talán 
még sosem volt: bô két évtized Bohémes 
világlátás és fesztiválra-járás tapasz-
talatai alapján kiválogattam kedvenc 
zenészeimbôl két csapatra valót, 
s a mûsorfüzet nyomdába kerülésekor 
még nem tudjuk, az esti koncerteken ki 
kivel fog játszani, hiszen a két héttagú 
All Stars összetételét egy március köze-
pén tartott sajtótájékoztatón sorsoljuk ki.

Az eddigi Bohém Fesztiválok (s talán 
minden magyarországi fesztivál) közül 
idén másban is egyedülállóak vagyunk: 
családi bérletet és a napközbeni 
koncertekre családi jegyet is árusí-
tunk; az ölbenülôket ingyen vihetik 
be a szülôk, s a kisebb csemeték 
számára Bohém-óvodát nyitunk 
a napközbeni koncertek alatt.  
Az összes jegy- és bérletvásárló kap egy 
kuponfüzetet, ami a Bohém Fesztivál 
partnereinek szolgáltatásaiból komoly 
exkluzív kedvezményekre jogo-
sít. A „100% zene, 100% garancia” 
szlogen jegyében 100% garanciát 
vállalunk a minôségre! Ha valakinek 
nem tetszett Kecskeméten a muzsika, 
a helyszínen visszaváltjuk a belépôjét. 
Magyarországon elôször lesz élô  
internetes közvetítés jazzkoncertrôl: 
a www.kecskemetitv.hu/bohem olda-
lon lesz követhetô a Bohém Fesztivál.

Mivel idén az örömzenei ötlet megva-
lósítása miatt az eddigieknél is jobban 
magaménak érzem a fesztivált, ma-
gamra vállaltam a tizennégy sztárze-
nész kicsit szubjektív, személyes hangú 
bemutatását. Nézzék el helyenként 
talán csetlô-botló mondataimat és 
jöjjenek el Kecskemétre egy felejthetet-
len örömzenei hétvégére!

 Ittzés Tamás
 fôbohém



A fôbohém személyes megjegyzései 
a 14 sztárvendégrôl, és persze 
néhány adat

Personal notes by Tamás Ittzés about 
the 14 All Stars only in Hungarian, 
and a few facts in English, too 

Bria SKONBERG (CDN)
trombita, ének/trumpet, vocal 

Bria az amerikai jazzfesztiválok 
néhány éve feltûnt üdvöskéje és 

olyan fiatal, amilyennek a kép alapján 
tûnik. Szólistaként máris világutazó,  
s Mighty Aphrodite névre hallgató, ifjú 
vancouveri hölgyekbôl álló zenekara 
mindenütt a legforróbb fogadtatásban 
részesül. (Persze, szépek, de nagyon 
jól is zenélnek – láttuk, néztük és 
hallottuk ôket a tavalyi Sacramento 

Jazz Jubilee-n.) Bria amellett, hogy 
kiválóan trombitál, magával ragadóan 
énekel is. Nagyon jó stílusérzéke 
van, s igazi egyéniség. Nem csak 
szerintem: már 3 éve tagja volt  
a Breda Jazz Festival egyik All Stars 
zenekarának, s évek óta visszatérô 
vendég Japánban is.

Életkor/Age: 25
Lakhely/Hometown: 
Vancouver, Canada
Zenekar/Band: Mighty Aphrodite
Akikkel játszott/Played with: 
Cedar Walton, Ed Thigpen, 
Jimmy Heath, Simon Stribling, 
Jeff Barnhart, Jim Fryer, Dan Levinson, 
Jim Cullum Jazz Band etc.
Web: www.briaskonberg.com, 
www.mightyjazz.com 

Herbert CHRIST (D)
trombita, ének/trumpet, vocal 

Herbertet már jól ismeri  
a magyar közönség, hiszen 

2006-ban a Bohémekkel játszott  
a Bohém Fesztiválon, a rákövetkezô 
évben a Mûvészetek Palotájában 
lépett fel, s 2008-ban pedig egy 
nemzetközi csapat élén a bánki Louis 
Armstrong Jazz Fesztivál felejthetetlen 
sztárvendége volt. Napjaink egyik 
legjobb New Orleans-i stílusú 
trombitása, keresetlen egyszerûséggel, 
de kiváló stílusérzékkel énekel. Kora 
nem látszik meg rajta, s fôleg nem 
hallatszódik. Hihetetlen energiával és 
életkedvvel zenél, ami a közönségre 



azonnal átragad. A humora  
a színpadon sem rossz, de egyébként 
nem lehet mellette megmaradni két 
percig röhögés nélkül. 

Életkor/Age: 66
Lakhely/Hometown: 
Frankfurt, Germany
Zenekarok/Bands: különféle 
formációk, nemzetközi zenekarok/
different setups, international bands
Akikkel játszott/Played with: 
Albert Nicholas, Paul Barnes, 
Jim Robinson, Cie Frazier, 
Willie Humphrey, Alton Purnell, 
Louis Nelson, Little Brother 
Montgomery, Red Richards, 
Spiegle Willcox, Louis Barbarin, 
Benny Waters, Wild Bill Davison, 
Wallace Davenport, George Masso, 
Warren Vaché, Eddy Davis, 
Freddy Lonzo etc.
E-mail: herbertchrist@gmx.net 

Matthias SEUFFERT (D)
klarinét, szaxofon/clarinet, saxophone
 

Matthias szintén 2006-ban volt  
a Bohémek vendégszólistája, de 

egy holland zenekarral már 1995-ben 
is játszott a Bohém Fesztiválon. Foglal-
kozására nézve matematikatanár egy 
Bonn melletti gimnáziumban, de két 
évig oktatott szaxofont is egy londoni 
jazzfôiskolán. Hihetetlen stílusérzéke 
van, képes szigorúan New Orleans-i 
stílusban, swingben improvizálni, 
vagy akár bebopot játszani. Röviden: 
zseni. Nagyon szerény zseni. Szinte 
minden tradicionális fesztiválra 
hívják, de polgári foglalkozása és két 
gyönyörû kislánya miatt nem vállal el 
mindent. A Bohémeket és a magyar  
közönséget viszont annyira szereti, 
hogy igent mondott. Büszkék is 
vagyunk rá! 



