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KÖSZÖNTŐ
Hát ezt is megértük: 25 éves lett a Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz 
Fesztivál. A szavakkal játszva azt is mondhatnám, megérte. Legalábbis  
a közönség visszajelzése alapján. Az utóbbi mintegy tíz évben minden 
fesztivál után a leggyakrabban azt hallottuk a közönségtől, hogy „ez volt 
eddig a legjobb”. És ezzel persze fel volt adva a lecke a következő évre, 
hogy ismét valami olyat találjunk ki, ami nagyot szól.

Számtalan történet, emlék kapcsolódik az elmúlt negyedszázadhoz, s ta-
lán nemcsak nekünk, szervezőknek, hanem Önöknek, a közönség tagjainak 
is megvannak a saját személyes emlékeik előadókról, koncertélményekről. 
Sőt, élmény itt fellépni a zenészeknek is, nem véletlenül szeretik meg a 
magyar közönséget a külföldi meghívottak, s viszik jó hírünket a világban. 
Ha jól számolom, a Bohém Fesztivál égisze alatt 25 év alatt minimum 400 
különböző zenész játszott legalább 200 koncerten, ha a Kecskeméten kí-
vüli fesztiválhelyszíneket is számolom.

Gondolkodtunk a jubileum kapcsán különféle retrospektív ünneplési mó-
dokban, könyvkiadástól a fotókiállításig mindenben, de úgy döntöttünk, 
az ünneplésben is a legjobb a zenének adni a főszerepet. A 25. feszti-
vál szépen összefoglalja a fesztivál eddigi történetét, hiszen csupa olyan 
előadót hívtunk meg, akik az elmúlt 24 év alatt a közönség kedvencei közé 
tartoztak. A fellépőkből is lehetett volna sokféle válogatást csinálni, de ta-
lán az egyik legjobb opciót sikerült összehozni, és a közönség garantáltan 
élvezni fogja a fesztivál minden percét.

Kérdés, ezután hogyan tovább: szintet emelünk, s mivel mások (zené-
szek, közönség) szerint a Bohém Fesztiválok alatt a jazz fővárosává 
vált Kecskemét, ezért még idén augusztus elején megrendezzük az első  
JAZZFŐVÁROS fesztivált, ami jóval nagyobb léptékben, négy nap alatt 
három színpadon 130 zenészt felvonultatva szórakoztatja a nagyérdeműt 
Louis Armstrong születésnapjához kapcsolódva. (Bővebb információ a 13. 
oldalon.) Addig is: kívánom, hogy a 25. Bohém Fesztivál legyen mindenki-
nek igazi jubileumi, ünnepi esemény!

Különösen hatékony, innovatív, 
split-rendszerű hőszivattyús 
hőközpont: 
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CATHERINE RUSSELL ének (USA)

www.catherinerussell.net
korábbi fellépése a Bohém Fesztiválon: 2013 
(Bohém Ragtime Jazz Band szólistájaként)

A születése óta New York-i Catherine 
Russell énekesnő édesapja, a néhai Luis 
Russell a swingkorszak úttörő zongoris-
ta/zeneszerző/zenekarvezetője volt, töb-
bek között a Louis Armstrong Orchestra 
művészeti vezetője. Anyja, a bőgős/gitá-
ros/énekes Carline Ray a Sweethearts of  
Rhythm nevű népszerű női zenekar 
tagja volt, s többek között Mary Lou  
Williams-szel lépett fel együtt. Catheri-
ne profi zenészkarrierje korán kezdődött. 
Az American Academy of Dramatic Arts kitüntetéses diplomája után évtizedekig 
olyan művészekkel turnézott, mint Carrie Smith, Steely Dan, David Bowie, Cyndi 
Lauper, Paul Simon, Jackson Browne, Michael Feinstein és Rosanne Cash. Most 
szólistaként a New York-i jazzélet legkiválóbb swing és klasszikus jazz zenészei-
vel dolgozik. Noha Catherine szólókarrierje viszonylag későn kezdődött, 2006-os 
„Cat” (World Village/Harmonia Mundi) című bemutatkozó albuma rögtön kiváló 
kritikákat kapott, kikövezve ezzel az utat további CD-i számára. Catherine a leg-
népszerűbb amerikai tévé- és rádió-show-műsorok vendége volt, elnyerte a német 
lemezkritikusok díját és Franciaországban a Hot Club of France díját is. A folya-
matos elismerések hatására Catherine-t egyre több nagy projektbe hívták énekel-
ni, többek között a Boardwalk Empire HBO-sorozat Grammy-győztes albumán is 
szerepel. Albumai elsők lettek a JazzWeek, a Roots Music Report és az iTunes Jazz 
Charts listáján is, jelenleg az online eladási statisztikák szerint a második legnép-
szerűbb jazzénekesnő.

