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                             The earregulars (USA)
                               Jon-Erik Kellso, Scott Robinson, 

               Matt Munisteri, Greg Cohen
                                   aaron WeinsTein (USA)

ondŘej havelKa & The Melody MaKers (CZ)
                    BohéM ragTiMe jazz Band & döMe (H)

   juraj Bartoš (SK), szalóky Béla (H), Korb attila (H)
         juhász attila, oláh zoltán, Cseh Balázs (H)



Kedves jazzrajongók!
Azt hiszem, jogos a megszólítás, a Bohém Fesztiválok immár huszonhá-
rom éves történetében a legtöbb, véletlenül a rendezvényre beeső vendé-
günk rajongóvá, de legalábbis visszatérő fesztivállátogatóvá vált. Ahogy 
a tavaly kapott hivatalos „Kiváló fesztivál” minősítésünk indoklásában ol-
vasható volt, a Bohém Fesztiválra lehet számítani, mert alapvetően min-
dig ugyanolyan. Ez bizony szándékos. Mindig ugyanabban az időpontban, 
ugyanolyan időbeosztással és extra szolgáltatásokkal hozzuk el Kecske-
métre a klasszikus jazz legjobb zenészeit. S elsősorban a visszatérő közön-
ség miatt, másodsorban a bő választék miatt: lehetőleg mindig másokat.

Idén csupa új arccal találkozhatnak, a zenészek többsége még csak nem is 
járt korábban Magyarországon. Viszont amit elhoznak nekünk, azért még 
számos alkalommal visszahívnánk őket. De ígérem, jövőre megint teljesen 
mások jönnek majd…

Az idei Bohém Fesztivál „New York! New York!” alcíme nem csak az öt 
New York-i zenésznek szól (akik, nyugodtan mondhatjuk, egytől egyik 
világsztárok), hiszen az amerikai metropolisz ugyanúgy fellegvára volt 
a swingkorszaknak (melynek zenéjét a prágai Melody Makers idézi meg 
hihetetlen korhűséggel és humorral), mint ma a beatboxnak is (melynek 
modern hangzását Döme vegyíti majd a házigazda zenekar régi stílusával).

Örömmel adunk fórumot a külföldiek mellett néhánynak a legtehetsége-
sebb magyar zenészek közül, s reméljük, a Bohém JazzIskola koncertjein 
idén is sok diák okosodik majd egy kicsit. Ismét invitálunk mindenkit a 
swingtáncoktatásra, fotókiállításra és az esti koncerteket követő örömze-
nére is. Kész csoda, hogy az idei fesztivál magas költségvetésének sikerült 
előteremteni a fedezetét, ezért külön köszönetemet szeretném kifejezni 
az összes támogatónak, mert nélkülük bizony a közönség zene nélkül ma-
radna. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

  
  Ittzés Tamás
  fesztiváligazgató



5The earregulars (USA)
www.facebook.com/TheEarRegulars

 28. péntek 21h10
 30. vasárnap 11h

Az együttes tagjai/Members of the band: Jon-Erik KELLSO – trombita/
tp, Scott ROBINSON – klarinét, szaxofonok, tárogatók, trombita (és min-
den, amit meg lehet fújni)/cl, saxes, tárogatós (and everything that can be 
blown), Matt MUNISTERI – gitár, bendzsó/g, bj, Greg COHEN – bőgő/sb

A kvartett a klasszikus jazz legjobb New York-i figuráiból áll, csupa vi-
lágszínvonalú zenész. Egy New York-i kiskocsmában (na jó, apró étte-
remben), az Ear Innben játszanak minden vasárnap, gyakorlatilag saját 
szórakozásukra, bár mindig tömött háznak. A felállás mindig más, általá-
ban a trombitás Kellso és a gitáros Munisteri az állandó emberek. Innen a 
szójáték nevük is: az játszik, aki a baráti körből ráér. Kultikus hely lett ez, 
a klasszikus jazz szerelmesei mind elzarándokolnak ide, ha New Yorkban 
járnak. Sőt a hely zenészekkel is mindig tele van, akik vagy beszállnak a 
közös örömzenélésbe, vagy csak élvezik kollégáik muzsikálását. The Ear-
Regulars néven nem is turnézott még a csapat külföldön, mindenki járja a 
saját útját, most viszont rögtön egy berlini CD-felvétellel indítanak, onnan 
jönnek Kecskemétre.

jon-eriK Kellso (USA)
www.kellsojazz.com

 28. péntek 21h10
 29. szombat 15h
 30. vasárnap 11h

A trombitás Jon-Erik Kellso 1964-ben született Detroitban, a városban és 
környékén kezdte profi zenész karrierjét. Tizenegy évesen már egy he-
lyi big bandben játszott, két évvel később egy nemzetközi szimfonikus 
zenekar tagja volt, tizenhét évesen pedig a legendás Wild Bill Davison-
nal koncertezett. Sok zenekarban játszott, többek között a J. C. Heard  
Orchestrában is. 1988-ban James Dapogny Chicago Jazz Bandjével tur-
nézott, TV-műsorokban szerepelt és stúdiófelvételeket készített.