Életkor/Age: 38
Lakhely/Hometown: 
Königswinter, Germany
Zenekarok/Bands: Matthias 
Seuffert Trio and Quartet, Artero-
Seuffert-Quintet, European Saxophone 
Quartet, European Swing All Stars, 
Buck Clayton Legacy Band, Miss Lulu 
White´s Red Hot Creole Jazz Band etc.
Akikkel játszott/Played with: 
Harry Allen, Scott Robinson, Dan 
Barrett, Jon-Erik Kellso, Marty Grosz, 
Tom Baker, Wendell Brunious, Bent 
Persson, René Hagmann, Trevor 
Richards, Alyn Shipton, Alan Barnes, 
Nicolas Montier, Philippe Baudoin, 
Irakli, Rossano Sportiello, Joep 
Peeters, Frank Roberscheuten, David 
Boeddinghaus, Keith Smith, Oscar 
Klein, Charly Antolini, Chris Hopkins, 
Thilo Wagner, the Barrelhouse 
Jazzband, Keith Nichols, etc.
Web: www.seuffert-jazz.com 

Craig FLORY (USA)
klarinét, szaxofon/clarinet, saxophone 

Craig a legkreatívabb és 
legbolondabb zenészek közül 

való. 1995-ben már elkápráztatta 
a magyar közönséget, amikor az 
Evergreen Classic Jazz Banddel a 
Bohém Fesztiválon járt. Nekem egy 
késôbbi személyes élményem is van 
róla: közös ismerôsünknél volt Seattle-
ben polka-party, ahol a nagyon 
hazafias és nagyon hagyományápoló 
lengyel házaspár és polkabarátai 
zenekarához csatlakozott Craig 

spontán, és a világ legkreatívabb, 
legszemtelenebb (és valószínûleg 
leghosszabb) polkaimprovizációját 
mutatta be, ami minden elemében 
polkastílusú volt – természetesen 
életében akkor játszott elôször 
ilyesmit. A lengyelek hosszú tapssal 
és üdvrivalgással jutalmazták. Egy 
másik klarinétos zseni – csakhogy 

ô nem polgári foglalkozású komoly 
matematikatanár, hanem egy lökött 
szabadúszó. Az a típus, akirôl az 
interneten is legfeljebb véletlenül 
található meg valami, a klubok 
világában van otthon, finoman szólva 
sem menedzseli önmagát. Aki ismeri, 
úgyis tudja, hogy nagyszerû. 

Életkor/Age: 50
Lakhely/Hometown: 
Seattle, WA, USA
Zenekarok/Bands: Evergreen 
Classic Jazz Band, különféle 
formációk/different setups
Akikkel játszott/Played with: 
jazz bands, rock bands, 
bands of all types of music
E-mail: craigflory@yahoo.com 



Russ PHILLIPS (USA)
harsona, ének/trombone, vocal 

Russt elôször egy amerikai CD-n 
hallottuk, aztán személyesen 

tavaly májusban Sacramentóban. 
Fôleg a modernebb stílusokban érzi 
jól magát, de bárhol megállja a 
helyét. Volt kitôl tanulnia: édesapja 
Jack Teagarden utódja volt a Louis 
Armstrong All Starsban. Igazi jazz-
zenész: minden pillanatban figyel, 
hogy mit játszanak a társai és ezért 
minden pillanatban pontosan a 
közös hangzásba leginkább beleillô 
hangot fújja. Mindemellett közvetlen 

és kellemes társaság és a világ egyik 
legjobb harsonatechnikáját mondhatja 
magáénak. Neve jazzkörökben 
nem csak Chicago környékén, 
hanem egész Amerikában fogalom 
– reméljük, a Bohém Fesztivál után 
itthon is az lesz. 

Életkor/Age: 61
Lakhely/Hometown: 
Chicago, ILL, USA
Zenekarok/Bands: Russ Phillips 
& Friends, Windy City All Stars, 
Vince Bartel’s All Stars, 
John Sheridan’s Dream Band, 
Tom Saunders’ Midwest All Stars etc.
Akikkel játszott/Played with: 
Howard Alden, Joe Ascione, 
Dan Barrett, Doc Cheatham, 
Kenny Davern,  
Jim Galloway, Bob Haggart, Lionel 
Hampton, Chuck Hedges, 
Dick Hyman, Don Goldie, 
Bobby Lewis, Bucky Pizzarelli, 
Scott Robinson, Tom Saunders, 
Doc Severinsen, John Sheridan etc.
Web: www.russphillips.net 

KORB Attila (H)
harsona, kornett, zongora, ének/
trombone, cornet, piano, vocal 

Attila kiemelkedik a magyar 
mezônybôl. De a nemzetközibôl 

is. Nem azért került be az általam 
összeállított „világválogatottba”, 
mert lennie kellett egy Bohémnak is, 
hanem azért, mert a bekerüléshez 
szükséges szintet külföldi fesztiválokon 
is minden alkalommal bizonyítja. 
Már 1997-ben az Oslo Jazz Festival 
egyik meglepetését is ô okozta 
(naná, akkor volt 13 éves), de 
azóta is rendre feltûnést kelt minden 
külföldi fesztiválon. A Magyar Rádió 
Országos Jazzharsona Versenyén 
elért elsô helye sem rontott a 



renoméján. A harsona mellett kiválóan 
kornettezik és zongorázik is, s persze 
énekel. Idén a Breda Jazz Fesztivál 
egyik szólista-meghívottja, az elsô 
magyar, akit ilyen kitüntetés ért. 

Életkor/Age: 25
Lakhely/Hometown: 
Kecskemét, Hungary
Zenekarok/Bands: Bohém 
Ragtime Jazz Band, Little Jazz Band, 
Kecskemét Jazz Orchestra, 
Modern Art Orchestra, Papa Jazz, 
Hungarian Swing Society etc.
Akikkel játszott/Played with: 
Joe Muranyi, Antoine Trommelen, 
Herbert Christ, Matthias Seuffert, 
Bob Barnard, George Kelly, 
Butch Thompson, Paul Asaro etc.
Web: www.myspace.com/attilakorb 

Morten Gunnar LARSEN (N)
zongora/piano 

Morten a legjobb ragtime-
zongoristák egyike – a legtöbb 

amerikai szakértô szerint „a legjobb”, 
fôként John Arpin halála után.  
A legelsô Bohém Fesztivál alkalmával 
(1992-ben) szólóban, 2006-ban 
pedig együttesével, a kiváló Ophelia 

Ragtime Orchestrával már fellépett 
Magyarországon. Specialitása  
a Jelly Roll Morton-stílus, de kiváló 
zenekari és szólójátékos bármilyen 
régi stílusú együttesben. Klasszikus 
végzettségének köszönhetô makulátlan 
technikája választékos jazzérzékkel 
párosul. Nem véletlenül szerette szinte 
fogadott fiaként annak idején Eubie 



Blake, a száz évet megélt legendás 
fekete zongorista, s nevezte ôt a jövô 
nagy reménységének. 