Catherine Russell három kontinensen jazzfesztiválok sztárja, „he-
adliner” volt többek között a North Sea, JazzAscona, Montreal, 
Bern, Rochester International, Panama jazzfesztiválokon. Telthá-
zas koncertekkel turnézik Amerika-szerte, olyan koncerttermek-
ben is adott szólókoncertet, mint a washingtoni The Kennedy 
Center, a bostoni Scullers, a minneapolisi The Dakota, vagy a New 
York-i Lincoln Center.

„Remek énekes, aki tudja, hogyan kell saját személyiségén 
keresztül megragadni a dalok lényegét.”     
                                                  (Nick Cristiano, Philadelphia Inquirer)

„Igazi főnyeremény – elegáns, erőteljes, tiszta és kétségtelenül 
aranyként csillogó.” 
 (Barbara Mitchell, The Portland Tribune)

„Megdöbbentően karizmatikus előadó lélegzetelállító hanggal 
és szégyentelenül régimódi repertoárral.” 
 (Mike Joyce, The Washington Post)

„Igazi öröm hallani a csodát Catherine Russell hangján... 
Russell úgy mesél el valószínűtlen történeteket, mintha együtt élne velük – 
és nemcsak mintha, hanem tényleg!” 
 (Nat Hentoff, The Wall Street Journal)

„Catherine Russell döbbenetesen jó énekes.” 
 (Terry Gross, Fresh Air on NPR)

BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND (H)

www.bohemragtime.com
korábbi fellépéseik a Bohém Fesztiválon: 1992–2015

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

  „A világ legsokoldalúbb jazzbandje” – mondták 
róluk külföldi fesztiválokon. „A neurotikus fél világnak 
orvosilag kellene őket felírni” – fogalmazott Matisz 

László, a Gramofon jazz-szakírója. A Bohém 
Ragtime Jazz Band nyolc tagjának összesen 
húsz hangszere van, s ráadásul mindegyiken 

játszanak is. És akkor még a ze-
necsinálásra alkalmas hangszer-
szerű tárgyakat nem említettük, 

az éneklésről és az alkalman-
kénti táncraperdülésről nem 
is beszélve. A játszott stílu-
sok száma a hangszereké-
vel vetekszik. Koncertjeik 
a tízes-húszas-harmincas 
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évek Amerikáját idézik, a zenén kívül mókával, bohémsággal. A régi magyar szá-
mok pedig a boldog békeidők Budapestjének hangulatát hozzák vissza. Ideális 
kikapcsolódás minden korosztálynak az óvodástól a dédnagymamáig. (Dédnagy-
papák se maradjanak otthon!) A Bohémek a világ szinte összes nagy tradicioná-
lis jazzfesztiválján megfordultak már, Berlintől Oslóig, Drezdától Bredáig, Poritól 
Montreux-ig, Asconától Bude-ig és Davostól Sacramentóig. Rendszeresen játsza-
nak vendégsztárokkal. Koncertjeiket európai és amerikai televízió- és rádióállomá-
sok közvetítették, eddig megjelent 23 albumuk felvételei is rendszeresen hallhatók 
jazzműsorokban világszerte. 2003-ban „Az év jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat 
kaptak, 2010-ben Magyar zeneművészet kategóriában lettek Bács-Kiskun megyé-
ben Prima-díjasok.

JUBILEE FESTIVAL ALL STARS (INT)
Külön a jubileumi alkalomra összeválogatott nemzetközi formáció olyan zené-
szekből, akik az elmúlt negyedszázad alatt már felléptek a Bohém Fesztiválon.