1989-ben költözött New Yorkba, ahol azóta is tagja a Vince Giordano’s 
Nighthawks zenekarnak (akikkel többek között a Boardwalk Empire – ma-
gyarul Gengszterkorzó – című TV-sorozat Grammy-díjas kísérőzenéjét 
is felvették), s rendszeresen színpadra lépett olyan nagyságokkal, mint 
Ralph Sutton, Dan Barrett, Howard Alden, Marty Grosz, Milt Hinton, Bob 
Haggart, Dick Hyman, Catherine Russell, Linda Ronstadt, Leon Redbone, 
Levon Helm, Wynton Marsalis, Wycliffe Gordon, Ken Peplowski, Bob Wil-
ber és Kenny Davern.

Tagja Wynton Marsalis Louis Armstrongot megidéző zenekarának is,  
s állandóan jelen van a New York-i klubélet meghatározó helyszínein (Di-
zzy’s Club Coca-Cola, Birdland, Blue Note, Iridium, Jazz Standard, Small’s 
stb.). 2007 óta minden vasárnap játszik az Ear Innben, ahol a gitáros Matt 
Munisterivel együtt 
szervezik a The Ear-
Regulars fellépéseit. 
Gyakran turnézik kül-
földön is, Európától 
Japánig, szólistaként 
és különböző „all 
star” formációk tag-
jaként egyaránt. Jon-
Erik trombitajátéka 
jóval több, mint száz 
CD-n hallható, köz-
tük van három Ruby 
Braff-fel készített al-
bum is.
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sCoTT roBinson (USA)
home.earthlink.net/~smoulden/scott/scott.html

 28. péntek 21h10
 29. szombat 15h
 30. vasárnap 11h

Scott Robinson napjaink legsokoldalúbb hangszereseinek egyike:  
tenorszaxofonozott Buck Clayton zenekarában, trombitált Lionel Hamp-
ton kvintettjében, altklarinétozott Paquito D’Rivera klarinétkvartettjében 
és basszusszaxofonozott a New York City Operában. Számos filmben, rá-
dió- és televízióadásban volt hallható, mára több, mint 190 lemezen sze-
repel. Utazóként is elfoglalt, több, mint 30 országban lépett fel, egyszer 
három hónap alatt mind az öt kontinenst magába foglaló turnén szerepelt. 
Olyan különleges és fontos helyszíneken játszott, mint a Carnegie Hall, 
a Village Vanguard, az Amerikai Kongresszusi Könyvtár és a Bécsi Ope-
ra. Még amerikai elnöki beiktatáson is játszott. Scottot az Amerikai Kül-
ügyminisztérium 2011-ben 
Jazz Nagykövetként egy 11 
országot magába foglaló 
nyolchetes nyugat-afrikai 
turnéra kérte fel, ahol Louis 
Armstrong-számok saját 
hangszereléseit játszotta.

Scott Robinson egy zon-
goratanár és egy Natio-
nal Geographic szerkesztő 
gyermekeként Virginiában 
egy XVIII. századi farmon 
nőtt fel. Középiskolásként 
az Amerikai Jazzoktatók 
Szövetségétől Louis Arm-
strong Díjat kapott, és elnyerte a legjobb szólista díját is. 1981-ben diplo-
mázott a Berklee College of Music hallgatójaként, ahol egy évvel később, 
22 évesen az intézmény legifjabb tanára lett. 1984-es New Yorkba költözé-
se óta számos Grammy-díjas és Grammy-jelölt felvételen játszott, önálló 
szócikket kapott az Encyclopedia of Jazz és a Grove’s Dictionary of Jazz 
újabb kiadásaiban. Számos alkalommal volt győztes a Down Beat kritiku-
sok szavazásán és kapta meg a Jazzújságírók Szövetségének díját.
Scott Robinson a jazztörténet legnagyobb alakjaival játszott együtt, part-
nerei voltak többek között Doc Cheatham, Max Roach, Joe Pass, Scott 
Hamilton, Benny Waters, Chet Baker, Joe Lovano, Michael Brecker, Ran-

dy Brecker, Lionel Hampton, Louie Bellson, Gerry Mulligan, Ella Fitzge-
rald, Jon Faddis, Mel Torme, Freddie Hubbard, Wynton Marsalis, Natalie 
Cole, Milt Hinton, a Manhattan Transfer, Bob Wilber, Anthony Braxton, Bob 
Haggart, Peanuts Hucko, Urbie Green, Bob Brookmeyer, Nicholas Payton, 
Ralph Sutton, Phil Woods, Kevin Mahogany, Dee Dee Bridgewater, John 
Scofield, Hank Jones, Sting, Elton John és még sokan mások.

Scott közeli barátja volt Joe Murányinak, s Magyarországon is járt már 
kétszer a bánki Louis Armstrong Jazzfesztiválon. A fesztiválon megszólal-
tatja majd a bajai Greguss Pál által készített basszustárogatót is.