Életkor/Age: 53
Lakhely/Hometown: 
Oslo, Norway
Zenekar/Band: 
Ophelia Ragtime Orchestra
Akikkel játszott/Played with: 
New Orleans Ragtime Orchestra, 
Magnolia Jazz Band,Ytre Suloens 
Jassensemble, The Norwegian 
Rhythm Kings, Union Rhythm Kings, 
Vernel Bagneris etc.
Web: www.opheliaragtime.com 

Paolo ALDERIGHI (I)
zongora/piano 

Paolo a szemtelenül fiatal, 
szemtelenül tehetséges és máris 

szemtelenül érett zenészek rendkívül 
szûk rétegéhez tartozik. Páratlan 
technikája, kifinomult billentése, 
hihetetlen virtuóz és könnyed 
zongorázása és stiláris sokszínûsége 
már Európán kívül Amerikában, 
Ausztráliában és Japánban is zajos 
sikert aratott. A Bohémekkel mi is csak 
tátottuk a szánkat két éve Riminiben, 
ahol elôször hallottuk. Utána az 
asconai fesztiválon negyedóráig 
mutogatta nekem, hogy hogyan 
írta át a Tiger Raget és magyarázta 
harmóniai és technikai trükkjeit. 
Azonnal megígértem neki, hogy 
meghívom. Íme. Lássanak Önök is 
csodát! 

Életkor/Age: 28
Lakhely/Hometown: 
Milano, Italy
Zenekarok/Bands: különféle 
formációk, nemzetközi zenekarok/
different setups, international bands
Akikkel játszott/Played with:  
John Allred, Dan Barrett, Lillian Boutté, 
Herbert Christ, Evan Christopher,  
Alfredo Ferrario, Dusko Goykovich, 
Duke Heitger, Dick Hyman, Tom 
Kirkpatrick, Ed Metz jr., Lino Patruno, 
Ed Polcer, Randy Sandke, 
Antti Sarpila etc.
E-mail: paoloalderighi@fastwebnet.it 



Stuart ZANK (USA)
bendzsó, gitár/banjo, guitar 

Stuartot egyszer hallottam, de az 
meghatározó volt: az 1998-as 

Bohém Fesztiválon a Port City Jazz 
Band tagjaként jött, látott és gyôzött. 
Ilyen változatos és mértanilag pontos 
harmóniafûzéseket, tévedhetetlen 
ritmust és óramû pontosságú, 

ugyanakkor jazzesen lebegô 
tempóérzetet soha senkinél nem 
hallottam, se bendzsón, se gitáron,  
se addig, se azóta. Az utóbbi 
években civil élet után nézett, s már 
nem fôállású zenész, inkább az észak-
kaliforniai farmok öntözôrendszereivel 
foglalkozik. De tulajdonképpen 
ugyanolyan western-bohém életet él, 
mint azelôtt, s bendzsózni, gitározni 
sem felejtett el! 

Életkor/Age: 45
Lakhely/Hometown: 
Marysville, CA, USA
Zenekarok/Bands: The Strummers 
Brothers, Port City Bazz Band
Akikkel játszott/Played with: 
The Headliners, Harry Gibson etc.
E-mail: szank@comcast.net  

BÉNYEI Tamás (H)
gitár, bendzsó, trombita, ének/
guitar, banjo, trumpet, vocal 

Igen, nem csalás, nem ámítás,  
Bényei Tamás gitáron. Mindenki 

tudja, hogy milyen jó trombitás, hogy 
milyen virtuóz bendzsós, de hogy 
csapatban milyen ritka kiváló ízlésû 
gitáros, azt csak azok tudják, akik 
elcsíptek egy-egy olyan jam sessiont 
(például néhány Bohém Fesztiválon), 
amikor elôvette a gitárját; nem 
gyakran történik meg vele az ilyesmi. 
Persze arra is lesz lehetôsége, 



hogy másik két hangszerén is 
megcsillogtassa a tudását és énekeljen 
is. Nem akarok senkit megsérteni  
a magyar zenészek közül, de 
szerintem ma Korb Attilán és Bényei 
Tamáson kívül nincs más, aki ebben 
a stílusban egy hasonló nemzetközi 
mezônybe beférne. Ôk viszont 
kiemelkednek és mindenképpen helyük 
van egy ilyen világválogatottban, még 
akkor is, ha ez szubjektív és az én 
ízlésemet tükrözi. 

Életkor/Age: 44
Lakhely/Hometown: 
Budapest, Hungary
Zenekarok/Bands: Hot Jazz 
Band, Hungarian All Stars
Akikkel játszott/Played with: 
Cynthia Sayer, Mike Vax, 
Tom Kirkpatrick, Peter Ecklund, 
Joe Muranyi, Leroy Jones, Wynton 
Marsalis, George Probert, Bill Allred, 
Tom Saunders, Allan Vaché, 
Johnny Varro, Howard Alden, 
Jake Hanna, Randy Reinhardt, 
John Sheridan, Acker Bilk, Kenny Ball, 
Marcel Zanini, Irakli, Marc Fosset, 
Daniel Barda, Tom Stuip, 
Oscar Klein etc.
Web: www.hotjazzband.hu 

Ad van BEERENDONK (NL)
nagybôgô/string bass 

Ad is régi ismerôs: a David 
Livingstone’s Jazz Messengers 

vezetôjeként az 1994-es Bohém 
Fesztiválon hallhatta a kecskeméti 

közönség. Ô sem szokványos 
muzsikus: szinte kizárólag a jó 
öreg New Orleans-i slap-technikát 
használja, ami nem csak hihetetlen 
energiájú húrtépést és a húr állandó 
fogólaphoz csapását jelenti, de olyan 
ritmust ad az egész zenekar alá, ami 
fölött egyszerûen lehetetlen rosszul 
játszani. Egy 1999-es maastrichti 
fesztiválon vendégzongoristaként volt 
alkalmam Ad elementáris basszusait 
közvetlen közelrôl is élvezni. Kicsit 

irigylem is mostani zenésztársait, hogy 
játszhatnak vele. A New Orleans-i 
stílus egyik legelismertebb alakja.