Jerome ETCHEBERRY trombita (F)

korábbi fellépése a Bohém Fesztiválon: 
2011 (The Night Owls)

Jerome a kilencvenes évek elején kezd-
te profi zenészi karrierjét a francia légierő 
Európában turnézó big bandjének tagja-
ként. Diplomát szerzett jazzoktatóként, 
a Les Haricots Rouges és a Tuxedo Big 
Band tagja volt, és olyan zenészekkel ját-
szott együtt, mint Louis Mazetier, Bob  
Wilber, Evan Christopher, Tim Laughlin,  
David Paquette, Michel Pastre, Daniel  
Barda és Tommy Sancton. Párizsban lakik, 
jelenleg a Swingberries, a Cancan Orchest-
ra és a Hoozee Foozee band vezetője. Ját-
szik más együttesekkel is, egyszerre meleg 
és vad trombitahangját mindenütt kedvelik, 
s ő is mindenütt jól érzi magát a trombi-
tájával Új-Zélandtól a Fidzsi-szigeteken át 
Kanadáig, Írországtól Olaszországig.

Antoine TROMMELEN szaxofon (NL)

www.antoinetrommelen.nl
korábbi fellépései a Bohém Fesztiválon: 
1992 (Antoine Trommelen Quartet), 1996 (4-Wheel Drive)

Antoine autodidakta zenész, akit a dixieland, a swing 
és a mainstream világában is elismernek. Több zene-
kar vezetője, többszörös díjnyertes szólista, aki a leg-
jobb jazzmuzsikusokkal játszhatott együtt (Bob Wilber, 
Tom Baker, Dan Barrett, Bob Barnard, George Probert, 
Peanuts Hucko, Leroy Jones, Benny Powell, Wendell 
Brunious, Lillian Boutté, Leroy Jones, John Allred, Roy 
Williams stb.). Antoine rengeteg fesztiválon szerepelt, 
Európán kívül Ázsiában és Latin-Amerikában játszott, 
számtalan CD-n hallható a játéka (egyet Kecskeméten 
is rögzített az 1996-os Bohém Fesztivál után).

KORB Attila harsona, trombita, basszusszaxofon (H)

korábbi fellépései a Bohém Fesztiválon: 1996 (Little Jazz Band), 1997–2015 
(Bohém Ragtime Jazz Band, Little Jazz Band, Kecskemét Jazz Orchestra, Pa-
paJazz ill. szólistaként)

Attila elsősorban jazzharsonás, de kiválóan trombitál és zongorázik, újab-
ban szaxofonokon is játszik. 1995-ben, 11 évesen alapította meg Little Jazz 

Band nevű zenekarát, még zongoristaként. 
1996-ban kezdett harsonázni, 1997 óta a Bohém  
Ragtime Jazz Band tagja, akikkel bejárta Európa 
és Amerika legnagyobb fesztiváljait. 2003-ban a 
franciaországi Louis Armstrong Emlékversenyen a  
dixieland-zeneszerzői versenyen első helyezést ért 
el. 2007-ben megnyerte a Magyar Rádió Jazzhar-
sona Versenyét. 2009-ben és 2011-ben a hollandi-
ai Breda Jazz Festival vendégszólistája, valamint  
Japánban a Kobe Jazz Fesztiválon is fellépett.  
2010-ben az európai EBU Big Band első harsonása 
volt. Tagja a Modern Art Orchestrának, saját együt-
tese a PapaJazz és a Hungarian Swing Company, 
s számtalan nemzetközi projekt tagja.
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Harry KANTERS zongora (NL)

harrykanters.wix.com/harrykanters
korábbi fellépése a Bohém Fesztiválon: 
1992 (Antoine Trommelen Quartet)

Harry több hangszeren játszik, de zongoris-
taként többféle stílusra specializálta magát.  
A ragtime-tól a Harlem stride-on át a swing–
ig és korai bebopig terjed a repertoárja, így 
előszeretettel hívják New Orleans-i, swing és 
mainstream stílusú zenekarokba is. Tucatnyi 
CD-felvétele közül az utóbbiakban vezető sze-
repet tölt be és a hangszerelésekért is felelős. 
Bár szabadúszó zenész, több holland swing-
formációnak állandó tagja. Olyan kiváló zené-
szekkel játszott együtt, mint Lillian Boutte, Tom 
Baker, Dan Barrett, Thomas L’Etienne, George 
Probert, Anti Sarpila, Brooks Tegler, Harry  

Allen, Warren Vache, Eddie Metz, Leroy Jones, Enrico Tomasso, Roy Williams, Bob 
Barnard. Nemzetközi fesztiválok rendszeres vendége Európán kívül az Egyesült 
Államokban és Ázsia több országában.

