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Kecskemét, 2013. január 22.
Kedves Kolléga!
A Kecskeméti Jazz Alapítványnak kiemelt feladata a jazz műfajának a fiatalok körében való népszerűsítése.
Ezért pályázatot írunk ki kecskeméti és a kecskeméti kistérséghez tartozó általános- és középiskolák részére
két témában, segítendő az énektanárok munkáját is, hiszen a jazz az iskolai énekoktatásban is tananyag.
Jelen pályázat segítségével a legavatottabb magyar és külföldi zenészek segítségével hallhatnak a diákok a
jazz műfajáról és műhelytitkairól. Pályázni a mellékelt pályázati adatlap segítségével lehet, akár mindkét
témában. Pályázhatnak az iskolák kedvezményes ismeretterjesztő koncertre (84%, illetve 61%
kedvezménnyel!) és a Bohém Fesztivál két koncertjének (2013. március 23. és 24.) 66 és 75%-os
kedvezményt biztosító csoportos jegyeire. A kedvezményeket csak a kecskeméti és a kecskeméti
kistérséghez tartozó iskolák részére tudjuk biztosítani, kizárólag jelen pályázaton keresztül, a Kecskeméti
Jazz Alapítvány tevékenységére adójuk 1%-át felajánlók és támogatóink jóvoltából. A pályázatokat a
jelentkezési határidő leteltét követő 1 héten belül a Kecskeméti Jazz Alapítvány háromtagú kuratóriuma
bírálja el, az eredményről minden pályázó írásbeli értesítést kap.
1. Kedvezményes iskolai jazzkoncert:
Az eMeRTon-díjas és Bács-Kiskun Megyei Prima-díjas, huszonnyolcéves Bohém Ragtime Jazz
Band szöveges és zenés magyarázatokkal illusztrált 45-60 perces jazztörténeti hangversenye, a
Kecskeméti Jazz Alapítvány jóvoltából bruttó 381.000 Ft helyett 60.000 Ft-ért (a koncertgázsi 16%áért)! Kérjük a pályázati adatlapon megadott lehetséges koncertidőpontok figyelembevételét!
A Bohém Ragtime Jazz Band kedvezményes iskolai koncertjei a zenekar kecskeméti klubnapjaihoz
kötődnek, de lehetőség van más időpont választására is, ez esetben a koncertgázsi 39%-át kell csak
kifizetni és lehet kérni a nyolctagú, vagy a háromtagú formációt is! Viszont így a fellépés lehet
bármilyen iskolai eseményen, rendezvényen, akármilyen időpontban. Kérhet a pályázó iskola max.
90 perces koncertet is, nem kell ismeretterjesztő előadásra szorítkozni.
Pályázat beadási határideje: 2013. február 15.
2. Kedvezményes csoportos belépőjegy a 2013-as Bohém Fesztiválra és további két koncertre:
A XXII. Bohém Fesztivál három koncertjére biztosítunk koncertenként maximum 150 jegyet.
Extrakedvezményes belépőjegyet biztosítunk a pályázó iskoláknak, 1500 Ft és 2000 Ft helyett 500
Ft-os áron. Egy iskola min. 10, maximum 80 db jegyre pályázhat (pályázott koncertek számától
függően). A létszámba beleszámítanak a pedagógusok is: 10 főből 1 lehet pedagógus.
Idén két Bohém-klubkoncerten is külföldi vendégek lépnek fel, ezekre a koncertekre szintén a
Kecskeméti Kulturális Központ színháztermében kerül sor. A legjobb amerikai egyetemi kórus, az
AfroBlue májusi és a Dán Rádió Big Bandje októberi koncertjére azok az iskolák, amelyek az 1.
pályázati pontra is beadnak pályázatot, kedvezményes helyett ingyenes jegyeket igényelhetnek
(koncertenként és iskolánként max. 80 db-ot). Ezek a koncertek ugyanis szerves kiegészítői lehetnek
a Bohém Ragtime Jazz Band ismeretterjesztő koncertjeinek. Az iskolai csoportos kedvezményes
jegyet szülők, egyéb hozzátartozók nem vehetik igénybe, csak diákok és pedagógusok. Iskolai
csoportokat pedagógus nélkül nem fogadunk! Pályázat beadási határideje: 2013. február 15.
A pályázatokat postán VAGY elektronikusan az alábbi címre kérjük beküldeni:
Postacím: Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652., E-mail: help@bohemragtime.com
További információ:
Erdész Fanni ügyvivő: 20/336-4620
Tisztelettel,

Ittzés Tamás
kuratóriumi elnök

PÁLYÁZATI ADATLAP
a Kecskeméti Jazz Alapítvány 2013-as kedvezményes koncertpályázatához
Pályázó iskola neve:
Pályázó iskola címe:
Tel.:

E-mail:

KEDVEZMÉNYES ISKOLAI JAZZKONCERT PÁLYÁZAT 2013 (kedvezmény: 61 és 84%)
Pályázott koncertek – kérjük, x-szel jelölje (a), illetve adja meg (b, c) a választott 2013-as időponto(ka)t!
a.) Bohém Ragtime Jazz Band (bruttó 381.000 Ft helyett 60.000 Ft) csak kedden, a havi Bohém-klub
napján:  febr. 12.  ápr. 16.  szept.  okt.  nov.  dec.
b.) Bohém Ragtime Jazz Band (bruttó 381.000 Ft helyett 150.000 Ft) bármikor
javasolt időpont:
c.) Bohém Trió (bruttó 222.250 Ft helyett 87.500 Ft) bármikor
javasolt időpont:
Diákközönség várható létszáma:
fő
Diákközönség életkora:

