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110 éve született Louis Armstrong
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A természet energiája ingyen házhoz jön: 
Vitocal 300-G és Vitosol 200-F.

• Tökéletesen összehangolt, 
nagy hatékonyságú fűtési 
rendszer

• Minimalizált üzemeltetési 
kltségek, CO2-kibocsátás 
és primerenergia-igény

• Nagy teljesítményű sík 
napkollektor

Szívesen tájékoztatjuk:

Hőérzet Kft.
6000 Kecskemét 
Kandó Kálmán u. 20.
telefon: (76) 506 284
e-mail: hoerzet@t-online.hu
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KÖszÖntŐ
Kedves ragtime- és jazzbarátok!

2011-ben háromszorosan ünneplünk: immár a huszadik Bohém Fesztivált 
rendezzük meg Kecskeméten, ezúttal két zenei évforduló jegyében. 
Liszt Ferenc születésének 200. (és halálának 125.) évfordulója okán 
megmutatjuk a Liszt-művek és a romantikus zongoramuzsika ragtime-
ra és korai jazzre gyakorolt hatását, így a fesztivál alcíme „Liszt-év a 
ragtime-ban”. Ehhez öt, az eddigi Bohém Fesztiválokon óriási sikert 
aratott zongoristát hívunk segítségül, akik mindannyian a világ élvonalába 
tartoznak. A másik apropót Louis Armstrong születésének 110. évfordulója 
szolgáltatja, ennek okán Armstrong repertoárjából is hallunk majd, és 
ezért szerepel itt a New Orleans-i jazzstílus legjobb európai képviselője, 
egy fiatalokból álló francia csapat, akik mindent tudnak Armstrong 
szülővárosának muzsikájáról.

Az elmúlt két évhez hasonlóan azok számára, akik nem tudnak személyesen 
jelen lenni a kecskeméti rendezvényen, az idén is internetes közvetítésen 
keresztül tesszük elérhetővé az egész Bohém Fesztivált. (Részletes program 
a műsorfüzet közepén található.) A fesztivál a közvetítést lehetővé tévő 
Kecskeméti Televízió honlapján, a www.kecskemetitv.hu oldalon látható, 
csak élőben. Utólagos letöltésre ezúttal nem lesz lehetőség.

Az élőzene persze a helyszínen, személyesen hallgatva a legjobb, pláne, 
hogy a Bohém Fesztiválon mindig jó a hangulat, s az éjjeli örömzenék csak 
élőben lesznek élvezhetők. Kedvezményes szállással és a rendezvénnyel 
kapcsolatos információk megtalálhatók a www.bohemragtime.com 
honlapon, itt március 25-27-én az élő internetes közvetítés is elérhető 
lesz majd. De azért inkább a helyszínen várunk mindenkit szeretettel – és 
persze közel 20 óra világszínvonalú, szórakoztató élőzenével.

Ittzés Tamás fesztiváligazgató

Fidelio EST különszám – Bohém Fesztivál 2011 Felelős szerkesztő: Ittzés Tamás, Kecskeméti Jazz Alapítvány Felelős 
kiadó: Fidelio Est Kft. – Zsoldos Dávid Kereskedelmi és marketingigazgató: Földes Ádám Grafikai munka: Tordai Róbert 
Terjesztés: Perlaky András Nyomdai munkák: Comorn Kft. Példányszám: 20 000 Szerkesztőség: 1055 Budapest, Szent 
István krt. 23., Tel.: (1) 476-0320, Fax: (1) 476-0321; E-mail: fidelio@fidelio.hu HU ISSN – 2061-1544



1993-as, 2004-es és 2006-os „Bohém” Fesztivál abszolút sztárja volt.) Az 
1996-os olimpiai rendezvényeken is fellépett, s szerepelt (színészként és 
zongoristaként) montreáli színházakban és kabarékban is.

Miminek eddig tíz CD-je jelent meg. Műfaji határokat nem ismerő kreati-
vitása miatt előadóként, zeneszerzőként, hangszerelőként, íróként, komi-
kusként és énekesként is keresett, hiszen nem csak kiemelkedően tehetsé-
ges, de rendkívül szórakoztató egyéniség is.

