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Kedves Jazzbarátok!
Miként közel egy évtizede mindig, idén is van tematikája a Bohém Fesz-
tiválnak, de ezúttal nem a műfajhoz, hanem a fesztivál sorszámához kap-
csolódó. A számokkal játszunk, egészen egyszerűen: mivel 2015-ben sor-
rendben a 24. nemzetközi fesztiválunkat rendezzük, március utolsó hét-
végéjén a fesztivál programjában lesz mindenféle formáció, amit a 24-es 
számból ki lehet préselni. Pontosabban a 24 „tagjaiból”. Vagyis lesz duó 
(2, avagy 4:2=2), kvartett (4), szextett (2+4=6) és oktett (2x4=8). Mond-
juk 2:4=0,5 nem lesz, de hát egy féltagú formációval senki nem menne 
sokra, viszont sajnos még a minden fellépőt foglalkoztató zárókoncerten 
is elképzelhetetlen, hogy legyen 24 tagú zenekar a színpadon, hiszen ösz-
szesen 19 zenész lesz jelen a fesztiválon. Viszont a 19 zenészből kihozunk 
mindent, ami lehetséges. Hogy ők kihozzák magukból, az természetes, de 
néhány újítással még „rásegítünk”: a piciny színpadot elárasztjuk két kon-
certzongorával, így olyan spontán és tervezett duettekre nyílik lehetőség 
(főleg a szombat délelőtti és esti koncerten), amikre régen nem volt példa 
a Bohém Fesztiválokon és amikért világszerte megőrül a közönség. És ami 
a legérdekesebb lesz az egész fesztiválon szerintem: a szombat délutáni 
koncerten jelen lesz tíz zenész, akik közül a helyszínen párokat sorsolunk, 
és a szerencse által irányított összeállítású duók fognak egy-egy számot 
játszani. Minimum kétszer játszik mindenki, de valószínűleg több „kör” 
lesz, s ad absurdum az is előfordulhat, hogy két dobos játszik együtt. Nem 
kell megijedni, a meghívott zenészek egytől egyig kiválóak, és a dolog 
grantáltan működik. Kipróbált ötletről van ugyanis szó: az ugyanilyen el-
ven működő „Duo Special” koncert évtizedek óta a Breda Jazz Festival 
legkedveltebb koncertje, amire hetekkel előre elkelnek a jegyek.

Apropó, újítások: a Kecskeméti Kulturális Központ színháztermének felújí-
tása miatt a helyszín idén a Four Points by Sheraton Hotel lesz Kecskemé-
ten, ami bizonyos kompromisszumokkal jár, elsősorban a „koncertterem” 
befogadóképessége (az eddigi 600 helyett 400 fő) és a színpad, illetve 
a nézőtér kialakítása tekintetében. Reméljük, hogy ez az ideiglenes meg-
oldás is mindenkinek a legnagyobb megelégedésére szolgál majd, s akik 
nem jutnak be idén a fesztiválra, a jövő évi jubileumi fesztiválon (2016. 
március 18–20-án) kettőzőtt lelkesedéssel lesznek jelen, főleg, hogy jövőre 
a megelőző negyedszázad legsikeresebb fellépőit hívjuk vissza. Addig is: 
emlékezetes szórakozást kívánok az idei Bohém Fesztiválon!

Különösen hatékony, innovatív, 
split-rendszerű hőszivattyús 
hőközpont: 

•	A	környezeti	levegő	energi-	 
 áját hasznosítja

•	Alacsony	a	bekerülési	költsé- 
	 ge	egy	szondás	hőszivattyú- 
	 hoz	képest	–	nincs	szükség	 
	 nagyszabású	földmunkára 
	 vagy	fúrásokra

•	Beépített	170	Liter	űrtartalmú	 
	 tároló-vízmelegítő

•	Lakótérben	is	elhelyezhető 
	 beltéri	egység	az	alacsony	 
 zajszintnek és az időtálló  
	 megjelenésnek	köszönhető- 
 en.

