
1





Kedves fesztivállátogatók!

A Bohém Fesztivál új struktúrájában tavaly a legkiválóbb olasz jazzmuzsikusok közül 
láttunk vendégül néhányat, idén Anglia a vendégünk. A legjobb angol zenészek közül 
öten érkeznek, s önállóan, valamint magyar kollégáikkal vegyülve is megmutatják 
tudásuk legjavát.
A péntek esti koncerten a házigazda Bohémek vendégeként a hazájában már ötször 
az év jazztrombitásának megválasztott szenzációs angol Enrico Tomasso nyitja a 
fesztivált. Régi adósságunkat törlesztjük a kiváló énekes Micheller Myrtill meghívásával, 
aki vadonatúj programjával érkezik. Szombaton visszatér a programba a korábban 
hagyományos délelőtti Zongorashow és délutáni Kamarajazz, majd este a kecskeméti 
származású, de nemzetközileg is egyre ismertebb Papp Mátyás csapata lép fel, s őket 
követi az egyik legkülönlegesebb angol formáció, a Dime Notes. Végül, szokás szerint 
minden jelen lévő fellépő vegyül ad hoc formációkba a vasárnap délelőtti zárókoncerten 
(ami előtt hagyományosan ismét előre állíthatjuk az óráinkat). A hagyományt tartjuk 
az esti koncerteket megelőző rövid swingtáncoktatással, az éjszakába hajló jam 
sessionökkel is. Ha valaki nem tud jelen lenni az egész hétvégén, érdemes csak egy-
egy program kapcsán is beleszagolni a fesztivál bohém levegőjébe. Mindenkinek jó 
szórakozást kívánok!

Dear festival visitors,

In the Bohém Festival’s new programme structure last year we featured some of the best 
Italian musicians, and this year’s guest country is England. Five of the best English jazz 
musicians will be performing not only by themselves but together with their Hungarian 
colleagues, too.
The opening concert on Friday features five-time British Jazz Award winner trumpetist, 
the sensational Enrico Tomasso. Then we’ll finally have Myrtill Micheller in the line-up, 
with her brand new programme. On Saturday the two traditional daytime concerts return 
to the programme, Piano Show in the morning, and Chamber Jazz in the afternoon, 
followed by the evening programme  with Kecskemét-born but lately also internationally 
known Mátyás Papp and his band, and then one of most unique English formations, The 
Dime Notes. Finally, as always, all participants gather in ad hoc formations on Sunday’s 
closing concert (and before that we have to re-set our watches to Daylight Saving Time 
again). We keep our tradition with the pre-concert swing dance taster lessons in the 
evenings and also with the jam sessions at night. In case you cannot make it for the 
whole weekend, it is worth to pop your head in, just to have a smell of the ‘bohém’ 
ambiance of the festival. Have fun!

Tamás Ittzés fesztiváligazgató • festival director
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Enrico Tomasso (UK)

Enrico Tomasso születésétől a jazz legjobbjain nevelkedett 
jazzklarinétos apjának köszönhetően. Ötéves korában kezdett el 
trombitálni. Legfontosabb inspirációja Louis Armstrong volt, akinek a 
leedsi repülőtéren az őt fogadó zenekarban játszott 1968-ban. Louis 
két hétre a szárnya alá vette a hétéves Enricót, minden este személyes 
vendégeként vitte magával mindenhová, és tanácsokkal látta el. Ez 
barátsághoz és levelezéshez vezetett Louis életének utolsó éveiben.

A leedsi zeneművészeti főiskolán és a Guildhall School of Musicban 
végzett tanulmányait követően Enrico számos zenekarban játszott, 
volt a Ken Mackintosh Orchestra, a Pasadena Roof Orchestra, a Ray 
Gelato Giants, az Acker Bilk és a Paramount Jazz Band tagja, és 
elkezdte szólókarrierjét is.

Enrico a jazzszínpad egyik legnépszerűbb jazztrombitása, ötször 
kapta meg a legjobb trombitásként a British Jazz Awards kitüntetést. 
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A világ számos jazzklubjában és -fesztiválján népszerű figura, izgalmas 
színpadi jelenléte, élénk személyisége, hangszeres biztonsága és 
kiemelkedő stílusérzéke a legjobb zenészek közé emelték.