év

KEDVEZMÉNYES ÉS INGYENES CSOPORTOS BELÉPŐJEGY PÁLYÁZAT (kedvezmény: 50, 66, 100%)
Pályázott koncertek (helyszín: Kecskemét Kulturális és Konferencia Központ)
mind az öt időpont is bejelölhető, a Kuratórium koncertenként egy iskolából min. 10, max. 50 fő
koncertlátogatását támogathatja – 10 főből 1 fő pedagógus kell, hogy legyen
a.) XXII. Bohém Fesztivál: A ragtime-zongora, 2013. márc. 23. szombat 11h (1500 Ft 500 Ft/jegy)
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
b.) XXII. Bohém Fesztivál: A bendzsó és a gitár, 2013. márc. 23. szombat 15h (1500 Ft 500 Ft/jegy)
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
c.) XXII. Bohém Fesztivál: Zárókoncert, 2013. márc. 23. vasárnap 11h (2000 Ft 500 Ft/jegy)
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
d.) Bohém-klub: AfroBlue énekegyüttes (USA) 2013. máj. 14. kedd 19h (700 Ft 350 Ft/jegy)
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
e.) Bohém-klub: AfroBlue énekegyüttes (USA) 2013. máj. 14. kedd 19h (INGYENES)*
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
f.) Bohém-klub: A Dán Rádió Big Bandje, 2013. okt. 11. péntek 19h (700 Ft 350 Ft/jegy)
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
g.) Bohém-klub: A Dán Rádió Big Bandje, 2013. okt. 11. péntek 19h (INGYENES)*
Pályázott jegyek száma:
db
Diákok életkora:
év
Pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a kedvezményes fellépti díjat illetve jegyárat a Kecskeméti
Jazz Alapítvány részére számla ellenében a koncert előtt készpénzben, vagy átutalással kifizeti. A számlát
Pályázó az alábbi névre, címre kéri kiállítani:
Cég neve, címe:
Pályázatért felelős pedagógus neve:
Pályázatért felelős pedagógus elérhetősége (tel.):
Dátum:

Aláírás, pecsét:

*A csillaggal jelzett koncertek esetén ingyenes jegyre csak azok pályázhatnak, akik a pályázat iskolai
jazzkoncert részére is pályáznak!
A pályázatokat postán VAGY elektronikusan az alábbi címre kérjük beküldeni:
Postacím: Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652., E-mail: help@bohemragtime.com
További információ: Erdész Fanni ügyvivő: 20/336-4620

Ismertető a koncertpályázat keretében meghívható zenészekről:
Bohém Ragtime Jazz Band (Kecskemét)
Az eMeRTon-díjas és Bács-Kiskun Megyei Prima-díjas zenekar huszonnyolcéves fennállása során fellépett a
világ legjelentősebb tradicionális jazz fesztiváljain, Montreux-től Berlinen, Oslón, Porin és Asconán keresztül
Sacramentóig. 18 albumuk jelent meg. Évente kb. 40 ifjúsági ismeretterjesztő koncertet is adnak a teljes
nyolctagú zenekarral és trió formációban.

A XXII. Nemzetközi „Bohém” Ragtime & Jazz Fesztivál pályázható koncertjeinek fellépői:
Bohém JazzIskola: A ragtime-zongorázás
2013. március 23. szombat 11-13 óra (szünet nélkül)
Ittzés Tamás & Mimi Blais (Kanada) – ragtime-zongoristák
Bohém JazzIskola: A bendzsó és a gitár
2013. március 23. szombat 15-17 óra (szünet nélkül)
Ken Aoki (Japán) – bendzsó, gitár & Marco Marchi (Svájc) – gitár
Bohém JazzIskola: Zárókoncert
2013. március 24. vasárnap 11-14 óra (egy szünettel)
Catherine Russell (USA), Ken Aoki (Japán), Herbert Christ (Németország), Mimi Blais (Kanada), Larisa
Migachyov (USA), Marco Marchi & the Mojo Workers (Svájc), Bohém Ragtime Jazz Band

A Bohém Klub Extra koncertek fellépői (ezeken a koncerteken a Bohém Ragtime JB nem lép fel):
AfroBlue énekegyüttes (USA)
A washingtoni Howard University kórusa, jazz műfajban a világhírű Down Beat jazzmagazin szavazásán a
legjobb amerikai egyetemi kórus. A Magyarországra 12 énekessel érkező jazz kamarakórus jelentős
népszerűségnek örvend Amerikában, TV-show-kban szerepeltek, s egy gálaesten közösen léptek fel Bobby
McFerrinnel, a világhírű jazzénekessel. Kecskeméten a Kodály Iskolában workshopot is tartanak.
Magyarországi turnéjukat az Amerikai Nagykövetség támogatja. (időpont: 2013. május 14., kedd 19h)
Honlap (sok felvétellel, videóval): www.afrobluehu.com

Dán Rádió Big Bandje (Dánia)
A Dán Rádió Big Bandje az egyik legjobb európai professzionális jazz nagyzenekar, 1964 óta működik.
Rendszeresen játszanak amerikai jazz-sztárokkal. Sok világszínvonalú zenész indult az együttesből, itt
játszott többek között Oscar Peterson talán legkiválóbb bőgőse, Niels-Henning Ørsted Pedersen is. A big
band magyarországi turnéját a Dán Kulturális Intézet támogatja. Magyar vendégművészük is lesz a
koncerten, a Liszt-díjas jazz-zongorista és zeneszerző Oláh Kálmán, akivel az utóbbi időben többször
dolgoztak együtt Dániában. (időpont: 2013. október 11. péntek, 19h)
Honlap: http://en.wikipedia.org/wiki/DR_Big_Band