Készséggel tájékoztatjuk:

Hőérzet Kft.
6000 Kecskemét
Kandó Kálmán u. 20.
telefon: (76) 506 284
e-mail: hoerzet@gmail.com

A takarékos fűtés igazi tehetsége: 
a Vitocal 222-S hőszivattyús hőközpont

Az_Vitocal 222-S_TZ2sp_4c_12-2014_D.indd   1 2015.03.06.   20:09:47



BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND
www.bohem.hu

„valószínűleg a világ legsokoldalúbb jazzbandje”

Ittzés Tamás – zongora, hegedű, ének, zenekarvezető, Lázár Miklós – hege-
dű, ének, Lebanov József – trombita, Mátrai Zoltán – klarinét, szopránsza-
xofon, tenorszaxofon, fuvola, Korb Attila – harsona, trombita, szárnykürt, 
szopránharsona, zongora, C-melody szaxofon, ének, Mátrai György –  
6 húros bendzsó, gitár, Török József – tuba, bőgő, Falusi Alfréd – dob

„a neurotikus fél világnak orvosilag kellene őket felírni”
(Matisz László, Gramofon)

A  Bohém Ragtime Jazz Band  nyolc tagjának összesen húsz hangszere 
van, s ráadásul mindegyiken játszanak is. És akkor még a zenecsinálásra 
alkalmas hangszerszerű tárgyakat nem említettük, az éneklésről és az al-
kalmankénti táncraperdülésről 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 békeidők 
Budapestjének hangulatát hozzák vissza. Ideális kikapcsolódás minden 
korosztálynak az óvodástól a dédnagymamáig.

A Bohémek a világ szinte összes nagy tradicionális jazzfesztiválján meg-
fordultak már, Berlintől Oslóig, Drezdától Bredáig, Poritól Montreux-ig, 
Asconától Bude-ig és Riminitől Sacramentóig. Rendszeresen játszanak 

vendégsztárokkal. Koncertjeiket európai és amerikai televízió- és rádióál-
lomások közvetítették, eddig megjelent 20 albumuk felvételei is rendsze-
resen hallhatók jazzműsorokban világszerte. A Bohém Fesztiválokat 1992 
óta szervezik. 2003-ban „Az év jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat, 2010-
ben „Magyar zeneművészet” kategóriában Bács-Kiskun megyei Prima-dí-
jat kaptak.

A fesztivál előtt egy hónappal a Művészetek Palotájában rendezett gála-
estjüktől eltérően most nem új anyaggal, hanem a régi jó Bohém-reperto-
ár közönség által legsikeresebbnek ítélt számaival lépnek fel.

ECHOES OF SWING (NÉMETORSZÁG)
www.echoesofswing.com

Colin T. Dawson (Anglia/Németország) – trombita, ének
Chris Hopkins (USA/Németország) – altszaxofon (www.hopkinsjazz.com)
Bernd Lhotzky (Németország) – zongora (www.lhotzky.com)
Oliver Mewes (Németország) – dob

A szokatlan összetételű kvartett Európa egyik legjobb, legnépszerűbb 
és legfoglalkoztatottabb swingformációja. A hagyományok ismeretével 
és tiszteletével, de mindenfajta múzeumízű megközelítéstől mentesen  
modern, friss módon játsszák a harmincas-negyvenes évek muzsikáját, az 
ötletes hangszerelésű standardek mellett meglepő, kreatív saját számo-
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kat is repertoáron tartva. Összeszokottságuk mellett egyéni virtuozitásuk 
is figyelemreméltó, ahogy a jazz-zongoristák doyenje, a New York-i Dick  
Hyman írta egyik lemezükről: „Csodálatos gyűjtemény, minden szám be-
cses érték. Az Echoes of Swing tagjainak közös megközelítése semmi-
lyen más kvartettéhez nem fogható, s közben a tagok egyénileg is mind 
mesterek.” A világhírű tenorszaxofonos, Scott Hamilton pedig ezt mond-
ta: „Jó pár éve hallgatom már ezeket a srácokat, de mindig tele vannak 
meglepetéssel. Mindannyian a repertoár alapos ismeretével felvértezve, 
de szívből játszanak. Hogy hogyan csinálják ezt egyszerre négy hangszer-
rel, számomra felfoghatatlan.”

A kvartettről áradozó kritikák jelentek meg a legnevesebb amerikai szak-
lapokban is, rendszeresen szerepelnek TV-adásokban, lemezeik elnyer-
ték a Német Lemezkritikusok Díját, a Párizsi Jazzakadémia Nagydíját, az 
Hot Club de France jazzlemez nagydíját (Grand Prix du Disque de Jazz). 
Koncertturnéik alkalmával Európa, az Egyesült Államok és Japán legjobb 
koncerttermei, fesztiváljai mellett olyan, jazz-zenekarok által ritkán látott 
helyeken is felléptek, mint Új-Zéland és a Fidzsi-szigetek.