MaTT MunisTeri (USA)
www.mattmunisteri.com

 28. péntek 21h10
 29. szombat 11h
 30. vasárnap 11h

„Elképesztő. Jazzmuzsikusok nem szoktak ilyen jó dalszövegeket írni.  
Az ilyen zenekarok miatt költözik az ember New Yorkba.” (The Village Voice)

„Egy mai ironikus, első világháború előtti lelkülettel.” (The New Yorker)

Matt Munisteri zenei valóját nehéz pár szóban leírni, munkássága, mint  
ő maga is, összetett és nagyszerű. Slágerlisták élére kerülő felvételek fan-
tasztikus gitárosa, kritikusok által agyondicsért dalszerző és virtuóz szö-
vegíró, néha háttér- vagy stúdiózenész, 
máskor megkapó frontember, Grammy-dí-
jas felvételek briliáns szerzője és hang-
szerelője, zenekarok művészeti vezetője. 
Mindemellett nehéz lenne másik olyan tős-
gyökeres brooklynit találni, aki már „egy-
számjegyű korában” bluegrass zenét ját-
szott bendzsón. 

Első önálló CD-je (Love Story) rögtön az 
Amazon.com 10 legjobb jazz CD-je közé 
került 2003-ban. Azóta több, mint 70 
CD-n szerepel játéka, számos CD zenei 
anyagáért egyszemélyben volt felelős, 
például Loudon Wainwright 2010-ben 
Grammy-díjat nyert albumáért. A tavaly a 
Bohém Fesztiválon megcsodált Catherine 



8Russell zenekarainak is ő a művészeti vezetője. Televízió- és rádiófelvételei 
mellett (a francia ARTE TV-adó külön műsort szentelt neki) szaklapokban 
is külön cikkek jelentek meg róla (Downbeat, Acoustic Guitar Magazine).

Zenészként hivatalosan autodidakta (a Brown University-n folytatott val-
lástanulmányokat), mégis az egyik legszerteágazóbban foglalkoztatott 
amerikai zenész. Ha éppen nem Catherine Russell-lel vagy a Jon-Erik 
Kellsóval közösen alapított EarRegulars-szel játszik, akkor koncertezik és 
felvételeket készít számtalan más zenésszel: Mark O’Connor’s Hot Swing, 
Steven Bernstein’s Millennial Territory Orchestra, Holly Cole, Madeline Pey-
roux, Liz Wright, „Little” Jimmy Scott, Geoff Muldaur, Sasha Dobson, Kat 
Edmondson, Wycliffe Gordon, Howard Alden, The Lincoln Center Jazz Or-
chestra, Kenny Davern, Andy Stein, Matt Glaser, Tim Kliphuis, Vince Gior-
dano’s Nighthawks, Frank Vignola, Evan Christopher, Duke Heitger, Bob 
Wilber, Bucky Pizzarelli, Dick Hyman, Herlin Riley, Reginald Veal, Henry 
Butler és még sorolhatnánk napestig…

greg Cohen (USA)

 28. péntek 21h10
 29. szombat 11h
 30. vasárnap 11h

Greg Cohen jazzbőgős a modernebb és a tradicionális irányzatokban egy-
aránt otthon van. Játszott John Zorn Masada Quartetjében, turnézott Or-
nette Colemannel, sokat játszott Ken Peplowskival és Kenny Davernnel. 
Nem csak jazz-, hanem pop produkciókban is részt vesz, zenei partne-
rei listája nagyon hosszú, megtalálható közöttük Dagmar Krause, David 
Sanborn, Willie Nelson, Bill Frisell, Norah Jones, Dave Douglas, Tricky, 
Jesse Harris, Keith Richards, Charlie Watts, Joey Baron, Donovan, Crystal  
Gayle, Bob Dylan, Nina Nastasia, Alan Watts, Lee Konitz, Richie Havens, 

Lou Reed, Danny Barker, Tom 
Waits és Tim Sparks is.

Talán legismertebb munká-
ja mégis egy amatőr jazz-ze-
nészhez köti: minden hétfőn 
játszik a Woody Allen and his 
New Orleans Jazz Band tagja-
ként. Greg az amerikai jazzé-
let mellett Európában is aktív,  
a Jazz Institute Berlin bőgő-
professzora.
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ondŘej havelKa & 
The Melody MaKers (CZ)
www.melodymakers.cz

 29. szombat 21h10

Az együttes tagjai/Members of the band: Ondřej HAVELKA – énekes, mű-
vészeti vezető/voc, art.dir, Juraj BARTOŠ – trombita, zenekarvezető/tp, ld, 
Jiři  PATÓCS – trombita/tp, Michal KRÁSA – trombita/tp, Michal PLECITÝ – 
harsona/tb, Pavel JORDÁNEK – altszaxofon, klarinét/as, cl, Martin TŘÍSKA 
– szopránszaxofon, altszaxofon, klarinét/ss, as, cl, Jan TŘISKA – tenorsza-
xofon, klarinét/ts, cl, Bedřich ŠMARDA – tenorszaxofon, baritonszaxofon, 
basszusszaxofon, klarinét/ts, bars, bs, cl, Miroslav LACKO – zongora/p, Jiři 
PÍPA NOVÁK – dob/dr, Petr TICHÝ – gitár/g, Petr VLÁŠEK – bőgő/sb, Jiři 
SLÁDEK – hegedű/vl, Martin ZBROŽEK – hegedű/vl