Svein AARBOSTAD bőgő (N)

korábbi fellépése a Bohém Fesztiválon: 
2006 (Ophelia Ragtime Orchestra)

Svein 1974-ben kezdte zenei pályáját a  
Canal Street Jazzband tagjaként. A Hot Club de  
Norvege alapító tagja volt 1979-ben. Turnézott 
Lillian Boutte, Sammy Remington, Wild Bill  
Davison, Al Casey, Dan Barret, Chris Tyle,  
Ralph Sutton, Stochelo Rosenberg és Jimmy  
Rosenberg formációival. Jelenleg az Ophelia 
Ragtime Orchestra, a Hot Club de Norvege és 
a Christiania 12 tagja.

CSEH Balázs dob (H)

korábbi fellépése a Bohém Fesztiválon: 
2014 (Aaron Weinstein Quartet)

Dobolni az OSZK-ban és a Kőbányai Zenei Stúdióban 
tanult. Kiemelten érdeklődik a régi stílusú jazzdobolás, 
jazzdobok és a régies dobhangzások iránt, tapasztalt 
stúdiózenész, több stílusban is otthon van. Fellépett 
a környező országok jazzfesztiváljain, de vendégsze-
repelt Kenyában és Indiában is. Számos album közre-
működője, játszott az Easy Jazz Bandben, a Joe Fritz 
Bandben és Deseő Csaba kvartettjével is. Tagja a Gyárfás Triónak, a Papa Jazznek 
(Korb Attilával), Juhász Attila kvartettjének, a Quartessence-nek, Lamm Dávid trió-
jának és a Pátkai Rozina Bandnek.

SZALÓKY Béla harsona, trombita (H)

www.szaloky.com
korábbi fellépései a Bohém Fesztiválon: 1993 (Hot Jazz Band), 
2003, 2005 (Szalóky Classic Jazz Band), 2014 (szólistaként)

Béla „civilben” rendőr őrnagy, a Ké-
szenléti Rendőrség Zenekarának 
karmestere, 2015 végéig a Benkó 
Dixieland Band, majd azóta a Dixie 
Kings of Hungary trombitása. Koráb-
ban harsonása volt az Oldsmobile 
Dixieland Jazz Bandnek, a Hot Jazz 
Bandnek és a Budapest Ragtime 
Bandnek is, játszott a teljes magyar 
mainstream és bebop élvonallal. 
Diplomáját 1995-ben szerezte meg 
a Zeneakadémia Jazz Tanszakán. 

Gyakorlatilag minden rézfúvós hangszeren is játszik, 2002-ben az év jazzmuzsi-
kusa kategóriában eMeRTon-díjat kapott. Számos lemezfelvétele mellett bejárta a 
világot, szerepelt Európán kívül Kenyában, Indonéziában és az Egyesült Államok-
ban is. Koncerteken és lemezstúdiókban olyan zenészpartnerei voltak, mint Jiggs  
Whigham, Carl Fontana, Terry Woodson, Mike Smith, Bill Miller, Jeff Morrison,  
Tommy Vig, Tomasz Stanko, Stjepko Gut, Joe Muranyi, Mike Vax, George Benson, 
Frank Foster, Birelli Lagrene, John Allred, Tommy Saunders, Mark Fosset, Marcel 
Zanini, Acker Bilk, Scott Hamilton, Warren Vaché, Scott Robinson és sokan mások.
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Mimi BLAIS zongora (CDN)

www.mimiblais.com
korábbi fellépései a Bohém Fesztiválon: 
1993, 2004, 2006, 2011, 2013

„A ragtime szabadság! Saját művészi szabadságomat 
a ragtime-zene segített felfedezni.“        (Mimi Blais)