www.mimiblais.com

MoRtEn GunnaR LaRsEn
Morten a legjobb ragtime-zongoristák egyike – a legtöbb amerikai szak-
értő nemes egyszerűséggel „a legjobb”-nak tartja. A legelső Bohém Fesz-
tivál alkalmával (1992-ben) szólóban, 2006-ban pedig együttesével, a 
kiváló Ophelia Ragtime Orchestrával már fellépett Magyarországon, sőt 
2009-ben is ő volt az egyik kivá-
lasztott zongorista a Bohém Fesz-
tiválon fellépő „világválogatott” 
projektben. Specialitása a Jelly Roll 
Morton-stílus, de kiváló zenekari és 
szólójátékos bármilyen régi stílusú 
együttesben. Klasszikus végzettsé-
gének köszönhető makulátlan tech-
nikája választékos jazzérzékkel pá-
rosul. Nem véletlenül szerette szinte 
fogadott fiaként annak idején Eubie 
Blake, a száz évet megélt legendás 
fekete zongorista, s nevezte őt a jövő 
nagy reménységének.

www.opheliaragtime.com

PaoLo aLDERiGHi
Paolo a szemtelenül fiatal, 
szemtelenül tehetséges 
és máris szemtelenül érett 
zenészek rendkívül szűk 
rétegéhez tartozik. A mi-
lánói zeneakadémián töb-
bek között Liszt h-moll 
szonátájával diplomázott, 
s jelenleg alma materé-
ben tanít, de jazz-zongo-
ristaként lett világszerte 
keresett előadó. Páratlan 
technikája, kifinomult bil-
lentése, hihetetlen virtu-
óz és könnyed zongorázása és stiláris sokszínűsége már Amerikában is 
ismertté tette. Fantasztikusan finom zeneiségét már a 2009-es Bohém 
Fesztiválon bizonyította a magyar közönségnek. Idén nem csak szólóban, 
hanem a házigazda Bohém Ragtime Jazz Band vendégeként is fellép.

MiMi BLais
Mimi Blais a Québec Conservatory 
of Music-ban és a montreáli McGill 
University-n szerzett diplomát klasz-
szikus zongoristaként, de tanulmányai 
befejezése után elhagyta a jól bejárt 
utat, hogy felfedezze a csupa nagybe-
tűs ZENÉT. Karrierjét a zene élvezete 
irányította, így olvadt együvé a klasz-
szikus, folk, jazz, modern, blues, tangó 
és ragtime. Mimit ragtime-szeretete 
állandó jelleggel utaztatja Kanadán 
és az Egyesült Államokon keresztül, s 
óriási sikerrel szerepelt korábban Bel-
giumban és Magyarországon is. (Az 

Norvégia

Olaszország

Kanada



Butch számos amerikai 
szimfonikus zenekarral 
adott koncertet, s fellépett 
a Kairói Szimfonikusokkal 
is. Zeneszerzőként is ak-
tív: Ecuadorean Memories 
(Ecuadori emlékek) c. mű-
vét 1997-ben a St. Louis 
Symphony-val mutatta be. 
Újságíróként a Mississippi 
Ragbe és a Down Beatbe 
írt rendszeresen.

Butch rengeteg felvételt 
készített és világszerte turnézik. Játékát a legnagyobb lapok méltatták 
a The Wall Street Journaltól a The New York Timesig. A Jazz Journal 
International „a mai tradicionális jazz vezető zenésze”-ként emlegette. 
Butch Thompson 2002-ben járt már a Bohém Fesztiválon. Idén szólóban 
és a párizsi The Night Owls vendégeként is fellép.

www.butchthompson.com

aDaM sWanson
Adam Swanson akkor szeretett bele a ragtime-ba, amikor technikailag 
haladó szellemű, ám konzervatív ízlésű nagyszülei WebTV-jén először 
hallotta Scott Joplin Fig Leaf Rag-jét és néhány Jelly Roll Morton-nótát. 
Kilencévesen kezdett zongorázni, mára már az amerikai fesztiválok meg-
becsült vendége, s a World Championship of Old-Time Piano Playing 
Contest háromszoros győztese, 
az egyetlen, akinek ez tinédzser-
ként sikerült, pedig sok komoly 
karrier indult erről a versenyről. 
Ráadásul ma már nem csak zon-
goristaként, hanem ragtime-tör-
ténészként is a legjobbak között 
tartják számon. Adam még mindig 
csak 18 éves, jelenleg Colorado-
ban tanul zongora-szakon. Mind-
emellett megrögzött vonatrajongó 
és gyűjti a régi kottákat, lemeze-
ket és gépzongora-tekercseket.  
A Bohém fesztiválon 2007-ben már 
szerepelt, óriási sikerrel.

www.adamgswanson.com

ButcH tHoMPson (usa)
Butch Thompson háromévesen kezdett zongorázni és korán érdeklődést 
mutatott a ragtime, boogie-woogie és a jazz iránt. Tizenévesen klarinéto-
zott az iskolai zenekarban, s mindkét hangszeren profi zenésszé vált. Első 
zenekarát még iskolásként alapította, majd hamarosan New Orleansba 
költözött, ahol egyike volt azon kevés fehéreknek, akik rendszeresen ját-
szottak a Preservation Hallban. A hatvanas-hetvenes években gyakran 
fellépett európai fesztiválokon. Amerikában a legnépszerűbb rádióshow 
házizongoristája volt, ami különösen népszerűvé tette. Tagja volt a legen-
dás Doc Cheatham zenekarának is.