Ondřej Havelka énekes, sztepp-
táncos, színész diákkora óta a 
jazz és a swing elkötelezettje. 
Prágában és Brnóban színész-
ként és rendezőként végzett, 
majd a népszerű prágai színház, 
a Studio Ypsilon alkalmazásába 
került. Hamar utolérték a filmes 
és televíziós főszerepek, de az 
1989-es „bársonyos forradalom” 
után felhagyott a forgatóköny-
vírással és a rendezéssel, és szí-
nészként is egyre ritkábban vál-
lalt munkát, idejét a sztepptánc-
nak és az éneklésnek szentelte. 
Az Original Prague Syncopated 
Orchestra énekeseként készített 
filmet a zenekarról, amely 1991-
ben a montreux-i filmfesztiválon 

Ezüst Rózsa díjat kapott. Zenei klipeket továbbra is készített forgatóköny-
víróként és rendezőként, 1995-ben cseh Grammy-t kapott az Év klipje ren-
dezőjeként, ugyanebben az évben Jingle Bells c. klipjét megvásárolta az 
MTV. Szintén 1995-ben alapította meg saját swing nagyzenekarát Melo-
dy Makers néven, s 1996-ban „Az év jazzembere”-ként kapta meg a cseh 
Grammy-t.

11
A Melody Makers a swingkorszak zenéjének 
autentikus előadásmódját jelenti a legtöbb 
jazzrajongó számára. A zenekar a harmin-
cas évek elejétől a korai negyvenes évekig 
népszerű számokat tart repertoárján, a holy-
lywoodi musicalek dalaitól a nagy big band 
slágerekig, de rendszerint műsorra tűznek  
a korszak cseh számaiból is néhányat.

A Melody Makers a műfaj legjobb csapata a 
Bratislava Hot Serenaders-szel karöltve, ilyen 
stílus- és korhűséget sehol másutt nem produ-
kálnak a világon. A tizennégytagú zenekar ze-
nészei korabeli hangszereken játszanak, rend-
szeresen tanulmányozzák a korszak hangsze-
res technikáinak minden apró csínját-bínját,  
s hihetetlen gondot fordítanak a korhűségre, a 
hangszereken használt vibratótól kezdve egészen a hajviseletig és a szem-
üvegkeretig. Ennek eredményeként a szemünket sem kell becsuknunk, hogy  
a prágaiakat hallgatva és nézve nyolcvan évet visszarepüljünk az időben.
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aaron WeinsTein (USA)
www.aaronweinstein.net

 29. szombat 19h10
 30. vasárnap 11h

„Millióból egy van ilyen, mint ez a srác, tökéletes zenész. ”  
(Bucky Pizzarelli, legendás jazzgitáros)

„Szenzációs tehetség, Stéphane Grappelli és Joe Venuti nyomdokain. Mr. 
Weinstein kreatívan, dallamosan improvizál, nem érdeklik a látványos gim-
nasztikus elemek.” (New York Times)

Aaron, akit a Downbeat Magazine feltörekvő hegedűs csillagként (rising 
star violinist) minősített, gyorsan generációja legkiválóbbjai közé került. 
Szólistaként fellépett már a legjobb amerikai koncerttermekben (Carnegie 
Hall, Jazz at Lincoln Center, Wolftrap Center) és New York-i klubokban 
(Birdland, Blue Note, Iridium), s vendégszerepelt Angliában, Franciaor-
szágban, Svájcban, Izlandon és Izraelben. Magyarországon most jár elő-
ször.
Olyan ikonikus zenészekkel játszott együtt, mint Les Paul, Bucky Pizzarelli, 
John Pizzarelli, Scott Hamilton, Dick Hyman, Dave Frishberg, Ken Peplows-
ki, Houston Person, Jon Hendricks, Annie Ross és a New York Pops alapító 
karmestere, Skitch Henderson. Hangszereléseket készített olyan előadók-
nak, mint Janis Siegel, Michael Feinstein, Billy Stritch és Hilary Kole. Meg-
nyerte a New York Nightlife díját és nemrég diplomázott a híres Berklee 
College of Music növendékeként, ahol 
tehetsége miatt egyedülálló, négyéves 
teljes ösztöndíjat kapott. Az Arbors 
Recordsnál megjelent A Handful of 
Stars című albumával minden idők leg-
fiatalabb jazzmuzsikusaként készített 
CD-t vezető kiadónak. Legújabb CD-je 
is ott készült, Blue Too címmel a gitá-
ros John Pizzarellivel duózik.

A Bohém Fesztiválon kiváló magyar 
zenészekből álló trió (Juhász Attila – 
zongora, Oláh Zoltán – bőgő, Cseh Ba-
lázs – dob) kíséretével játszik. Ha úgy 
tartja kedve, nemcsak hegedűsként, 
hanem nem kevésbé virtuóz mandoli-
nosként is színpadra áll.