Életkor/Age: 64
Lakhely/Hometown: 
Helmond, Holland
Zenekar/Band: 
David Livingstone’s Jazz Messengers
Akikkel játszott/Played with: 
Tom Baker, Lillian Boutté, 
Thomas l’Etienne, Duke Heitger, 
Chris Hopkins, Joep Peeters, 
Sammy Rimington, Butch Thompson, 
Maryland Jazz Band etc.
E-mail: a.beerendonk1@chello.nl 



Frans SJÖSTRÖM (S)
basszusszaxofon/bass saxophone 

Frans olyan hangszeren játszik, 
amit a magyar közönség 90%-a 

még biztosan nem látott. A húszas 
években használatos basszusszaxofon 
virtuóz mestere, igazi csapatember, 
de remekül szólózik is. 1992-ben, 
a legelsô Bohém Fesztiválon a Paul 
and his Gang tagjaként már járt 
Magyarországon. Azóta csak kétszer 
futottunk össze, a bredai és a bude-i 
jazzfesztiválon, de Angliában már 
meghívtam az idei Bohém Fesztiválra. 
Olyan színt fog adni az All Stars-
csapatnak, hogy a finnyásak is csak 
önfeledten mosolyognak majd. 

Életkor/Age: 64
Lakhely/Hometown: 
Malmö, Sweden
Zenekarok/Bands: Hot Jazz Trio

Akikkel játszott/Played with: 
Norman Field, René Hagmann, 
Spats Langham, Morten Gunnar 
Larsen, Keith Nichols, Tomas
Örnberg, Bent Persson, Matthias 
Seuffert, Nick Ward, Roy Williams, 
Scandinavian Rhythm Boys Union 
Rhythm Kings etc.
E-mail: frans_sjostrom@yahoo.se 

Jeff HAMILTON (USA)
dob, zongora/drums, piano 

Jeff ugyan kaliforniai, de az egyik 
legkiválóbb New Orleans-i  

stílusú dobosként tartják számon,  
s ugyanannyira kiváló a swingben is.  
A nyolcvanas-kilencvenes években 
New Orleans-ban élt, ahol a Cie 
Fraziernél tanult. A jazz szülô-
városában harsonásként és zon-



goristaként is aktív volt, utóbbi 
hangszeren rendszeresen játszott  
a Preservation Hallban is.
A Bohémekkel tavaly nyáron hallottuk 
ôt egy olasz fesztiválon, ahol egy 
New Orleans-i zenekar dobosa volt. 
Igaza van Jim Leigh jazzújságírónak, 
aki azt írta róla: „Jeff Hamilton 
dobolását a legtalálóbban így lehet 
jellemezni: pontos tempó, ízlés  
és ellenállhatatlan swing.” 

Életkor/Age: 52
Lakhely/Hometown: 
Hercules, CA, USA
Zenekarok/Bands: Butch 
Thompson Trio, Dan Barrett’s Blue 
Swing, International Swing Party, 
Grand Dominion Jazz Band etc.
Akikkel játszott/Played with: 
Howard Alden, Harry Allen, 
Dan Barrett, John Bunch, 
Doc Cheatham, Kenny Davern,  
Bob Haggart, Eddie Higgins, 
Scott Hamilton, Milt Hinton, 
Dick Hyman, Art Hodes,  
Allen Vache, Warren Vache, 
Jon-Eric Kellso, Rebecca Kilgore, 
Ken Peplowski, Randy Sandke, 
Bucky Pizzarelli, Butch Thompson, 
Norwegian Radio Orchestra, 
Boston Pops etc.
Web: www.jeffhamiltonjazz.com
 

Nick WARD (GB)
dob/drums 

Nick olyan ízléses és kimért,  
mégis a közönséget feltüzelô 

dobos, amilyet még nem látott  
a Bohém Fesztivál közönsége.  
Igazi angol gentleman. És igazi 
zenész, a legeslegjobb fajtából. 
Elképesztô mennyiségû zenekarral  
és zenésszel játszott már együtt,  
fôleg ahhoz képest, hogy a zenélést 
polgári foglalkozása mellett ûzi. 

Bejárta Amerikát és Európát,  
mi Angliában, a bude-i fesztiválon 
hallottuk dobolni (és láttuk is:  
a látvány sem utolsó!), s a kecskeméti 
meghívást már az elsô koncertje után 
azonnal szentesítettük. Én nem fogom 
megbánni, de biztos vagyok benne, 
hogy Önök sem. 



Életkor/Age: 51
Lakhely/Hometown: 
Birmingham, UK
Zenekarok/Bands: Martin Litton’s 
Red Hot Peppers, Keith Nichols Earth-
Bound Spirits, Harlem, New Century 
Ragtime Orchestra, Fryer-Barnhart 
International All Stars, Jeff Barnhart’s 
British Band, Hokum
Akikkel játszott/Played with: 
50 other bands and Doc Cheatham, 
Benny Waters, Bob Wilber, 
Marty Grosz, Sammy Rimmington, 
Wallace Davenport, Kenny Baker, 
Keith Nichols, Ken Colyer, 
Monty Sunshine, Lillian Boutté, 
Vernel Bagneris etc.
E-mail: n.j.ward@aston.ac.uk  
 

BOHÉM RAGTIME JAZZ 
BAND (H) 

“a neurotikus fél világnak orvosilag 
kellene ôket felírni” 

(Matisz László, Gramofon) 