A zongorista Bernd Lhotzky mellett az altszaxofonos Chris Hopkins is 
kiválóan zongorázik, amint azt a fesztivál szombat délelőtti koncertjén 
meg is hallhatja a publikum. Kettejüknek külön kétzongorás repertoárja 
is van. A kvartett 2013-ban exkluzív szerződést kötött az ACT lemezkiadó  
és –forgalmazó céggel, s az együttműködés legújabb albumuknál (Blue 
Pepper) már gyümölcsözőnek bizonyult, viszont emiatt más kiadásban 
nem jelenhetnek meg, így a hagyományos fesztivál DVD-ről is lemarad majd  
a produkciójuk, csak élőben lesznek láthatók.

 

ATTILA’S INTERNATIONAL ALL STARS
Korb Attila – harsona, Malo Mazurié (Franciaország) – trombita,  
Evan Arntzen (Kanada/USA) – szaxofon, klarinét, David Blenkhorn 
(Ausztrália/Franciaország) – gitár, Sébastien Girardot (Ausztrália/Fran-
ciaország) – bőgő, Guillaume Nouaux (Franciaország) – dob

Már évek óta tervezzük, hogy a Bohémek Attilája az egyik Bohém Fesz-
tiválra összeállíthat egy saját ízlésének megfelelő nemzetközi válogatott 
csapatot – most jött el az idő. A csupa fiatal zenészből álló „világváloga-
tott” tagjai a fesztiválon együtt és külön-külön is bebizonyíthatják ráter-
mettségüket.

Korb Attila – harsona

Attila elsősorban jazzharsonás, de 
kiválóan trombitál, szárnykürtözik, 
újabban szaxofonozik és zongorista-
ként is aktív. 1995-ben, tizenegy éve-
sen alakította meg Little Jazz Band 
nevű zenekarát, még zongoristaként. 
1996-ban kezdett harsonázni, 1997 
óta a Bohém Ragtime Jazz Band tag-
ja, akikkel bejárta Európa és Amerika 
legnagyobb fesztiváljait. 2003-ban  
a Bohém Ragtime Jazz Band tagja-
ként eMeRTon-díjat kapott a zenekar-
ral, szintén 2003-ban a franciaországi 
Louis Armstrong Emlékversenyen a 
Little Jazz Banddel első díjat nyert, 
s a dixieland-zeneszerzői versenyen 
is első helyezést ért el. A Little Jazz 
Banddel 2004-ben és 2006-ban 
második lett a Saint Raphaël-i New  
Orleans Jazz Fesztiválon, szintén Franciaországban. 2007-ben megnyerte 
a Magyar Rádió Jazzharsona Versenyét. 2009-ben és 2011-ben a hollan-
diai Breda Jazz Festival vendégszólistája, 2009-ben és 2011-ben Japán-
ban a Kobe Jazz Fesztiválon vendégszerepelt. 2010-ben az európai EBU 
Big Band első harsonása volt. A Zeneakadémia karvezetés tanszakán ta-
nult, de szabadúszó jazzmuzsikus, tagja a Modern Art Orchestrának, saját 
együttese még a PapaJazz és a Hungarian Swing Company, s folyamato-
san koncertezik szólistaként és zenekari tagként Európa-szerte. Ezúttal  
a fesztiválon „jutalomjáték-zenekarát” vezetheti.
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Malo Mazurié (Franciaország) – trombita
www.malomazurie.fr

Az 1991-ben született francia 
trombitás hétévesen kezdett 
trombitálni, s már most az 
egyik legelismertebb zenész 
hangszerén, sőt, több nagy 
jazzrendezvény művészeti ve-
zetőjévé is felkérték már. Malo 
zeneileg nagyon nyitott, de 
elsősorban Bix Beiderbecke 
rajongóként és specialistaként 
ismerik, tízéves kora óta kon-
certezik New Orleans-i stílusú 

jazz és swing zenekarokkal. Az európai fesztiválok mellett hívják Japánba, 
Koreába, az Egyesült Államokba, de fellépett már Afrikában is. Partnerei 
között volt többek között Dan Barrett, Didier Lockwood, Howard Alden, 
Rossano Sportiello, Paolo Alderighi, Joe Cohn és Duke Heitger.