AuTOGRAM-OldAl 
a Termostar Kft. támogatásával

Autómentés, mosás, szerviz: 0-24 óráig
Javítóműhely: 6-17 óráig

TELJES KÖRŰ  
JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS

www.autouniverzal.hu76/485-292

•  Felkészítés műszaki vizsgára teljes 
körű ügyintézéssel

• Autók fényezése

• Tachográfok beszerelése, javítása

• Minden típusú szervizmunka

• Gépi kefés mosás

•  Légkondicionáló berendezések  
vizsgálata, javítása

N K H  K i j e l ö lt  v i z s g á l ó  á l l o m á s a

www.bohemragtime.com/jazzmagazin



SWINGTÁNCTANÍTÁS!

március 28. péntek 18.00–19.00
március 29. szombat 18.00–19.00

A Bohém Fesztivál mindkét napján az esti koncert kezdete előtt az 
előcsarnokban 60 perces ingyenes swingtánctanítás lesz kezdők részére 
profi tanárok vezetésével! 0–100 éves korig minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! Utána élesben élőzenére is ki lehet próbálni a megszerzett tudást az 
éjjeli örömzene alatt!

XXiii. 
neMzeTKözi BohéM ragTiMe 
& jazz FeszTivÁl

Kecskemét, 2014. március 28–30.
Helyszín: Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 
Deák Ferenc tér 1. (tel.: 76/503-880)

n  március 28. péntek 18.00–22.30 óra
 18.00–19.00 swingtánc-óra kezdőknek (Péter & Enikő)
 Gálakoncert: Kecskemét-New York közvetlen járat
 19.10–20.30 Bohém Ragtime Jazz Band & döme (H)
 21.10–22.30 The EarRegulars (USA)
 22.30–01.00 Örömzene (jam session) az előcsarnokban
 Belépőjegy: 3000 Ft

n  március 29. szombat 11.00–13.00 óra
 Bohém JazzIskola lIVE: A ritmusszekció
 Ittzés Tamás (H), döme (H), Matt Munisteri (USA), Greg Cohen (USA)
 Belépőjegy: 1500 Ft

n  március 29. szombat 15.00–17.00 óra
 Bohém JazzIskola lIVE: A trombita
 Jon-Erik Kellso (USA), Scott Robinson (USA), 
 Juraj Bartoš (SK), Szalóky Béla (H), Korb Attila (H) 
 & Juhász Attila, Oláh Zoltán, Cseh Balázs (H)
 Belépőjegy: 1500 Ft

n  március 29. szombat 18.00–22.30 óra
 18.00–19.00 swingtánc-óra kezdőknek (Marcell & Dóra)
 Gálakoncert: Kecskemét-New York közvetlen járat
 19.10–20.30 Aaron Weinstein (USA) & Juhász Attila, 
 Oláh Zoltán, Cseh Balázs (H)
 21.10–22.30 Ondřej Havelka & the Melody Makers (CZ)
 22.30–01.00 Örömzene (jam session) az előcsarnokban
 Belépőjegy: 3000 Ft

n  március 30. vasárnap 11.00–14.00 óra
 (Vigyázat, szombatról vasárnapra virradóra óraátállítás előre! 
 Egy órával kevesebbet alszunk!)
 Zárókoncert, jam session (INT)
 Jon-Erik Kellso (USA), Scott Robinson (USA), Matt Munisteri (USA), 
 Greg Cohen (USA), Aaron Weinstein (USA), Bohém Ragtime Jazz Band (H)
 Belépőjegy: 2000 Ft

Összes koncertre érvényes bérlet: 7000 Ft (diák, nyugdíjas: 6000 Ft)
Bérletek, jegyek rendelhetők a Bohém Webáruházban (www.bohem.shoprenter.hu), illetve  
a ticket@bohemragtime.com e-mailen valamint a 20/336-4620-as számon. Jegyek válthatók 
a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központban (tel.: 76/503-880).

BOHÉM FESZTIVÁl dVd 
MÁR A FESZTIVÁl ZÁRÓNAPJÁN
Idén is kiadjuk a Bohém Fesztivál pénteki és szombati felvételeinek 
válogatását a vasárnapi zárókoncertre. A DVD-t csak azok kapják 
meg garantáltan március 30-án vasárnap, akik előre megrendelik. 
A DVD-n szereplő műsorban mindenki ott lesz: döme, a beatbox 
ördöge a házigazda Bohém Ragtime Jazz Banddel, a New York-i 
sztárokat felvonultató The EarRegulars, a virtuóz Aaron Weinstein 
magyar kísérőcsapatával és a swingkorszakot megelevenítő prágai 
Ondřej Havelka & the Melody Makers.