Olyan nagyságokkal játszott együtt, mint Scott Hamilton, Ken 
Peplowski, Dan Barrett, Marty Grosz, Jake Hanna, Dick Hyman, 
Bob Wilbur, Kenny Davern, Wild Bill Davison, Warren Vaché, 
Ralph Sutton, Roy Williams, Alan Barnes, Kenny Ball, Chris Barber, 
Humphrey Littleton stb. Szintén gyakran készít film- és tv-zenékhez 
stúdiófelvételeket, de szerepelt Amy Winehouse háttérzenészeként 
is. Trombitajátéka hallható a 2013-as „A nagy Gatsby” filmben is.

Enrico Tomasso was exposed to the best of jazz from when he was 
born and started playing the trumpet at the age of five. His father, 
a jazz clarinetist, nurtured and encouraged the inherent talent and 
gave him every opportunity to hear and meet the jazz greats. His 
biggest inspiration was Louis Armstrong for whom he played as the 
star walked off the plane in Leeds in 1968. Louis took the seven-year-
old Enrico under his wing for his two-week stay there, inviting him as 
his personal guest every night and giving him advice. This led to their 
friendship and correspondence during the last years of Louis’ life.

After studying at Leeds Music College and Guildhall School of Music, 
Enrico joined several bands, including The Ken Mackintosh Orchestra, 
The Pasadena Roof Orchestra, The Ray Gelato Giants, Acker Bilk and 
his Paramount Jazz Band and he also pursued his solo career.

Enrico is considered one of the top jazz trumpeters on the jazz scene 
and has won best trumpet category in the British Jazz Awards making 
it five times. A popular figure at many of the jazz clubs and festivals 
around the world, he has exciting presence and a lively personality 
on stage with his command of the instrument and stylistic invention 
placing him in the top echelon. 

He’s played with the likes of Scott Hamilton, Ken Peplowski, Dan 
Barrett, Marty Grosz, Jake Hanna, Dick Hyman, Bob Wilbur, Kenny 
Davern, Wild Bill Davison, Warren Vaché, Ralph Sutton, Roy Williams, 
Alan Barnes, Kenny Ball, Chris Barber, Humphrey Littleton etc. He 
also is often in the studios for film and tv music as well as backing 
many famous recording artists, including Amy Winehouse. He can be 
heard on the soundtrack to the 2013 “Great Gatsby”.
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THE DimE noTEs (UK)

www.thedimenotes.com

az együttes tagjai / members of the band: David HorniBLoW – 
klarinét / clarinet, andrew oLiVEr – zongora / piano, Dave KELBiE 
– gitár / guitar, Louis THomas – nagybőgő / string bass

A Dime Notes az 1920-as New Orleans-i jazz klarinét által uralt bluesos 
hangzásáig megy vissza, feltárva a stompok, bluesok és az elfeledett 
slágerek repertoárját olyan zenészektől, mint Johnny Dodds, Jelly Roll 
Morton és Red Nichols.

A zenekar egy duóprojektből nőtt ki, amelyben Chris Barber klarinétosa, 
David Horniblow és az amerikai zongorista, Andrew Oliver zenélt együtt. 
Andrew 2013-ban érkezett Londonba, ahol Daviddel azonnal összeálltak 
néhány Jelly Roll Morton-szám erejéig, majd heti rendszerességgel 
kezdtek játszani egy kelet-londoni koktélbárban, 1920-as dallamok 
repertoárján dolgozva. Körülbelül egy év múlva a duó kibővült, s a 
legjobb londoni ritmusgitáros, Dave Kelbie és a fiatal bőgős, Louis 
Thomas megállíthatatlan impulzusa új dimenziót és mélységet adtak 
a hangzásnak, s a zenekar gyorsan népszerűvé vált mind a klubokban, 
mind a londoni swingtáncos körökben.