Evan Arntzen (Kanada/USA) – szaxofon, klarinét
www.evanarntzen.com

Evan kanadai zenész, aki évek óta New 
Yorkban, Brooklynban él. Zenészcsa-
ládból származik, a New Orleans-i jazz 
alapjait nagyapjától hétévesen tanulta 
meg. Elsősorban tradicionális jazzmu-
zsikus, de kipróbálta magát moder-
nebb, kortárs műfajokban is. Játszott 
Michael Bublé zenekarában, a Jim  
Cullum Jazz Banddel; New Yorkban 
elsősorban a korábbi Bohém Feszti-
válokról ismert Bria Skonberggel és  
Jon-Erik Kellsóval, valamint a Baby 
Soda Jazz Band és a Mona’s Hot 4 
tagja. Több díjat nyert, Amerikán kívül 
gyakran hívják európai és japán fesz-
tiválokra is.

David Blenkhorn (Ausztrália/Franciaország) – gitár
www.davidblenkhorn.com

Az ausztrál születésű gitáros 
tizenöt éve Franciaországban 
él és rendszeres résztvevője az 
európai jazzéletnek, a legjobb 
amerikai és európai fesztiválok 
vendége (New Orleans French 
Quarter Festival, Ascona Jazz 
Festival, Festival Brasil). Olyan 
nagyságokkal játszott együtt, 
mint John Faddis, Lee Konitz, 
James Morrison, Scott Hamilton, 
Alvin Queen és Evan Christopher. 

A blues és swing iránti elkötelezettsége Charlie Christian, Herb Ellis, Joe 
Pass, Django Reinhardt és Wes Montgomery zenei örökségén alapszik.

Sébastien Girardot (Ausztrália/Franciaország) – bőgő
www.sebastiengirardot.com

Az Ausztráliában született 
bőgős Franciaországban él, 
ahol erőteljes bőgőzésével ha-
mar rangot vívott ki magának. 
Egyéni stílusa a New Orleans-i 
jazzen alapszik, de ugyanany-
nyira otthon van a manouche 
swing, a swing, a biguine és a 
choro világában is, sőt játszik 
egy Nat King Cole stílusú trió-
ban is.

Zenésztársai között olyan 
ismert neveket találhatunk, 
mint Leroy Jones, Harry Allen, Shannon Powell, Dan Barrett, Evan 
Christopher, Lillian Boutté és Fapy Lafertin. A legjobb fesztiválok 
állandó vendége, játéka a legnagyobb jazz lemezmárkák, a GHB, a Jazz 
Crusade, Fremeaux, Jazzology és a Black & Blue albumain hallható.
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Guillaume Nouaux (Franciaország) – dob
www.guillaumenouaux.com

A több albumával a Francia Jazzakadémia 
nagydíját és a Drumset In The Sunset című 
CD-jével a francia „Év jazzlemeze” elisme-
rést elnyerő Guillaume Nouaux (1976) olyan 
világnagyságokkal játszott együtt, mint  
Donald Harrison Jr, Leroy Jones, Chuck  
Berry,  Bob Wilber,  Ken Peplowski, Evan  
Christopher, Dan Barrett,  Warren Vaché, 
Duke Heitger, Wendell Brunious, Lillian 
Boutté. Rádió- és TV-adások, filmzenék 
rendszeres közreműködője, s emellett több 
mint 80 lemezen hallható a játéka, s a stú-
diófelvételek készítése és a koncertezés 
mellett tanít is. Guillaume hihetetlen do-
bolását 2011-ből már ismerheti a fesztivál 
közönsége, most ismét garantáltan elámít 
mindenkit.

PAOLO ALDERIGHI (OLASZORSZÁG) – ZONGORA
www.paoloalderighi.com
www.paoloandstephanie.com

Paolo 1980-ban született, és 2000-ben már diplomázott is a milánói 
zeneakadémián, többek között Liszt h-moll szonátájával. Jelenleg alma  
materében tanít, de jazz-zongoristaként lett világszerte keresett előadó. 
Páratlan technikája, kifinomult billenté-
se, hihetetlen virtuóz, könnyed s egyúttal 
érzékeny, finom és mégis robbanékony 
zongorázása és stiláris sokszínűsége 
már Amerikában is ismertté tette. 
Tizenhatéves kora óta koncertezik, 
Amerika mellett fellépett már Európa 
szinte minden országában, Japánban, 
Ausztráliában, Marokkóban. 2007-ben 
elnyerte az Olasz Jazz Díjat. Három szóló 
CD-jén kívül rengeteg hangfelvételen 
szerepel másokkal, Japánban például egy 
5 CD-s sorozatot zongorázik végig. 