A dVd előrendelhető március 21-ig 800 Ft-os kedvezménnyel a 
Bohém Webáruházban (www.bohem.hu) 4000 helyett 3200 Ft-ért!

limitált darabszám! Csak az első 100 rendelést teljesítjük!
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juhÁsz aTTila (H)

 29. szombat 15h & 19h10

Az egyik legtöbbet foglalkoztatott magyar 
jazz-zongorista, gyakran feltűnik popformá-
ciókban is. Zenei tanulmányait az óbudai ze-
neiskolában kezdte klasszikus zongoristaként. 
Jazz-zongorázást Márkus Tibornál, majd Binder 
Károlynál tanult, a Zeneakadémia Jazz Tansza-
kán 1995-ben kapott diplomát. 1996–1997-ben  
a Western Washington University tanársegéd-
je, s egyben Master of Music in Performing 
Arts növendéke (tanára Chuck Israels volt, Bill 
Evans, Herbie Hancock és John Coltrane egy-
kori bőgőse). 1998 óta sokrétű zenei munkák 
részese külföldön és Magyarországon egyaránt: 
Club 54, Back to Black, Fábry Showder Band, 
Hangszáll, Zséda, Megasztár, Voice Band, Koós 
Réka, Náray Erika, Kökény Attila, Berecki Zoltán, Malek Andrea. A Biga ze-
nekar és a Jazz Steps tagja. A Budapest Jazz Orchestra zongoristájaként 
rengeteg külföldi és hazai sztárral muzsikált együtt (George Duke, Peter 
Erskine, Thomas Gansch, Mark Nightingale, Pat Appleton, Ladislav Fidri, 
Butch Lacy, Kevin Mahogany, Ed Neumeister, Ken Peplowski, Chris Potter, 
Harry Sokal, Tommy Vig, Tony Lakatos, Charlie, Szulák Andrea). A Juhász 
Attila Jazz Quartet albuma 2010-ben az év jazzlemezeként Fonogram- 
díjat kapott.

olÁh zolTÁn (H)
www.bassjazz.com

 29. szombat 15h & 19h10

Közel 20 év óta számtalan hazai és külföldi pop-, jazz-, 
swingprodukció bőgőse. Tapasztalt, sokoldalú zenész, 
mainstream jazz (Tóth Viktor, Szabó Sz. Dániel, Bolla 
Gábor, Szakcsi Lakatos Róbert), big band (Budapest 
Jazz Orchestra, Fehérvár Big Band), illetve swing (Hun-
garian Swing Company, Gyárfás Trió) formációk tagja, 
de a köztes műfajok sem állnak tőle messze (Szalóky 
Ági, Harcsa Veronika).

15

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



21

juraj BarToŠ (SK)
www.serenaders.sk

 29. szombat 15h

Juraj Bartoš az egyik legsokoldalúbb euró-
pai trombitás. A magyar közönség elsősorban  
a Bohém Fesztiválon már többször fellépett 
Bratislava Hot Serenaders vezetőjeként ismer-
heti, a húszas-harmincas évek nagyzenekari 
stílusában való jártasságára ékes bizonyíték, 
hogy mára már a másik vezető zenekarnak, az 
Ondřej Havelka & the Melody Makersnek is ve-
zetője és hangszerelője. S ha már a prágaiakkal 
itt jár Kecskeméten, természetes, hogy fellép  
a szombat délutáni, a trombitát és a trombitá-
sokat középpontba állító koncerten.

Klasszikus képzettségű trombitás, a Szlovák Filharmónia szólistája, rend-
szeresen ad komolyzenei koncerteket is, megjelent  komolyzenei CD-je is. 
Jazzmuzsikusként a modern műfajokban is otthon van, hosszú évekig volt 
a Big Band Vienna szólistája, s gyakran szerepel más formációkban is. Stú-
diómuzsikusként is keresett. Szólistaként, különböző zenekarok tagjaként 
és a Bratislava Hot Serenaders-szel egész Európát bejárta. Azt mondják 
róla, hogy személyisége erejével, kreativitásával és türelmével még a telje-
sen antizenészeket is zenekedvelővé teszi és kihozza a jazz-sztárt azokból 
is, akik azelőtt soha nem is énekeltek.

szalÓKy Béla (H)
www.szaloky.com

 29. szombat 15h

Szalóky Béla jazzharsona előadóművész, rendőr őrnagy, a Készenléti Ren-
dőrség Zenekarának karmestere, a Benkó Dixieland Band tagja. Korábban 
tagja 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. A zenei életben „multiphonic man”-ként ismerik, mivel nem 
csak harsonán, hanem szárnykürtön, trombitán, kornetten, ventilharsonán, 
euphoniumon és egyéb rézfúvós hangszereken is játszik. 2002-ben az év 
jazzmuzsikusa kategóriában eMeRTon-díjat kapott. Számos lemezfelvétele 

verbau.indd   3 2013.02.04.   21:50:03

A tradicionális jazz a szívügye, a hazai élvonal mellett olyan külföldi 
előadókkal játszott ebben a műfajban, mint Warren Vaché, Leroy Jones, 
Scott Robinson, John Allred, Ted Rosenthal stb. Játszott az USA-ban, In-
diában, Japánban, Oroszországban és Európa szinte összes országában.