A debütáló albumuk 2016-os megjelenése óta a zenekar széles  
körben turnézott az Egyesült Királyságban, fesztiválokon és  
színházakban jelenik meg az ország egész területén, valamint Francia-
országban, Németországban, Dániában, Hollandiában, Moldovában,  
Franciaországban és Kanadában. Albumuk pozitív visszajelzéseket  
kapott a sajtótól mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, és lemezüket 
nemrégiben újra kiadták Franciaországban is.

A Dime Notes frissen interpretálja ezt a régi, ám időtlen stílust, kiemelve 
az ellenállhatatlan lüktetést és a füstös dallamokat, amelyek a korai jazzt 
forradalmivá, ellentmondásossá és vadul népszerűvé tették.

The Dime Notes dig back into the blues-drenched sounds of clarinet-
driven 1920’s New Orleans jazz, unearthing a repertoire of stomps, 
blueses, and forgotten gems of the era from musicians such as Johnny 
Dodds, Jelly Roll Morton and Red Nichols.
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The band grew out of a duo project of Chris Barber’s long-time clarinetist 
David Horniblow and American pianist Andrew Oliver, who arrived in 
London in 2013 and met David at a gig. They got together to play some 
Jelly Roll Morton tunes and began a weekly residency at an east London 
cocktail bar, working on a repertoire of obscure 1920s tunes. After a year 
or so, the duo expanded with the addition of the unstoppable pulse of 
London’s finest rhythm guitarist Dave Kelbie and young bassist Louis 
Thomas, who added a new dimension and depth to the band, which 
quickly became popular both at clubs and swing dances in London.

Since the release of their debut album in 2016, the band has toured 
extensively in the UK, with appearances at festivals and theatres 
throughout the country as well as in France, Germany, Denmark, the 
Netherlands, Moldova, France, and Canada. Their album has received 
positive reviews from the press both nationally and internationally, and 
has recently been re-released in France.

The Dime Notes present a fresh take on a timeless style, emphasizing 
the propulsive grooves and sultry melodies which made early jazz 
revolutionary, controversial, and wildly popular.



micHELLEr mYrTiLL: 
THE GrEaT amErican sWinGBooK (H)
www.myrtill.hu

az együttes tagjai / members of the band: micHELLEr myrtill – 
ének / vocal, BaLoGH Zoltán – zongora / piano, PinTÉr Tibor 
– gitár / guitar, FonaY Tibor – nagybőgő / string bass, KasZÁs 
Péter – dob / drums

Micheller Myrtill francia szakon és jazzénekesként szerzett diplomát. 
Különböző formációkban és stílusokban szerzett népszerűségét 
erősítették filmes (a Meseautó főcímdala) és televíziós (Megasztár 
felkészítő tanár) szereplései. Myrtill a budapesti Művészetek 
Palotájában januárban nagy sikerrel debütáló The Great American 
Swingbook című műsorát hozza most Kecskemétre, amelyben a 
klasszikus jazz és a swingkorszak számára legkedvesebb dalaiból 
válogat egy csokorra valót, s ebben a legkeresettebb magyar 
jazz-zenészekből álló kvartett a partnere. Az előadásban jazz- 
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sztenderdek, örökzöldek, Broadway-slágerek és hollywoodi filmek 
dalai csendülnek fel, felidézve a múlt század egy elegáns, vibráló 
vagy melankolikus, érzelmekben gazdag korszakát.

Myrtill Micheller first majored in French then received her diploma 
as a jazz singer. Her popularity in several formations and styles 
has been underlined by movie and television appearances. Myrtill 
is bringing her new programme to Kecskemét, entitled The Great 
American Swingbook that had a successful debut in the Palace of 
Arts in Budapest this January. She is collecting a bouquet of her 
favourite songs from the era of classic jazz and swing to perform 
in front of a jazz quartet, composed by some of the most sought-
after jazz musicians in Hungary. The performance will feature jazz 
standards, golden oldies, Broadway hits and songs from Hollywood 
films, all evoking an elegant era of the last century that was rich in 
vibrant, and sometimes melancholy, emotions.
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PaPP mÁTYÁs & His GanG (H) 

az együttes tagjai / members of the band: PaPP mátyás – harsona, 
trombita / trombone, trumpet, DEnnErT Árpád – klarinét, 
tenorszaxofon / clarinet, tenorsaxophone, BarTHa mátyás – 
zongora / piano, ifj. TÓTH istván – nagybőgő / string bass, csÍZi 
László – dob / drums