Valószínûleg a világ legsokol-
dalúbb jazzbandje: a zenekar 

nyolc tagjának összesen tizenöt 
hangszere van, s ráadásul 
mindegyiken játszanak is. És akkor 
még a zenecsinálásra alkalmas 
hangszerszerû tárgyakat nem 
említettük, az éneklésrôl és az 
alkalmankénti táncraperdülésrôl nem 
is beszélve. A játszott stílusok száma  
a hangszerekével vetekszik. 
Koncertjeik a tízes-húszas-harmincas 
évek Amerikáját idézik, a zenén kívül 

mókával, bohémsággal.  
A régi magyar számok pedig  
a boldog békeidôk Budapestjének 
hangulatát hozzák vissza. Ideális 
kikapcsolódás minden korosztálynak 
az óvodástól a dédnagymamáig. 
(Dédnagypapák se maradjanak 
otthon!) 
A Bohémek a világ szinte összes 
nagy tradicionális jazzfesztiválján 
megfordultak már, Berlintôl Oslóig, 
Drezdától Bredáig, Poritól Montreux-
ig, Asconától Bude-ig és Riminitôl 
Sacramentóig. Rendszeresen 
játszanak vendégsztárokkal. 
Koncertjeiket európai és amerikai 
televízió- és rádióállomások 
közvetítették, eddig megjelent 
15 albumuk felvételei is rendszeresen 
hallhatók jazzmûsorokban világszerte. 
A Bohém Fesztiválokat 1992 
óta szervezik. 2003-ban “Az év 
jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat 
kaptak.



Autogram-lap



Egyéb koncerthelyszínek:

Kiskôrös

n március 26. csütörtök 19.00
Zsinagóga, Kiskôrös (informácio: 20/338-8064)
Bria Skonberg (CDN) – trombita 
Frans Sjöström (S) – basszusszaxofon 
Jeff Hamilton (USA) – dob 
Ittzés Tamás (H) – zongora 
Kôrösi Szürkeverebek Jazzbandája (H)

Kecskemét

n március 26. csütörtök 20.00–22.00
Liberté Étterem
Kecskemét, Szabadság tér 2. 
(asztalfoglalás: 76/509-175) 
Morten Gunnar Larsen (N) – zongora 
Herbert Christ (D) – trombita
Belépô fogyasztás nélkül 1200 Ft. 
Fogyasztással (svédasztalos vacsora) 3000 Ft.
 
n március 26. csütörtök 20.00–22.00
Mûvész Kávézó
Kecskemét, Rákóczi út 16. 
Paolo Alderighi (I) – zongora 
A belépô 1000 Ft, ami 500 Ft fogyasztást 
tarlmaz.  

n március 27. péntek 22.30–01.00
Három Gúnár Rendezvényház
Kecskemét, Festô u. 8. (tel.: 76/483-611) 
Penge Benge Jazzklub: 
örömzene (jam session) 
A belépés díjtalan.  

n március 28. szombat 22.30–01.00
Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ
Kecskemét, Deák tér. 1. (tel.: 76/503-880) 
Penge Benge Jazzklub: 
örömzene (jam session) 
A belépés díjtalan. 

Szolnok

n március 29. vasárnap 19.00
Aba-Novák Kulturális Központ
Szolnok, Hild tér 1. (tel.: 56/514-569) 
Bria Skonberg (CDN) – trombita 
Stuart Zank (USA) – bendzsó/gitár 
Frans Sjöström (S) – basszusszaxofon

Hódmezôvásárhely

n március 29. vasárnap 18.30
Petôfi Sándor Mûvelôdési Központ
Hódmezôvásárhely, Dr. Rapcsák A. u. 7. 
(tel.: 62/533-317) 
Craig Flory (USA) – klarinét/szaxofon 
Paolo Alderighi (I) – zongora 
Dixie Jam Session (H)  

Budapest

n március 31. kedd 19.00
Bohém Jazzhajó – vacsora a Dunán
Budapest (információ: 20/960-7169)
Herbert Christ (D) – trombita 
Paolo Alderighi (I) – zongora 
Jeff Hamilton (USA) – dob

n március 31. kedd 20.00
Mozsár Jazztaurant
Budapest VI., Mozsár u. 12. (tel.: 1/331-8942)
Craig Flory (USA) – klarinét/szaxofon 
Joe Fritz Band (H)

n április 2. csütörtök 20.00
Kultea, Bohém-klub
Budapest V., Szent István tér 15. 
(tel.: 1/212-1245)
Jeff Hamilton (USA) – dob/zongora 
Bohém Ragtime Jazz Band (H)

Pécs

n április 2. csütörtök 19.00
Mûvészetek Háza
Pécs, Széchenyi tér 7-8. (tel.: 72/522-834)
Herbert Christ (D) – trombita 
Paolo Alderighi (I) – zongora

Gyöngyös

n április 3. péntek 19.00
GYÖNGYÖK Mátra Mûvelôdési Központ
Gyöngyös, Barátok tere 3. (tel.: 37/312-281)
Herbert Christ (D) – trombita 
Fodor László (H) – klarinét 
Paolo Alderighi (I) – zongora 
Jeff Hamilton (USA) – dob



n március 27. péntek 18.20–22.30  
Péntek esti sztárparádé 
18.20–19.00: Dániel Balázs (H) boogie-woogie zongorista 
19.10–20.30: Bohém Ragtime Jazz Band (H) 
21.10–22.30: International All Stars No. 1. (INT) 
Belépôjegy: 2500 Ft  

n március 28. szombat 11.00–13.00
Zongorashow – a boogie-woogie-tól a stride-ig 
11.00–11.20: Dániel Balázs (H) 
11.20–12.10: Morten Gunnar Larsen (N) 
12.10–13.00: Paolo Alderighi (I) 
Belépôjegy: 1500 Ft, Családi jegy: 4000 Ft (2 felnôtt, 2 gyerek), 4500 Ft (2 felnôtt, 3 gyerek)  

n március 28. szombat 15.00–17.00 
Kamarajazz – 3 formáció egyidôben 
New Orleans: Herbert Christ (D) – trombita, Stuart Zank (USA) – bendzsó/gitár, 
Frans Sjöström (S) – basszusszaxofon, Nick Ward (GB) – dob 

Storyville: Bria Skonberg (CDN) – trombita, Craig Flory (USA) – klarinét/szaxofon, 
Bényei Tamás (H) – gitár/bendzsó, Ad van Beerendonk (NL) – bôgô 