Cseh BalÁzs (H)

 29. szombat 15h & 19h10

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 stílus-
ban is otthon van. Fellépett a környező 
országok jazzfesztiváljain, de vendégsze-
repelt Kenyában és Indiában is. Számos 
album közreműködője, játszott az Easy 
Jazz Bandben, a Joe Fritz Bandben és  
Deseő Csaba kvartettjével is. Tagja a Gyár-
fás Triónak, a Papa Jazznek (Korb Attilá-
val), Juhász Attila kvartettjének, a Quar-
tessence-nek, Lamm Dávid triójának és a 
Pátkai Rozina Bandnek.
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mellett bejárta a világot, szerepelt 
Európán kívül Kenyában, Indonézi-
ában és az Egyesült Államokban is. 
Koncerteken és lemezstúdiókban 
olyan zenészpartnerei voltak, mint 
Jiggs Whigham, Carl Fontana, Ter-
ry 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.

KorB aTTila (H)

 29. szombat 15h

Korb Attila elsősorban jazzharsonás, de kiválóan trombitál és zongorázik 
is. 1995-ben 11 évesen alakította 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 fesztivál-
jait. 2003-ban a franciaországi Louis 
Armstrong Emlékversenyen a Litt-
le Jazz Banddel első díjat nyert, s a 
dixieland-zeneszerzői versenyen első 
helyezést ért el. A Little Jazz Banddel 
2004-ben és 2006-ban második lett 
a Saint Raphaël-i New Orleans Jazz 
Fesztiválon, szintén Franciaország-
ban. 2007-ben megnyerte a Magyar 
Rádió Jazzharsona Versenyét. 2009-
ben és 2011-ben a hollandiai Breda 
Jazz Festival vendégszólistája, vala-
mint Japánban a Kobe Jazz Fesztivá-
lon is fellépett. 2010-ben az európai 
EBU Big Band első harsonása volt.  
A Zeneakadémia karvezetés tansza-
kán tanult, de szabadúszó jazzmu-
zsikus, tagja a Modern Art Orchestrá-
nak, saját együttese még a PapaJazz 
és a Hungarian Swing Company.
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25
BohéM ragTiMe 
jazz Band (H)
www.bohem.hu, www.bohemragtime.com

 28. péntek 19h10
 30. vasárnap 11h

Az együttes tagjai/Members of the band: ITTZÉS Tamás – zongora, he-
gedű, ének, zenekarvezető/p, vl, voc, ld, LÁZÁR Miklós – hegedű, ének/
vl, voc, LEBANOV József – trombita/tp, MÁTRAI Zoltán – klarinét, altsza-
xofon, tenorszaxofon, fuvola/cl, as, ts, fl, KORB Attila – harsona, kornett, 
szárnykürt, szopránharsona, zongora, ének/tb, cn, flh, stb, p, voc, MÁTRAI 
György – bendzsó, gitár/bj, g, TÖRÖK József – bőgő, tuba/sb, tu, FALUSI 
Alfréd – dob/dr 

„A világ legsokol-
dalúbb jazzbandje” 
– mondták róluk kül-
földi 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 mind-
egyiken játszanak is. És akkor még a zenecsinálásra alkalmas hangszer-
szerű tárgyakat nem említettük, az éneklésről és az alkalmankénti tánc-
raperdülésről 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. (Dédnagypapák 
se maradjanak otthon!)

A Bohémek a világ szinte összes nagy tradicionális jazzfesztiválján meg-
fordultak már, Berlintől Oslóig, Drezdától Bredáig, Poritól Montreux-ig, 
Asconától Bude-ig és Davostól Sacramentóig. Rendszeresen játszanak 
vendégsztárokkal. Koncertjeiket európai és amerikai televízió- és rádióál-

lomások közvetítették, eddig megjelent 20 albumuk felvételei is rend-
szeresen hallhatók jazzműsorokban világszerte. Negyedszázados jubile-
umukra jelent meg 25 évük hangfelvétel-termése, a 12 CD-n 260 felvételt 
tartalmazó Bohém Összes.

A Bohém Fesztiválokat 1992 óta szervezik. 2003-ban „Az év jazzegyütte-
se”-ként eMeRTon-díjat kaptak, 2010-ben Magyar zeneművészet kategóri-
ában lettek Bács-Kiskun megyében Prima-díjasok.

A 2014-es Bohém Fesztiválon különleges kísérletre készülnek Dömével: 
a manapság a modernebb zenékben használatos beatbox technikát há-
zasítják össze a régi jazz hangzásával, megmutatva, hogy a közös zenei 
gyökerek mennyi mindent tesznek lehetővé.

döMe
soundcloud.com/domeofficial

 28. péntek 19h10
 29. szombat 11h

Döme (Dömötör Tamás) magyar beatbox (száj-
dob) bajnok, világbajnoki második helyezett. 
Zenész felmenőinek köszönhetően a hangok vi-
lágába született. Tanulmányait a kecskeméti Ko-
dály Iskolában kezdte, hegedült, zongorázott és 
dobolt. Sokszínűségére korán fény derült, hisz 
12 éves korában kezdte el autodidakta módon a 
szájdobolást, majd hat év gyakorlás után az or-
szág legjobbja lett. Ezt követően több nemzet-
közi verseny díjazottja (2010: Emperor Of The 
Mic, Graz; 2012: Beatbox World Championship, 
Berlin; 2013: Grande Beatbox Battle, Svájc), ne-
ves fesztiválok vendége itthon (Mediawave, Bu-
dapest Jazz Fesztivál, Sziget, Volt, Balaton Sound, Ozora) és külföldön 
(Tribal Elek, Franciaország, Vienna Buskers Festival, Graz Didge & Bass).