USA

USA



XX. BoHéM FEsztivÁL
Kecskemét, 2011. március 25-27.
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 
Deák Ferenc tér 1. (tel.: 76/503-880)

n március 25. péntek 18.20-22.30 óra
18.20-19.00h: felvezető muzsika az előcsarnokban (Adam Swanson)
19.10-20.30h: Bohém Ragtime Jazz Band & Paolo Alderighi
21.10-22.30h: Mimi Blais – „Romantikus zongoramuzsika Európában 
és Amerikában: Liszt, Chopin, Gottschalk, ragtime”
Belépőjegy: 2500 Ft

n március 25. péntek 22.30-01.00 óra
örömzene (jam session), házigazda: The Night Owls
A belépés díjtalan.

n március 26. szombat 11.00-13.00 óra
AMERIKAI zONGORAShOw
Adam Swanson, Paolo Alderighi, Butch Thompson
Belépőjegy: 1500 Ft

n március 26. szombat 15.00-17.00 óra
KAMARAJAzz
Dixix Rhythm
Mimi Blais, Morten Gunnar Larsen, Bohém Ragtime Jazz Band – 
Liszt hatása a ragtime-ban
Belépőjegy: 1500 Ft

n március 26. szombat 18.20-22.30 óra
18.20-19.00h: felvezető muzsika az előcsarnokban (Paolo Alderighi)
19.10-20.30h: The Night Owls & Butch Thompson – 
„110 éve született Louis Armstrong”
21.10-22.30h: Morten Gunnar Larsen – „Romantikus zongoramuzsika Európában 
és Amerikában: Liszt, Chopin, Gottschalk, ragtime”
Belépőjegy: 2500 Ft

n március 26. szombat 22.30-01.00 óra
örömzene (jam session), házigazda: Kecskemét Jazz Orchestra
A belépés díjtalan.

n március 27. vasárnap 11.00-14.00 óra
Záró zongoraparádé és jam session
Belépőjegy: 1500 Ft

Összes koncertre érvényes bérlet: 6500 Ft (diák, nyugdíjas: 5500 Ft)
Bérletek, jegyek rendelhetők a ticket@bohemragtime.com e-mailen valamint a 
20/336-4620-as számon 2010. március 16-ig. Jegyek válthatók a Kecskeméti 
Kulturális és Konferencia Központban (tel.: 76/503-880).

Bohém
Ragtime  Jazz 
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BoHéM RaGtiME 
Jazz BanD
Valószínűleg a világ legsokoldalúbb jazzbandje. A nyolc tagnak összesen 
húsz hangszere van, s ráadásul mindegyiken játszanak is. És akkor még 
a zenecsinálásra alkalmas hangszerszerű tárgyakat nem említettük, 
az éneklésről és az alkalmankénti táncraperdülésről nem is beszélve. 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. Rendszeresen játszanak vendégsztárokkal.

Koncertjeiket európai és amerikai televízió- és rádióállomások közvetítet-
ték, eddig megjelent 15 albumuk felvételei is rendszeresen hallhatók jazz-
műsorokban világszerte. A Bohém Fesztiválokat 1992 óta szervezik. 2003-
ban „Az év jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat kaptak, 2010-ben „Magyar 
zeneművészet” kategóriában elnyerték a Bács-Kiskun megyei Prima-díjat.