„Szellemes, színes, költői, energikus, romantikus, különleges, hihetetlen... Ilyen 
és hasonló szavakkal próbálják leírni rajongói a »ragtime királynője« (Queen of  
Ragtime) címet vitathatatlanul kiérdemlő Mimi egyedülálló fellépéseit. A ragtime 
világának egyik legmagasabban kvalifikált és legtehetségesebb zongoristája, a 
montreali Mimi Blais a műfaj komikus sztárja is egyben... egy zongorista, akit lát-
ni kell!” (Nan Bostick, Charles N. Daniels ragtime-zeneszerző unokahúga és élet-
rajzírója) Mimi Blais a Québec Conservatory of Musicban és a montreali McGill 
University-n szerzett diplomát klasszikus zongoristaként, de tanulmányai befeje-
zése után elhagyta a járt utat a járatlanért, hogy felfedezhesse a csupa nagybetűs 
ZENÉT. Karrierjét a zene élvezete irányította, így olvadt együvé a klasszikus, folk, 
jazz, modern, blues, tangó és ragtime. Mimit ragtime-szeretete állandó jelleggel 
utaztatja Kanadán és az Egyesült Államokon keresztül, s óriási sikerrel szerepelt 
korábban Belgiumban és Magyarországon is. Az 1996- os olimpiai rendezvényeken 
is fellépett, s szerepelt (színészként és zongoristaként) montreali színházakban és 
kabarékban is, tucatnyi CD-je jelent meg. Műfaji ha-
tárokat nem ismerő kreativitása miatt előadóként, 
zeneszerzőként, hangszerelőként, íróként, komi-
kusként és énekesként is keresett, hiszen nemcsak 
kiemelkedően tehetséges, de rendkívül szórakoz-
tató egyéniség is. Előszeretettel tart ismeretter-
jesztéssel egybekötött koncerteket is.

Legújabb CD-je Interlude címmel egy hónappal 
a fesztivál előtt jelent meg. Többek között ezzel 
is ünnepli 60. születésnapját, ami pont a Bohém 
Fesztivál idejére esik – de nem csak ezért érzi azt, 
hogy Kecskemétre hazajár.

Mimi Blais magyarországi koncertjei a Bohém Fesztiválon kívül:
2016. március 13. 19 óra: Vác, Piarista Gimnázium díszterme
2016. március 16. 18 óra: Dunakeszi, Farkas Ferenc Művészeti Iskola
2016. március 29. 19 óra: Balassagyarmat, Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
2016. április 1. 19 óra: Gyöngyös, Gyöngyök Mátra Művelődési Központ
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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



Harlemania

Paolo alderighi

Jazzterlánc
PENGE BENGE JAZZ BANd

marco marchi 
& the mojo Workers

MiMi Blais

DaviD lukacs

Deseő Csaba
Jazz steps

Dániel Balázs trió

Kőrösi szürkevereBek JazzBanDáJa

Bolyki Brothers

Hot Jazz Band

Hungarian Swing Company
Cseh Balázs

E v a n  a r n t z E n

F E l i x  H u n o t

Sebastien Girardot

BoHém ragtimE Jazz Band 

Jazzfőváros

Stephanie Trick

Bohém Trió

Petra Ernyei Quartet

Molnár Dixieland Band

Dániel Balázs Juhász AttilA
Gyárfás istván

Breinschmid swing sextet

PapaJazz

Fra n k  Musch alle  Tr io
Malo Mazurié

Dave Blenkhorn

Funny Fellows

Ken Aoki 

Malo’s Hot Five

Korb Attila

GRAMOPHONIA 
Hot Jazz Orchestra

ATTILA’S ROLLINI PROJECT
BERDISZ TAMÁS

Harry Kanters

Kecskemét Jazz Orchestra

C A n n A r o

F á B i á n  J u l i

C S A L á D I  S Z A B A D I D Ő S  F E S Z T I V á L  A  V í Z p A R T O N

2016. AUGUSZTUS 4–7.
Kecskemét, Benkó Zoltán 

Szabadidőközpont 
(domb Beach)

szAlóKy BélA

A 25. BOHÉM FESZTIVáLON BELÉpŐK ÓRIáSI KEDVEZMÉNNYEL KApHATÓK!