A Papp Mátyás and his Gang egy kifejezetten erre a fesztiválra létrejött 
ad hoc formáció. A kecskeméti zenekarvezető Papp Mátyás a Bohém 
Fesztiválokon nőtt fel, első gyerekzenekarával 10 éve fel is lépett már a 
fesztiválon. Budapesti és grazi tanulóéveit követően jelenleg Bécsben él, az 
ottani egyetem jazzharsona-hallgatója, s a Coquette Jazz Band vezetője. 
A Coquette zongoristája, Bartha Mátyás már hosszú évek óta Bécsben él, 
az ottani jazzélet egyik vezető alakja. Dennert Árpád visszatérő vendége a 
kecskeméti jazzfesztiváloknak, az ország egyik legkeresettebb jazz-zenésze. 
A bőgős ifj. Tóth István eredetileg jazzgitárosként szerezte meg a diplomáját, 
de mára országszerte keresett bőgős is. Csízi László tavaly a Vintage Dolls 
dobosaként játszott a Bohém Fesztiválon, a Modern Art Orchestra állandó 
tagja. Nagyszerű zenész, a dobolás mellett kiválóan zongorázik is. A koncertre 
egy meglepetésvendéggel is készül a zenekar.
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Mátyás Papp and his Gang is an ad hoc formation specifically for this festival. 
Orchestra leader Mátyás Papp, from Kecskemét, grew up at the Bohém 
Festivals, and has already performed there with his first youth band ten years 
ago. After studying in Budapest and Graz, he currently resides in Vienna, 
studying jazz trombone at the university and leading his Coquette Jazz Band. 
Coquette’s pianist Mátyás Bartha has lived in Vienna for many years, he is a 
leading figure in jazz life there. Árpád Dennert is a returning guest of the jazz 
festivals in Kecskemét, he is one of the most sought-after jazz musicians in 
the country. Bass player István Tóth Jr. originally earned his diploma as a jazz 
guitarist, but is now also a sought-after bass player nationwide. László Csízi 
played at the Bohém Festival last year as the drummer of Vintage Dolls, he 
is a permanent member of the Modern Art Orchestra. He is a great musician 
and plays the piano in addition to drumming. The band plans to feature a 
surprise guest at their concert.



mÁrciUs 27., PÉnTEK 18.30-22.30
18.30-19.00 

SWINGTÁNCTANÍTÁS AZ ELŐCSARNOKBAN
PÉnTEK EsTi GÁLa
19.10-20.30 

BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND (H) 
& ENRICO TOMASSO (UK)
21.10-22.30 

MICHELLER MYRTILL: 
THE GREAT AMERICAN SWINGBOOK (H)
belépő: 3500 Ft

mÁrciUs 27., PÉnTEK 22.30-01.00

ÖRÖMZENE (JAM SESSION) 
AZ ELŐCSARNOKBAN
A belépés díjtalan.

mÁrciUs 28., sZomBaT 11.00-12.45

ZonGorasHoW 
ANDREW OLIVER (UK), BARTHA MÁTYÁS (H)
belépő: 1500 Ft
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2020. mÁrciUs 27-29. 
HÍrös aGÓra 
KULTUrÁLis KöZPonT
(Kecskemét, Deák tér 1.)