Az együttes tagjai: ITTzÉS Tamás – zongora, hegedű, tölcséres hegedű, 
ének, zenekarvezető, LÁzÁR Miklós – hegedű, ének, LEBANOV József 
– trombita, MÁTRAI zoltán – klarinét, altszaxofon, tenorszaxofon, 
baritonszaxofon, fuvola, KORB Attila – harsona, kornett, szárnykürt, 
szopránharsona, zongora, ének, MÁTRAI György – bendzsó, gitár, TÖRÖK 
József – bőgő, tuba, FALUSI Alfréd – dob 

www.bohemragtime.com

Magyarország
tHE niGHt oWLs /
az éJJELi BaGLYoK
A korábban Wooden Heads néven futó zenekart 2009-ben hallottuk 
Davosban. Túlzás nélkül a LEGJOBB európai New Orleans-i stílusú 
zenekar. A tagok közül többen otthonosan mozognak a jazz modernebb 
válfajaiban is, rendszeresen koncerteznek különböző formációkkal 
világszerte, de ebben a zenekarban nem is éjjeli baglyokká, hanem 
New Orleans-i öregekké változnak, s olyan hangulatot teremtenek, 
amilyenre talán csak az amerikai feketék képesek. Amit Louis Armstrong 
szülővárosának stílusáról, Kid Thomas, George Lewis, Paul Barbarin és 
a Humphrey-testvérek zenei világáról ők 
nem tudnak, azt nem is érdemes tudni. 
Kecskeméten Butch Thompson zongora- 
és klarinétjátékával egészül ki a zenekar.

Az együttes tagjai: Jerôme ETChEBERRY 
– trombita, Christophe DERET – harsona, 
Enzo MUCCI – bendzsó gitár, Sebastien 
GIRARDOT – bőgő, Guillaume NOUAUX – 
dob

www.myspace.com/woodenheads

Franciaország



Világsztárok festői környezetben, 
a Bánki-tó partján, Budapesttől 65 km-re. 
ha kihagyja, lemarad 2011 egyik 
legnagyszerűbb jazzélményéről!
 
Fellépők: Joan Faulkner (USA), 
Reggie Johnson (USA), Philippe Milanta 
(Franciaország), Nicolas Montier 
(Franciaország), Ken Peplowski (USA), 
Alvin Queen (USA), Bria Skonberg (Kanada), 
warren Vaché (USA), Bohém Ragtime Jazz 
Band, Bolyki Brothers, Easy Jazz Band, 
hungarian Swing All Stars
 

www.jazzfesztival.hu

viii. Louis aRMstRonG 
JazzFEsztivÁL 

2011. Június 24-25.

                      márkabolt

a hirdetés felmutatása Önnek 
2011. május 31-ig 10% kedvezményt jelent 
minden Eastman fúvóshangszer vásárlása 
esetén, minden egyéb vásárlásnál 
5% kedvezményt adunk!

Nálunk mindent megtalál, amire zenével 
kapcsolatban szüksége lehet: vonós, 
fúvós- és ütőshangszerek, digitális zongorák, 
gitárok, erősítők, hangfalak, effektek, 
kiegészítők, húrok, fúvókák, dobbőrök, 
cintányérok, mikrofonok, fejhallgatók, 
hangszertokok, kották nagy választékban.

Kecskemét, Jókai utca 44. 
Tel.: +36 76/329-096 

www.ezenebolt.hu
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Nem tud eljönni 
Kecskemétre? 
Kövesse élőben a Bohém 
Fesztivált az interneten!
A Hírös-Net Kft. támogatásá-
val a Kecskeméti Televízió  
és a Regevideo koprodukció-
jában látható a Bohém 
Fesztivál összes koncertje 
a www.kecskemetitv.hu 
és a www.bohemragtime.com 
honlapon! Részletes műsor 
a műsorfüzet közepén 
található!



aKiK a XX. BoHéM FEsztivÁL 
LétREJÖttét sEGítEttéK

Főtámogatók:
Kecskemét Megyei Jogú Város

Ittzés Tamás
NKA Nemzeti Kulturális Alap

Aranyfokozatú támogató:
ATRA

Ezüstfokozatú támogató:
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

Bronzfokozatú támogató:
Tormási Autóház

Szponzor:
Hőérzet Kft.
Viessmann
Támogató:

Helios
Termostar

Jazzbarát:
Loidl Kft.

Porjesz András

Örömzenész:
Tompos Gábor

Pártoló tag:
Dancsó Árpád

Somfai Gézáné és Somfai Emese
Somfai Zoltán és családja

Szabó Gellért

Médiapartnerek: Fidelio, KTV Kecskeméti Televízió, Hírös-Net Kft.

Önkéntes segítők: Fábián Rózsa, Ispánovits Szilvia, 
Ködmön András, Kulcsár Erika, Lázár Miklós, Lázár Zsófia, 

Németh Bogi, Szekeres Mónika és sokan mások



Támogassa Ön is, hogy legyen 
Louis Armstrong születésének 
110. évfordulója, 2011. augusztus 4. 
a Klasszikus Jazz Világnapja! 

Jelentkezzen Ön is ezen a honlapon:

www.OhYeahDay.com