XXV. NEMZETKÖZI 
RAGTIME & JAZZ FESZTIVáL: 
JUBILEE

2016. március 18–20.
HíRÖS AGóRA 
Kulturális Központ
Kecskemét, deák tér 1. 
(tel.: 76/503-880)

MáRCIUS 18. pÉNTEK 19.00–22.30 ÓRA
Péntek esti gálakoncert: All Stars
19.10-20.30: Bohém Fesztivál All Stars (INT)
21.10-22.30: Bohém Ragtime Jazz Band (H) & Catherine Russell (USA)
Belépőjegy: 3500 Ft

MáRCIUS 18. pÉNTEK 22.30–01.00 ÓRA
örömzene (jam session)
A belépés díjtalan.

MáRCIUS 19. SZOMBAT 11.00–13.00 ÓRA
Bohém JazzIskola LIVE: Zongorashow
Mimi Blais (CDN)
Belépőjegy: 2000 Ft

MáRCIUS 19. SZOMBAT 15.00–17.00 ÓRA
Bohém JazzIskola LIVE: Kamarajazz
a fesztivál résztvevő zenészei
Belépőjegy: 2000 Ft

MáRCIUS 19. SZOMBAT 19.00–22.30 ÓRA
Szombat esti gálakoncert: Forró éjszaka
19.10-20.30: Hot Jazz Band (H)
21.10-22.30: Bratislava Hot Serenaders (SK)
Belépőjegy: 3500 Ft

MáRCIUS 19. SZOMBAT 22.30–01.00 ÓRA
örömzene (jam session)
A belépés díjtalan.

MáRCIUS 20. VASáRNAp 11.00-14.00 ÓRA
Zárókoncert, jam session (INT)
Catherine Russell (USA), Mimi Blais (CDN), 
Bohém Fesztivál All Stars (INT), Bohém Ragtime Jazz Band (H)
Belépőjegy: 2500 Ft

Összes koncertre érvényes bérlet a Bohém Webáruházban kapható 
(bohem.shoprenter.hu): 10.000 Ft (felnőtt), 7.500 Ft (diák, nyugdíjas)

m á r c i u s  1 8 – 2 0.
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F E L H í V á S 
I. Országos Jazz Műveltségi Vetélkedő

A Kecskeméti Jazz Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával hirdeti meg az  
I. Országos Jazz Műveltségi Vetélkedőt. A verseny két kategóriában zajlik, általános- és 
középiskolások, illetve egyetemisták részére. Háromfős csapatok jelentkezését várják a 
szervezők.

Műveltségi vetélkedőről van szó, nem zenei tehetségkutatóról, nem kell tehát hangszeren 
játszani, vagy énekelni. A műfaj szeretete fontos, de a jazztörténeti kérdésekben való 
megfelelő jártasság akár a felkészülés alatt is megszerezhető.

A VETÉLKEDŐ ANYAGA:
A verseny fókuszában az ún. klasszikus (vagy tradicionális) jazz áll, tehát a kezdetektől 
a swingkorszak végéig, de a bebop és mainstream korszakok nagyjaival kapcsolatban is 
lesznek feladatok. A felkészüléshez a szervezők részletes segítséget adnak, a szükséges 
anyagokat a nevezők megtalálják a verseny honlapján: www.jazzfovaros.hu/verseny

A VETÉLKEDŐ IDŐpONTJA:
– Elődöntők 2016. április-május (regionális versenyek)
– Döntő 2016. augusztus 6. szombat, Kecskemét (az I. Jazzfőváros Fesztivál keretén belül)

ZSűRI:
A vetélkedő bíráló bizottsága elismert jazz-szakemberekből áll, a regionális vetélkedők 
zsűrijének munkáját Zipernovszky Kornél jazzújságíró vezeti, a döntő zsűrielnöke Deseő 
Csaba jazzhegedűs.

DíJAK:
A vetélkedő helyezettjei értékes tárgyjutalmakat (könyv- és lemezcsomagok), valamint 
ingyenes jazzkoncert- és jazzfesztivál-belépőket kapnak.

NEVEZÉSI DíJ: 
Nevezési díj csapatonként 3.000 Ft. A vetélkedőre nevezők (nem csak a döntőbe jutottak) 
ingyenesen vehetnek részt az I. Jazzfőváros Fesztiválon (Kecskemét, 2016. augusztus 4–7.).

KIK NEVEZHETNEK?
–  A vetélkedőre várunk minden magyar anyanyelvű diákot (határon túliakat is), akik a 2015/16-

os tanévben nappali oktatás keretében tanulnak. Az I. kategóriába középiskolásokat és 
7-8. osztályos általános iskolásokat várunk. Főiskolai, egyetemi hallgatóknál követelmény 
a nappali tagozatos tanulói jogviszony.