Alapítója az Airtist zenekarnak, tagja a Butterfly Effect és Analog Cuvee 
zenekaroknak. Jelenleg koprodukciói mellett ő mutatja be Kelet-Európá-
ban a Roland RC-505 asztali loop stationt, melynek segítségével még in-
kább ámulatba ejtő dolgokra képes. Döme nemzetközi versenyeken zsű-
rizik is, továbbá, ahogy ő mondja, zenei munkássága mellett állandóan 
felfedez és újjászületik…



BohéM-Óvoda 
a FeszTivÁlon
Idén ismét lesz Bohém-óvoda a Bohém 
Fesztiválon. Azokat a fiatal párokat 
szeretnénk ezzel segíteni, akik azért 
hagyják ki a Bohém Fesztivált, mert 

nem tudnak mit csinálni kis csemetéikkel. A Kecskeméti Kulturális 
Központ földszinti 1-es termében a napközbeni koncertek alatt 
vállalunk gyermekmegőrzést. Természetesen lesz szakszerű 
felügyelet, lesznek játékok, mesekönyvek, mesevideók, rajzeszközök. 
Az egészen kicsiktől a magukat elfoglalni tudókig várunk mindenkit!

A BOHÉM-ÓVOdA NYITVATARTÁSA:
2014. március 29. szombat 10.45–13.15
2014. március 29. szombat 14.45–17.15
2014. március 30. vasárnap 10.45–14.15

LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁNK!

Max. méret: 2,5 m × 1,25 m
Max. anyagvastagság: 48 mm

+36 76 501 240
info@print2000.hu
www.print2000.hu

KÉRJEN AJÁNLATOT!

FESTMÉNY REPRODUKCIÓK
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
FOTÓ DEKORÁCIÓK



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

hang-KéPeK SZALÓKY BÉLA FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Az elsőrangú zenész (aki trombitásként és harsonásként is fellép az idei fesztiválon) 
évek óta professzionális fotós is. Első önálló budapesti kiállításának anyaga most 
Kecskeméten is látható a XXIII. Bohém Fesztivál ideje alatt a Kecskeméti Kultu-
rális Központ előcsarnokában, hangulatos környezetet biztosítva ezzel a fesztivál 
forgatagának és az éjjeli örömzenéknek. Szalóky Béla képeiből a kiállításon kívül  
a www.szaloky.com honlap galériájában és a www.facebook.com/bela.szaloky  
oldalon lehet csemegézni. Érdemes, mert Bélának nem csak a füle, a szeme is jó és 
egyedi látásmódról tanúskodik!
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aKiK nélKül neM jöheTeTT volna léTre 
a XXiii. BohéM FeszTivÁl

PHOENIX MECANO

ÉRTÉKTEREMTÉS
MEGBECSÜLÉSE

Vállalatunk, a Phoenix Mecano Kecskemét Kft. 1993-ban alakult a svájci központú 
Phoenix Mecano cégcsoport tagjaként. Társaságunk gépipari és elektronikai rendszere-
ket, komponenseket gyárt és fejleszt. Dolgozói létszámunk mintegy ezer fő, éves árbevé-
telünk meghaladja a 130 millió eurót. Termelőterületünk nagysága 40 ezer négyzetméter. 
Termelésünk hat gyártóegységben folyik. K+F egységünk termékfejlesztéssel illetve a 
termékpaletta optimalizálásával foglalkozik. Logisztikai központunkból nemcsak a válla-
latunk által megtermelt készáruk kiszállítása történik az európai ügyfeleknek, hanem a 
vállalatcsoport romániai illetve távol-keleti gyárában előállított termékeké is.

Vállalatunk aktívan részt vesz a foglalkoztatási helyzet javításában, a munkahelyteremtésben; 
nyereségünk jelentős hányadát fejlesztések, beruházások megvalósítására fordítjuk. Folya-
matosan kutatjuk a növekedés, a még magasabb fokú hatékonyság elérésének módjait, teret 
adunk az innovációnak, és előtérbe helyezzük a termékek hozzáadott értékének növelését.

Termékcsoportok:  egy- és kétmotoros emelők, vezérlőegységek, kézi kapcsolók, lineáris 
egységek, profil- és kötőelem-rendszerek, emelőegységek, egyenáramú motorok, transz-
formátorok, fóliatasztatúrák, különféle rendszermegoldások, elektromos vezérlőegység- 
házak, műszerdobozok, hordozórendszerek valamint egyéb kiegészítő műanyag alkatrészek.

Phoenix Mecano Kecskemét Kft.  •  Kecskemét, Szent István krt. 24. • Tel.: 76/515-500

www.phoenix-mecano.hu
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