(Folytatás a 14. oldalon)10



XXIV. NEMZETKöZI 
BOHÉM RAGTIME 
& JAZZ FESZTIVáL
KECSKEMÉT, 
2015. MáRCIuS 27-29.
Március 27., péntek 19.00-22.30: Happy Birthday!
Bohém Ragtime Jazz Band / Echoes of Swing
Jegyár: 3.500 Ft

Március 28., szombat 11.00-13.00: Zongorashow
Stephanie Trick, Chris Hopkins, Bernd Lhotzky
Jegyár: 2.000 Ft

Március 28., szombat 15.00-17.00: Duo Special 
(10 zenész, kettesével összesorsolva)
Colin T. Dawson, Oliver Mewes, Chris Hopkins, 
Paolo Aderighi, Korb Attila, Malo Mazurié,
Evan Arntzen, David Blenkhorn,
Sebastien Girardot,
Guillaume Nouaux
Jegyár: 2.000 Ft

Március 28., szombat 19.00-22.30: All Stars
Paolo Alderighi & Stephanie Trick / 
Attila’s International All Stars
Jegyár: 3.500 Ft

Március 29., vasárnap 11.00-14.00: Zárókoncert
minden résztvevő zenész
Jegyár: 2.500 Ft

A bérletek már elfogytak, csak jegyek kaphatók korlátozott 
számban, kizárólag elővételben a Bohém Webáruházban 
(http://bohem.shoprenter.hu)

További részletek: www.bohemfesztival.hu

ÚJ HELYSZÍN (CSAK 2015-BEN)
Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel****

6000 Kecskemét, Izsáki út 6.
Telefon: +36 76 888 500

E-mail: sales@fourpointskecskemet.hu

A FESZTIVÁL VENDÉGEINEK KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSAJÁNLAT!



STEPHANIE TRICK (USA) – ZONGORA

www.stephanietrick.com
www.paoloandstephanie.com

Stephanie Trick „színre lépése óta uralja a stride zongorázás világát”, írta 
róla az amerikai Jack Rummell kritikus. A francia Louis Mazetier, az egyik 
legkiválóbb stride zongorista pedig úgy fogalmazott, hogy „James P.  
Johnson, Fats Waller és Don Lambert klasszikusainak specialistájaként te-
kinthetünk rá, s ezeket a darabokat elképesztő precizitással és egyéni ízzel 
játssza.” Dick Hyman szerint Stephanie „feltűnése a jazz-zongorázás vilá-
gában az utóbbi idők egyik legszebb ajándéka, nem tudunk elég hálásak 
lenni érte”.

A St. Louisban élő Stephanie klasszikus képzettségű zongorista, aki a ko-
molyzene mellett eleinte ragtime-ot zongorázott, majd főiskolai évei alatt 
tette le végleg voksát a jazz műfaja mellett. Repertoárján a nagy klasszi-
kusok mellett boogie-woogie és blues-számok is megtalálhatók. A leg-
nagyobb amerikai, európai és japán fesztiválok közkedvelt meghívottja,  
a népszerű nyugat-európai stride zongora csúcstalálkozók kihagyhatatlan 
vendége. Olyan ünnepelt zongoristákkal játszott együtt, mint Dick Hyman, 
Phil Flanigan, Rossano Sportiello, Louis Mazetier, Carl Sonny Leyland és 
Danny Coots. Eddig hat szóló CD-je és egy DVD-je jelent meg, valamint két 
közös albuma férjével, Paolo Alderighivel, akivel természetesen rendszere-
sen koncerteznek közösen – a Bohém Fesztivál szombat esti koncertjén is.