–  A 3 fős csapatokba egy póttag is jelölhető. Egy csapatban különböző oktatási intézmények 
diákjai is lehetnek.

JELENTKEZÉS:
–  Jelentkezni a www.jazzfovaros.hu/verseny honlapon lehet 2016. február 15. és március 31. 

között.
További információ:

Dr. Ittzés Tamás elnök
Kecskeméti Jazz Alapítvány, 

6001 Kecskemét, Pf. 652.
E-mail: help@bohemragtime.com

Tel.: 20/336-4620 
(Erdész Fanni asszisztens)

HOT JAZZ BAND (H)

www.hotjazzband.hu
korábbi fellépéseik a Bohém Fesztiválon: 
1993, 1995, 2003, 2005, 2008, 2013 

A zenekar tagjai: BÉNYEI Tamás – trombita, bendzsó, ének, zenekarvezető, BERA 
Zsolt – harsona, FODOR László – klarinét, altszaxofon, SZABÓ Lóránt – gitár,  
bendzsó, JUHáSZ Zoltán – bőgő, GALBáCS István – dob, mosódeszka

Az 1985-ben alakult Hot Jazz Band napjainkra Magyarország egyik legsikeresebb 
professzionális zenekarává vált, 2015 óta Kossuth-díjasok, s ezzel az egyedüli  
jazzegyüttes, amely megkapta a legrangosabb magyar kitüntetést. Repertoárjuk-
ban megtalálhatók a ’20-as, ’30-as, ’40-es évek Amerikájának korai jazz, swing és 
dixieland revival számai és az ugyanebből a korszakból származó magyar szer-
zemények is. Szórakoztató, dallamos zene jellemzi ezt az időszakot, s egyben a 
Hot Jazz Band játékát. A virtuozitást kedvelő együttes nagyfokú stílushűségre 
törekszik, mely a sármos énekmodorban szintén érzékelhető. Bendzsózenekar  
(Hungarian Banjo Kings) és mosódeszka-show színesíti műsoraikat. Számos hazai 
televíziós fellépésük és koncertjük mellett szerepeltek rangos európai fesztiválo-
kon, és hatszor kaptak meghívást az USA-ba, Sacramentóba, a világ legnagyobb 
tradicionális jazzfesztiváljára. Olyan nagyszerű zenészekkel játszhattak együtt, mint  
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 (USA), 
Acker Bilk, Kenny Ball (UK), Marcel Zanini, Irakli, Alain Bouchet, Daniel Huck, Marc  
Laferrière, Marc Fosset, Daniel Barda (F), Tom Stuip (NL), Theis Jensen (DK),  
Oscar Klein (CH), 
Stjepko Gut (YU), 
Antti Sarpila (SF), 
Ken Aoki (JPN) és 
a swingtánc-csillag 
Chazz Young és 
Frankie Manning 
(USA).



Az együttes alapítója és vezetője, 
Juraj Bartoš az egyik legsokoldalúbb 
trombitás: keresett klasszikus zenész 
(legutóbb Magyarországon a Kassai 
Filharmonikus zenekar szólistájaként 
járt), hihetetlenül aktív modern jazz- 
és „etno-kortárs” trombitásként is, a 
Szlovák Filharmónia és a Big-Band 
Vienna szólistája és a Prague Swing 
Orchestra tagja, aktív stúdiózenész. 
A Bratislava Hot Serenadersben min-
dent a korhű megszólalásnak rendel 
alá, s ez az alázat jellemző az egész 
zenekarra. A tizennyolctagú együt-
tes fellépéseit női vokáltrió színesíti 
és teszi még stílusosabbá. A zenekar 
repertoárjának fontos részét alkotják 
a kor amerikai slágerein kívül az ak-
kori német és szlovák szerzemények 
is, elsősorban František Krištof Veselý 
művei. A pozsonyi zenekarnak eddig 
hét CD-je jelent meg.