Chicago: Russ Phillips (USA) – harsona, Matthias Seuffert (D) – klarinét/szaxofon, 
Korb Attila (H) – zongora/kornett, Jeff Hamilton (USA) – dob/zongora 
Belépôjegy: 1500 Ft, Családi jegy: 4000 Ft (2 felnôtt, 2 gyerek), 4500 Ft (2 felnôtt, 3 gyerek)  

n március 28. szombat 18.20–22.30 
Szombat esti sztárparádé 
18.20–19: Sarkadi Bence (H) marionettbábmûvész 
19.10–20.30: Kecskemét Jazz Orchestra (H) 
21.10–22.30: International All Stars No. 2. (INT) 
Belépôjegy: 2500 Ft  

n március 29. vasárnap 11.00–13.00 (szombatról vasárnapra virradóra óraátállítás!) 
Búcsúzene koránkelôknek  – mindenki itt lesz! 
All Stars Big Band, záró jam session (INT) 
Belépôjegy: 1500 Ft, Családi jegy: 4000 Ft (2 felnôtt, 2 gyerek), 4500 Ft (2 felnôtt, 3 gyerek)

Jegyek válthatók a Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központban (tel.: 76/503-880). Továbbá 
jegyek és mind az öt koncertre érvényes családi bérletek (4 tagú család részére 14.000 Ft-ért, 5 tagú 
család részére 14.500 Ft-ért) rendelhetôk a ticket@bohemragtime.com e-mailen valamint a 20/960-
7169-es számon.

XVIII. Nemzetközi 
„Bohém” Ragtime & Jazz Fesztivál

18th International 
„Bohém” Ragtime & Jazz Festival

Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ 
(Kecskemét, Deák tér 1., tel.: 76/503-880)



 

 
 

 FEDEZZE FEL AZ 
                   AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT!  

 
Az Egyesült Államok gyönyör , változatos ország barátságos emberekkel és leny göz  
helyekkel, ahol mindenki izgalmas élményekkel gazdagodhat. Mindegy, hogy milyen 
vakációról álmodik valaki -- síelni szeretne a nyugati Sziklás-hegységben vagy San Francisco 
drótkötélvontatta öreg villamosán döcögne, kempingezni szeretne valamelyik nemzeti 
parkunkban vagy Kalifornia partjainál szörfözne, napon barnulna és salsát táncolna 
Miamiban, végiglátogatná New England történelmi otthonait vagy egy Broadway show-t 
szeretne megnézni -- itt megteheti. Az Egyesült Államok a lehet ségek földje, ahol mindenki 
találhat ízlésének és anyagi lehet ségeinek megfelel  kikapcsolódást. 
 
Amerika a jazz hazája is, a jazzé, ami mindnyájunk számára érthet  közös nyelv. A korai 
gospel és a ragtime zene 1900 körül hozta létre New Orleans hagyományos, avagy dixieland 
stílusát. A jazzkultúra gyorsan terjedt a közép-nyugati részen és elérte Chicagót, az amerikai 
jazz 1920-as évekbeli aranykorának egyik központját is. Nem állt meg itt sem, újabb stílusok 
(szving, bop, progresszív, fúziós jazz) és újabb központok (Kansas City, Boston, New York, 
Los Angeles) alakultak. Gazdagítsa programját a jazz élményével! 
 
Az Egyesült Államok Nagykövetsége fontosnak tartja a magyar vízumkérelmez k gyors és 
udvarias kiszolgálását. Jelenleg várni sem kell a vízuminterjúra, akár a bejelentkezést követ  
napon is jöhet az igényl . A magyarországi vízumkérelmek közel 90 százalékát jóváhagyják. 
 
Az Egyesült Államok tárt karokkal és hagyományos vendégszeretettel fogadja látogatóit. Az 
amerikaiak nevében meghívjuk Önt, jöjjön el és ismerje meg személyesen mindazt, amit ez a 
csodálatos ország látogatóinak nyújthat. 
 
A vízumkérelmekkel, utazási vagy kint-tanulási kérdésekkel kapcsolatosan kérjük, keresse fel 

honlapunkat:  www.usembassy.hu 
© AP/Wide World Photos 

 



“a bunch of wonderful and dynamic 
musicians, fun to watch and great to 
listen to” 

(Mimi Blais, Queen of Ragtime)

Probably the world’s most versatile jazz 
band: the eight members of the band 
own fifteen instruments and they even 
play all of them! Not to mention other 
specialties of their unique features like 
other instrument-like tools for making 
musical noise with, a cappella singing 
or occasional dancing. The band plays 
almost as many styles as instruments.
Their concerts bring you back to the 
teens, twenties and thirties of the last 
century, providing much humour and 
joy besides the music. Besides focusing 
on American music, old Hungarian jazz 
songs are integral and important part 
of the repertoire. Attending any of their 
performances is an ideal programme 
for people of all ages from babies to 
great-grandmothers. (Don’t leave great-
grandpa at home, either.) 
The band has appeared at the greatest 
jazz festivals in Europe and North 
America including Montreux, Pori, 
Sacramento, Breda, Ascona, Oslo, 
Dresden, Bude, Rimini, Berlin and 
many others. Their performances have 
broadened their circle of fans from 
the UK to Italy, from Romania to 
Canada. The Bohéms regularly play 
with guest stars. 
Their concerts have been broadcast by 
major televisions and national radio 
stations in numerous countries. The band 
has recorded 15 albums over the years 
and those are also regularly broadcast 

by many radios. They have been 
organizing the International Bohém 
Festivals since 1992. The Bohéms were 
given the prestigious eMeRTon Prize as 
‘jazz band of the year’ in 2003.  