Olyan előadókkal játszott együtt koncerten és stúdióban, mint Howard 
Alden, John Allred, Joe Ascione, Alan Barnes, Dan Barrett, Lillian  
Boutté, Evan Christopher, Isla Eckinger, Alfredo Ferrario, Jim Galloway,  
Sandro Gibellini, Dusko Goykovich, Marty Grosz, Scott Hamilton, Duke 
Heitger, Dick Hyman, Jason Marsalis, Nicki Parrott, Ken Peplowski,  
Bucky Pizzarelli, Ed Polcer, Randy Reinhart, Scott Robinson, Randy  
Sandke, Antti Sarpila, Bob Wilber, Roy Williams, Engelbert Wrobel.

Fantasztikusan finom 
zeneiségét már a 2009-
es és 2011-es Bohém 
Fesztiválon bizonyította  
a magyar közönségnek. 
Idén nemcsak szólóban, 
hanem a szombat dél-
utáni koncerten más ze-
nészekkel duóban, szom-
bat este pedig feleségé-
vel, Stephanie Trickkel 
együtt is fellép.
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Szeretne az Egyesült Államokban tanulni?
Megteheti!

A Fulbright Oktatási Tanácsadó Központ (FEAC) segít ebben! 
A központ várja a látogatókat egyénileg vagy csoportosan, 
hogy tanácsot adjon az amerikai tanulás összes aspektusát 

illetően. Internet-hozzáféréssel rendelkező könyvtárában számos amerikai 
tanulmányokkal kapcsolatos könyv, az amerikai egyetemek katalógusai, 
valamint egyéb kiadványok és CD-ROM-ok találhatók. Magyarországon 
a Tanácsadó Központ rendelkezik a legátfogóbb tudástárral az amerikai 
felsőoktatásról. Látogassa meg a központ weboldalát: www.educationusa.hu

A Fulbright Program. Az Egyesült Államok és 166 ország – 
köztük Magyarország – között létrehozott vezető nemzetközi 

ösztöndíjprogramot az Egyesült Államok Kongresszusa és a partner 
országok kormányai támogatják. A Fulbright Program külföldi tanulmányi, 
tanári és kutatói ösztöndíjakat nyújt amerikai állampolgárok számára 
valamint ösztöndíjat ad külföldi állampolgároknak, hogy az Egyesült 
Államokban tanuljanak, tanítsanak vagy kutassanak. Az ösztöndíjat 
nem csupán egyetemekhez köthető szakemberek kaphatják, hanem 
különféle területek specialistái is a környezetvédelemtől kezdve, az üzleti 
tudományokon és menedzsmenten, a mikro- és makrogazdaságtanon,  
a közigazgatáson, az egészségügyön át, az amerikanisztikáig (társadalom, 
kultúra, irodalom, tudományok stb.) A programról több információt az 
alábbi oldalon talál: www.fulbright.hu

Többet szeretne megtudni az USA-ról, az ott élő emberekről, 
társadalomról és kultúráról?

Az Amerikai Kuckók (American Corners) Egerben, 
Debrecenben, Pécsett, Veszprémben és természetesen 
Budapesten kéznél vannak! Segítségükkel hozzáférhet az 

Egyesült Államokkal kapcsolatos legfrissebb információkhoz könyveken, 
videókon, DVD-ken és az Interneten keresztül. Számtalan program és 
esemény várja! Nézze meg: www.americancorner.hu

Az Egyesült Államok Nagykövetsége örömmel 
támogatja a Bohém Fesztivált.   Jó szórakozást!

hungary.usembassy   usembbudapest
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SZAKÁRUHÁZ

Épületgépészetben OTTHON

webáruház

www.gepesz.hu

GÁZKÉSZÜLÉKEK

SZILÁRDTÜZELÉSŰ KAZÁNOK
FAELGÁZOSÍTÓ KAZÁN

SZOLÁR RENDSZEREK

SZANITEREK CSAPTELEPEK

ÉRTÉKESÍTÉSTERMOSZTÁTOK

KÁLYHÁK

SZABÁLYZÁS 

VÍZKEZELÉS

SZIVATTYÚK
BOJLEREK, TÁROLÓK, 

SZERELVÉNYEK, CSŐVEZETÉKEK

AKCIÓKSZELLŐZTETÉS, FÜSTELVEZETÉS

R
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VÍZMELEGÍTŐK

MINŐSÉG

CONCEPT
megbízhatóság

www.conceptvilaga.hu

www.fixtrend.hu

Plan Zrt. Kecskemét, Kurucz krt. 28. Tel.: 76/481-716
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00 Szo: 7.30-12.00 E-mail: kecskemet@gpsz.hu

Plan Zrt. Kecskemét, Kurucz krt. 28.