BRATISLAVA HOT SERENADERS (SK)

www.serenaders.sk
korábbi fellépéseik a Bohém Fesztiválon: 
1997, 2001, 2008

A Bratislava Hot Serenaders (BHS) nem csak Magyarországon arat kiemelkedő si-
kereket. A pozsonyi forró szerenadisták műfajuk legjobbjai. Nem itt, nem a környé-
ken, hanem a világon. Elragadtatással beszélnek róluk mindenütt, amerre járnak, s 
noha a zenekar nagy létszáma miatt Európán kívülre még nem jutottak el, Ameri-
kában is tisztességes méretű rajongótáboruk van már. Az 1992-ben alakult, és azó-
ta szinte teljesen azonos tagsággal működő zenekar nemzetközi karrierje 1994-től 
számítható, amikor megnyerték a St. Raphaël-i New Orleans Jazz Fesztivál fődí-
ját. Azóta rendszeresen fellépnek Németországban, Ausztriában, Csehországban, 
Angliában, Hollandiában – és a Bohém Fesztiválon kívül is sokszor jártak már Ma-
gyarországon. A zenekar megjelenésében és hangzásában is megalkuvás nélkül 
idézi a játszott zene korát, a húszas-harmincas 
éveket. Korabeli hangszereken korabeli hang-
szerkezeléssel, vibrátóval és hangzással, korabe-
li frizurákkal és más, hasonló típusú együttesek 
számára elérhetetlennek tűnő precizitással, ám 
kedvvel és bájjal játszanak – szigorúan akuszti-
kusan, egy darab korabeli hangzású (és küllemű) 
mikrofont használva a szólistáknak és énekesek-
nek: ennek a világon sehol nem tudnak ellenállni.
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Épületgépészetben OTTHON

SZOLÁR RENDSZEREK TERMOSZTÁTOK

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
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Vízszolgáltatás

Csatornaszolgáltatás

Vízminőség-ellenőrzés

Vízmérő- és szivattyújavítás

Vízhálózat-vizsgálat

Csatornahálózat-vizsgálat

Fejlesztés és térinformatika

Műszaki tervezés

Mélyépítés, szállítás

Gépjárműjavítás

6000 Kecskemét, Izsáki út 13.

+36 40 40 30 20 

info@bacsviz.hu

www.bacsviz.hu

Cím:

Ügyfélszolgálat: 

E-mail: 

Web: 

Víz - a jövonk!

Phoenix Mecano Kecskemét Kft. • H-6000 Kecskemét, Szent István körút 24.

www.phoenix-mecano.hu

A svájci székhelyű Phoenix Mecano vállalatcsoport 1993-ban alapította meg magyarországi le-
ányvállalatát, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft.-t, ahol gépipari és elektronikai rendszereket, 
alkatrészeket gyártanak illetve fejlesztenek. A mintegy 1000 főt alkalmazó, 36 milliárd forintos 
árbevételű cég az elmúlt több mint két évtizedben elért eredményei alapján a vállalatcsoport 
legjelentősebb termelőegységévé vált mind árbevétel, mind dolgozói létszám alapján. A vállalat 
2013-ban stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Kormánnyal, 2015-ben pedig 
„A hónap beruházója” címet vehette át a nemzetgazdasági minisztertől.

Főbb termékcsoportok: mozgatás-technikai rendszerek (egy- és kétmotoros emelők), adatbevi-
teli rendszerek (frontfóliák, fóliabillentyűzetek), műszerdobozok, ipari automatizálási rendszerek 
(lineáris pozicionáló egységek, emelőoszlopok), védőrácsok és alkatrészek (kötőelemek, profilok), 
valamint egyenáramú motorok, transzformátorok és műanyag alkatrészek. 

Alkalmazási területek: egészségipar (ergonómikus kórházi ágyak, műtőasztalok, vesekezelő székek,  
stb.), bútoripar (ergonómikus ágyak, fotelek, irodabútorok, stb.), elektronikai ipar, gépipar.

TERVEZÉSTŐL A GYÁRTÁSIG



A XXV. 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.

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

Plan Zrt. Gépész Csoport
Viessmann és Hőérzet Kft.

Támogató:
Bácsvíz Zrt.

New Life Energy
NRG-Agent Kft.

Tormási Autóház

Jazzbarát:
Loidl Kft.

Termostar Kecskemét Kft.
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, Tóth Eszter 
Flóra. Köszönjük továbbá a videofelvételt 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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