ITTZÉS Tamás – zongora, hegedû, 
tölcséres hegedû, ének, zenekar-
vezetô/piano, violin, Stroh violin, 
vocal, leader, LÁZÁR Miklós – hegedû, 
ének/violin, vocal, LEBANOV József 
– trombita/trumpet, MÁTRAI Zoltán – 
klarinét, tenorszaxofon/clarinet, tenor 
saxophone, KORB Attila – harsona, 
kornett, zongora, ének/trombone, 
cornet, piano, vocal, MÁTRAI György 
– bendzsó, gitár/banjo, guitar, TÖRÖK 
József – tuba, bôgô/tuba, string bass, 
FALUSI Alfréd – dob/drums 

Web: www.bohemragtime.com 
  

KECSKEMÉT 
JAZZ ORCHESTRA (H) 

A Kecskemét Jazz Orchestra  
1999-ben alakult Kecskemét  

és környéke jazzkedvelô ifjaiból.  
2004-ig Török József keze alatt 
mûködtek, majd 2004-tôl Korb Attila 
vette át a zenekar mûvészeti irányítását.  
A csapat elsôdleges céljának a swing 
repertoár stílushû interpretálását 
tartja.  Magyarországon kívül felléptek 
Erdélyben, Újvidéken és Ausztriában 
is.  Az együttes 2002-ben rádiófelvételt 
készített, majd a Magyar Jazz Szövet-
ség Big Band Tagozatának minôsítésén 
2003-ban, 2004-ben, 2007-ben és 



2008-ban is Kiemelt Arany Diplomát 
nyert. 2005-ben jelent meg a zenekar 
elsô lemeze a Blue Chip.
    
The Kecskemét Jazz Orchestra was 
founded in 1999 and has been led by 
artistic director József Török. Its members 
are both amateur and professional 
musicians who have had experiences 
in different jazz groups. Their repertoire 
includes an impressive range of the big 
band literature from the classics of Count 
Basie, Glenn Miller and Duke Ellington to 
the more modern rockish sounding tunes. 
They have performed throughout 
Hungary and appeared in Romania, 
Serbia and Austria.  The orchestra 
recorded for the Hungarian Radio in 
April 2002. The ensemble received 
Golden Diploma at the Budapest Big 
Band Festival in 2003, 2004, 2007 and 
2008. The Orchestra’s first CD entitled 
Blue Chip came out in 2005. 

Web: www.myspace.com/
kecskemetjazzorchestra 

DÁNIEL Balázs (H)
zongora/piano 

Az egyetlen valamirevaló magyar 
boogie-woogie zongorista. 

2006 óta rendszeresen koncertezik, 
már hívják külföldi fesztiválokra is. 
Ráadásul még csak most érettségizik. 
És a tetejébe késôbb boogie-woogie 
fesztivált szeretne szervezni  
Magyarországon. Hajrá, Balázs! 

The only real boogie-woogie pianist 
in Hungary. He has frequently given 
concerts since 2006 and has been 
invited to festivals outside of Hungary, 
too. And he is just about to finish high 
school. He would like to organize 
boogie-woogie festivals in Hungary in 
the future. Go, Balázs, go! 

Életkor/Age: 18
Lakhely/Hometown: 
Gyôr, Hungary
Akikkel játszott/Played with: 
Axel Zwingenberger, Christian Christl, 
Christoph Steinbach, Mojo Blues Band

Web: www.mrfirehand.com  



SARKADI Bence (H)
bábmûvész/puppeteer 

Sarkadi Bence 1999-ben kezdett 
marionettbábokkal foglalkozni, 

majd elvégezte a Bábmûvészeti 
Fôiskolát. Egyszemélyes bábshow-it 
2006 óta csinálja, Magyarországon 
kívül fellépett már Görögországban, 
Cipruson, Belgiumban, Kolumbiában, 
Kanadában és Hollandiában. 2008-
ban elnyerte a Luc Vincent „Ifjú 
Tehetség” Díjat. A Bohém Fesztiválon 
ragtime-zenére mutatja be egyedülálló 
bábetûdjeit. 

Bence Sarkadi, the 2008 winner of 
the Luc Vincent Award for Young 
Talent is a puppeteer from Budapest, 
Hungary. He started working with 

marionettes in 1999. He attended the 
Budapest Puppet Theater’s School of 
Puppetry between 2000 and 2004. 
He began working on his one-man 
puppet show in 2006, and has so 
far performed it in Hungary, Greece, 
Cyprus, Belgium, Colombia, Canada 
and the Netherlands. At the Bohém 
Festival he performs his unique 
puppet-etudes for ragtime music. 

Web: www.myspace.com/
bencesarkadi

2008 áprilisában Bazán Vladimír kiállí-
tásával nyitottuk meg „kapuinkat” a nagy-
közönség elôtt. Az elsô sikeres kiállítást 
több hasonlóan színvonalas és népszerû 
követte. Patkós László, Bruncsák András, 
Mártonfi Benke Márta, Kô Ferenc, Gyenes 
Péter, a Katedra Mûvészeti Szakközépis-
kola mûvésztanárai tiszteltek meg minket 
mûveikkel. De nem csak a festészetnek 
adunk helyet, amit a TERRAKOTTA fotó-
kiállítás, a Kecskeméti Fotókör és a IX. 
Bugaci Kontakt Fotográfiai tábor anyagai 
is bizonyítanak, zenés irodalmi estek és a 
FORRÁS összevont ôszi számának bemu-
tatója mellett.

Szeretettel várjuk azokat, akik egy jó kávéra, és 
azokat is, akik nem csak egy jó kávéra vágynak!

Mûvész Kávézó tervezôje és kivitelezôje: 
Free Line Kft. 
6000 Kecskemét Halasi út 2.
www.freeline.hu Tel: 76/484-902 Fax: 76/507-240

Art Cafe – Mûvész Kávézó, 
Kecskemét, Rákóczi út 16.





Fûtéskorszerûsítés az olcsóbb távfûtésért   
A távfûtés azokban a lakásokban drága, ahol hiányzik a radiátoronkénti szabályozás 
lehetôsége. A rendszer minimális átalakítása, radiátor szelepek és költségosztók 
felszerelése után – megfelelô odafigyeléssel – rövid idôn belül jelentôs megtakarításokat 
lehet elérni. 

A társasházközösségekben 2009-ben ismét lehetôség nyílik kezdô befizetés nélkül a 
fûtésszabályozás megteremtésére: 50% vissza nem térítendô állami, 25% önkormányzati 
támogatás segítségével. A 25% önerô kétéves részletfizetés mellett a megtakarításból 
finanszírozható. 

A TERMOSTAR Kft. díjmentes mûszaki tanácsadással 
és a tervezési költség átvállalásával segíti a program 
megvalósítását. Keressék mûszaki kollégáinkat az 50-
40-40 telefonszámon!