0% THM akció egyes termékeink vásárlása esetén. A részleteket keresse honlapunkon!

Forduljon hozzánk bizalommal, 
ha építkezik, felújít, vagy 

szerelési munkálatok várják!

www.gepesz.hu
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26  ország 17.000  féle alapanyagából 24.000  féle termék

Tervezéstől a sorozatgyártásig
Vállalatunk, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. a svájci központú Phoenix 
Mecano cégcsoport tagja. Az 1993-ban alapított társaságunk gépipari és 
elektronikai rendszereket valamint alkatrészeket gyárt illetve fejleszt.

Kecskemét második legnagyobb munkaadójaként vállalatunk jelentős gazdasági potenciált képvisel a 
térségben, meghatározó szerepet vállal a foglalkoztatási helyzet javításában. Társaságunk felelősségtel-
jes gazdálkodást folytat, hosszú távon is stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik. Cégünk tulajdonosi köre az 
eredmény jelentős hányadát fejlesztések, beruházások megvalósítására fordítja. Folyamatosan fejlesztjük 
gyártási folyamatainkat, gépparkunkat és az elérhető legmodernebb technológiákat alkalmazzuk.

Gyártótevékenységünk úgynevezett profitcenterekben folyik. Főbb termékcsoportok: ágyemelő 
rendszerek (egy- és kétmotoros), adatátviteli rendszerek és alkatrészek (frontfóliák, fóliabillentyűze-
tek), műszerdobozok, ipari automatizálási rendszerek (lineáris pozicionáló egységek, emelőoszlopok)
és alkatrészek (kötőelemek, profilok), egyenáramú motorok, transzformátorok, műanyag alkatrészek.

www.phoenix-mecano.hu

Bohém hirdetés A5.indd   1 2015.01.13.   16:17:09



Vízszolgáltatás

Csatornaszolgáltatás

Vízminőség-ellenőrzés

Vízmérő- és szivattyújavítás

Vízhálózat-vizsgálat

Csatornahálózat-vizsgálat

Fejlesztés és térinformatika

Műszaki tervezés

Mélyépítés, szállítás

Gépjárműjavítás

Kertészet

Komposzt értékesítés

6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

+36 80 200 423

+36 40 40 30 20 

info@bacsviz.hu

www.bacsviz.hu

Cím:

Hibabejelentés: 

Ügyfélszolgálat: 

E-mail: 

Web: 

Víz - a jövonk!

TOBIZO Kft.
Az ipari és művészeti célú 
tűzzománcok szállítója

6000 Kecskemét, 
Széchenyi tér 14.

kedina@tobizo.t-online.hu
Telefon: 06 76 504 972
Fax: 06 76 504 973



A XXIV. BOHÉM FESZTIVáL TáMOGATóI

Főtámogató:
Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma

Kecskemét Megyei Jogú Város

Gyémántfokozatú támogató:
ATRA

Aranyfokozatú támogató:
Egyesült Államok budapesti nagykövetsége

Szponzor:
Fornetti Kft.
Gábor Audio

Helios (Kamleithner Kft.)
Phoenix-Mecano Kecskemét Kft.

Plan Zrt. Gépész Csoport
Viessmann és Hőérzet Kft.

Támogató:
Bácsvíz Zrt.

NRG-Agent Kft.
Termostar Kecskemét Kft.

Tormási Autóház
Zöld NRG

Jazzbarát:
Loidl Kft.

Puppán István
Tobizo Kft.

Köszönjük segítőink munkáját, akik nélkül nem működne a Bohém Fesztivál:
Erdész Fanni, Huszka Zoltán és Kriszta, Kulcsár Erika, Lázár Zsófi és Kiss Gábor, Németh 

Bogi és Tóth Cirill, Sárik Szilvia, Szabó Imre (Jimmy) és VirÁgi, Szepesi Ádám.

Köszönjük továbbá a videófelvételt és helyszíni kivetítést rendező és vágó Marsa Norbert 
(RegeVideo), a DVD-hangot rögzítő és keverő Mazura János és a koncerthangkeverést 

végző Lovász László, valamint a grafikai tervezésért felelő Tordai Róbert munkáját. 
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