www.hirosagora.hu
www.bohemfesztival.hu



mÁrciUs 28., sZomBaT 15.00-16.45

KamaraJaZZ 
ENRICO TOMASSO (UK), DAVID HORNIBLOW (UK), 
DAVE KELBIE (UK), LOUIS THOMAS (UK), 
MÁTRAI ZOLTÁN (H), BERA ZSOLT (H), 
PAPP MÁTYÁS (H), ITTZÉS TAMÁS (H)
belépő: 1500 Ft

mÁrciUs 28., sZomBaT 18.30-22.30
18.30-19.00 
SWINGTÁNCTANÍTÁS AZ ELŐCSARNOKBAN
sZomBaT EsTi GÁLa
19.10-20.30 
PAPP MÁTYÁS & HIS GANG (H)
21.10-22.30 
THE DIME NOTES (UK)
belépő: 3500 Ft 

mÁrciUs 28., sZomBaT 22.30-01.00

ÖRÖMZENE (JAM SESSION) 
AZ ELŐCSARNOKBAN
A belépés díjtalan. 

mÁrciUs 29., VasÁrnaP 11.00-14.00 
(VIGYÁZAT, NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS, ELŐZŐ ÉJJEL óRAÁTÁLLÍTÁS!)
ZÁrÓKoncErT, Jam sEssion
ENRICO TOMASSO (UK), THE DIME NOTES (UK), 
BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND (H), 
PAPP MÁTYÁS & HIS GANG (H)
belépő: 2500 Ft

Bérlet az összes előadásra: 10000 Ft 
Jegyek a 29. Bohém Fesztiválra elővételben a Bohém Webáruházban 
(http://bohem.shoprenter.hu, tel.: +36-20-336-4620), valamint a helyszínen 
kaphatók (www.hirosagora.hu, tel.: +36-76-503-880). 13
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BoHÉm raGTimE JaZZ BanD (H) 

www.bohem.hu

az együttes tagjai / members of the band: LEBanoV József – 
trombita / trumpet, BEra Zsolt – harsona / trombone, mÁTrai 
Zoltán – klarinét, szoprán- és tenorszaxofon, ének / clarinet, soprano 
and tenor saxophone, vocal, iTTZÉs Tamás – zongora, hegedű, 
ének, zenekarvezető / piano, violin, vocal, band leader, HEGEDÜs 
csaba – gitár, bendzsó, ének / guitar, banjo, vocal, TöröK József 
– nagybőgő, tuba / string bass, tuba, FaLUsi alfréd – dob / drums

„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 mind a hét tagja több hangszeren 
játszik, s nemcsak a zenekari hangzás, de a repertoár is meglehetősen 
változatos. Koncertjeik a XX. század első négy évtizedének Amerikáját 



16

idézik, a zenén kívül mókával, bohémsággal. A Bohémek a világ szinte 
összes nagy tradicionális jazzfesztiválján megfordultak már, Berlintől 
Oslóig, Drezdától Bredáig, Poritól Montreux-ig, Asconától Bude-ig és 
Davostól Sacramentóig. Rendszeresen játszanak vendégsztárokkal. 
Koncertjeiket európai és amerikai televízió- és rádióállomások 
közvetítették, felvételeik rendszeresen hallhatók jazzműsorokban 
világszerte. 2003-ban „Az év jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat 
kaptak, 2010-ben a Magyar zeneművészet kategóriában lettek Bács-
Kiskun megyében Prima-díjasok. A 2020-ban 35 éves zenekar 27. 
albuma Just a Gigolo címmel tavaly nyáron jelent meg. A mostani 
Bohém Fesztiválon az egyik legkiválóbb angol jazz-zenésszel, Enrico 
Tomasso trombitással lépnek fel.

They have been labelled as the  “world’s most versatile jazz band“ at 
foreign festivals. “They should be prescribed for this neurotic world“, 
wrote jazz critic László Matisz. The seven members of the Bohém 
Ragtime Jazz Band play fifteen instruments and not only their sound 
but their repertoire is versatile indeed. Their concerts are great fun, 
while they recall the first four decades of the twentieth-century 
America. The band has appeared at the greatest jazz festivals in 
Europe and North America including Berlin, Oslo, Dresden, Breda, 
Pori, Montreux, Ascona, Bude, Davos, Sacramento, and many others. 
The Bohéms regularly play with guest stars. Their performances have 
been broadcast by major television and radio stations in Europe and 
America. The Bohéms were given the prestigious eMeRTon Prize as 
the jazz band of the year in 2003, and they received the Prima Award 
in Hungarian Music Art category in their county in 2010. The band 
is celebrating its 35th jubilee in 2020, their 27th album entitled Just 
a Gigolo was published last summer. At this year’s Bohém Festival 
they perform with one of the best English jazz musicians, trumpet 
player Enrico Tomasso. 
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Készséggel tájékoztatjuk:

Hőérzet Kft.
6000 Kecskemét  .  Kandó Kálmán u. 20.
hoerzet@gmail.com  .  06 (20) 9254 599

Csendes és különösen hatékony: 
Vitocal 200-S hőszivattyú

• Különösen csendes – Advanced Acoustic Design 
• Alacsony energiafogyasztás, magas hatásfok 
• Magától értetődő Vitotronic szabályozó szöveges 
 és grafikus kijelzéssel, magyar menüvel, 
• Internetre csatlakoztatható – Vitoconnect
• Napelemes rendszerrel kombinálva a saját terme- 
 lésű áram is felhasználható
• Épület fűtésre, melegvíz ellátásra, hűtési  
 funkcióval

Az_Vitocal 200-S_TZ3sp_4c_04-2018_HU.indd   1 2019.02.07.   17:55:08



Nekik új autóval  
bejárni az országot  
a következő lépés
OTP Személyi kölcsön, akár 8 millió Ft-ig,  
ingatlanfedezet nélkül.

THM: 8,4-24,1% 
Ajánlat érvényessége: 2020. január 13. – március 29.

 Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A következő lépés. OTP Bank. 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a kölcsönösszeg 
vagy a futamidő változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. A tájékoztatás 
nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és az akció részletes feltételeiről, 
valamint további részletes információkért, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó 
üzletszabályzatokból és hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

TUDJA, HOGYAN 

SPÓROLHAT 

NEM SORSOLUNK, ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,
és 1000 Ft kedvezményt adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért
kattintson
a bacsviz.hu-ra!
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a XXiX. nEmZETKöZi BoHÉm raGTimE 
& JaZZ FEsZTiVÁL TÁmoGaTÓi 
FŐTÁmoGaTÓ 
Kecskemét Megyei Jogú Város (Kecskeméti Tavaszi Fesztivál)
Nemzeti Kulturális Alap

aranYFoKoZaTÚ TÁmoGaTÓ 
ATRA Kft. 

BronZFoKoZaTÚ TÁmoGaTÓ 
LOGALL Kft.
Okto-Plus Pro Kft.

TÁmoGaTÓ 
Bácsvíz Zrt.
Helios (Kamleithner Kft.)
NRG-Agent Kft.
OTP Bank Nyrt.
Phoenix Mecano Kecskemét Kft.
Plan Zrt. (Gépész Csoport)
Viessmann Kft. és Hőérzet Kft. 

JaZZBarÁT 
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.
Loidl Kft.

PÁrToLÓ TaG 
Tobizo Kft.

Köszönjük önkéntes segítőink munkáját, akik nélkül nem működne  
a Bohém Fesztivál: Bőti-Kovács Margit, Erdész Fanni, Erősné Kispál Anita,  
Horváthné Mihálka Brigitta, Kissné Lázár Zsófia, Németh Bogi, Ruzsa Kriszta, 
Verner-Papp Fruzsina
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imPrEssZUm
Felelős kiadó: 
Papageno Consulting Kft. – Zsoldos Dávid
szerkesztő: Ittzés Tamás
Korrektor: Papageno
nyomdai előkészítés: Dudás Gábor
nyomdai munkák: Comorn Kft.,
1031 Budapest, Őrlő u. 2.
Ügyvezető igazgató: Bányai Péter

issn 2498-9088

Hirdetésfelvétel: sales@papageno.hu
szerkesztőség: magazin@papageno.hu
Terjesztés: terjesztes@papageno.hu
megjelenik: 2020. február 18-án, 10 000 példányban.
Az esetleges műsorváltozásokért, valamint az 
újságban megjelenő hirdetések tatalmáért és a képek 
jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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