Garanciát vállalunk 
a minôségre!
A garancia a XvIII. Bohém Fesztivál kecskeméti Erdei Ferenc Kulturális 
Központban 2009. március 27-29-én tartott koncertjeire szól. 
A garancia csak a zenével kapcsolatos nemtetszés esetén érvényes, 
köhögô szomszédok, zsúfolt nézôtér miatti klausztrofóbia és egyéb, 
a zenétôl független körülmények miatt nem érvényesíttethetô.
Feltételek:
n  fejenként egy belépôt váltunk vissza
n  koncertjegyet a délelôtt-délutáni koncertek kezdését követô 50 percen 

belül, az esti koncerteknél a második rész kezdetét követô 20 percen 
belül váltunk vissza

n  bérletet 28-án, szombaton este 19.30 és 20 óra között váltunk vissza
n  a garanciát igénybevevôknek ki kell tölteniük egy rövid kérdôívet 

(név megadása nem kötelezô)
n  a garanciát igénybevevôk vissza kell, hogy adják használatlan 

állapotban lévô kuponfüzetüket

10
0%

 zene, 100%
 gara

ncia!





Nem tud eljönni 
a kecskeméti Bohém Fesztiválra, 
de nem akar lemaradni róla? 

Kövesse élôben az Interneten!

Magyarország elsô élô internetes 
jazzkoncert-közvetítése a 

www.kecskemetitv.hu/bohem 

oldalon március 27-28-29-én! 

Részletek a www.bohemragtime.com 
és a www.kecskemetitv.hu oldalon!

Egyszeri és megismételhetetlen! 
Késôbb nem letölthetô! 
Legyen ott Ön is! 
Legalább az interneten!





Hetvenévesen már késô nyelvet tanulni. No de addig?
www.nyelvcenter.hu

Mintaboltunkban 
kaphatók az alábbi 

termékek:
zománcozott edények,

zománcozott mosogatók,
kályhák tûzhelyek, kandallók,

füstcsövek, kerti grillek,
elektromos vízmelegítôk, bojlerek, 

fürdôkádak, zuhanytálak

Teljes körû logisztikai szolgáltatással 
várjuk érdeklôdését.

A Zománc Rt. területén összesen 
3000 m2 raktárfelületen 

raktárak igény szerint kiadók.
Logisztikai szolgáltatásaink: 

anyagmozgatás, fuvarszervezés, 
készletezés, 24 órás portaszolgálat, 

fuvarokmányok készítése.

Mintabolt, fürdôkádszalon
Logisztikai szolgáltatás Kiadó raktárak

6000 Kecskemét, Halasi út 2. (felüljáró alatt)
Telefon: 76/482-185, 506-660 Fax:  76/507-653, 506-661 E-mail: zomanc@t-online.hu

Megújult honlapunkon, illetve telefonon bôvebb információhoz juthat: www.zomanc.hu
Mintaboltunkban új árukínálattal várjuk kedves vásárlóinkat és viszonteladó partnereinket.
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XvIII. Nemzetközi „Bohém” Ragtime & Jazz Fesztivál
18th International „Bohém” Ragtime & Jazz Festival

Kiemelt támogató
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tormási Autóház
Amerikai Nagykövetség

ATRA

Fôtámogató
NKA Nemzeti Kulturális Alap

Hôérzet
Viessmann

Plan

Mecénás
Autó Univerzál

Bácsvíz
Helios

Szponzor
Termostar

Fókusz Takarékszövetkezet

Támogató
E-Zene Hangszerbolt

Zománc
Loidl Irodabútor

Adományozók:
Ínyenc jazzmester

nyelvcenter.hu
Porjesz András

Uni-Invest

Elkötelezett Bohém
Dr. Tompos Gábor és Tomposné Silló Kata

Örömzenész
Ádám András és neje

Somfai Gézáné és Somfai Emese

További partnerek
Bozsó Gyûjtemény, Fidelio EST, 

Granada Wellness Hotel, Hotel Aranyhomok, 
Hotel Talizmán, Hotel Három Gúnár, Kecskemétfilm, 

KTV Kecskeméti Televízió, Liberté Étterem, Louis Armstrong 
Jazz Fesztivál (Bánk), Mûvész Kávézó, Rókusfalvy Fogadó 

(Etyek), Süveges Autósiskola, Tó Hotel (Bánk)

És akiknek még köszönettel tartozunk: Fábián Rózsa, 
Ispánovits Szilvia, Ködmön András, Krajcsovszki József, 
Kulcsár Erika, Lázár Miklós, Lázár Zsuzsanna, Németh 

Boglárka, Szekeres Mónika és az összes Bohém-önkéntes

AKIK NÉLKÜL NEM LENNE  XVIII. BOHÉM FESZTIVÁL



Nyerjen sokkal többet, mint amennyit költött!
Használja (ki) a Bohém Fesztivál kuponfüzetét!
Minden jegy- és bérletvásárlónknak egy kuponfüzetet adunk ajándékba, melynek segítségével 
partnereink szolgáltatásaiból kaphat 18-50%-os kedvezményt, esetenként ajándékot. 
A kuponfüzet  Önnek több mint 100 ezer forintot érhet! Csak használnia kell!

A wellness szállodától kezdve az autószervízelésen, múzeumi és jazzfesztivál belépôjegyen, 
hangszervásárláson keresztül a rajzfilmsorozat és hangszerek vásárlásáig sok mindenre 
kaphat kedvezményt Ön is! Ez már azért elég ok arra, hogy Bohém Fesztiválra jöjjön… 
Miért, a zene nem elég ok?

A kuponfüzetben szereplô, az Ön számára exkluzív kedvezményt 
illetve ajándékot felajánló partnereink:

Bozsó Gyûjtemény, E-Zene Hangszerbolt, Granada Wellness Hotel, Hôérzet (családi ház 
gépészeti tervezése), Kecskemétfilm (Magyar népmesék sorozat), Liberté Étterem, Louis 
Armstrong Jazz Fesztivál (Bánk), Mûvész Kávézó, Rókusfalvy Fogadó (Etyek), Süveges 
Autósiskola, Tormási Autóház (éves gépkocsi szervíz), Tó Hotel (Bánk)

A kuponfüzeteket a Bohém Fesztiválon 
a fesztivál információs pultjánál veheti át 
belépôje bemutatása ellenében.




