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Mit kínálunk számodra?

TARTOZZ TE IS
CSAPATUNKHOZ!
VILÁGSZÍNVONALÚ TERMELÉS    STABIL VÁLLALATI HÁTTÉR

    
Alapítás Termelőterület

m2fő Ft

Alkalmazotti 
létszám Éves árbevétel

1993 40e 37 Mrd1000

MIVEL FOGLALKOZIK A PHOENIX MECANO KECSKEMÉT KFT.?
Vállalatunk mechanikai és elektronikai komponenseket, rendszereket gyárt, illetve fejleszt. Cégünk világ-
színvonalú gyártástechnológiával és logisztikai folyamatokkal világszínvonalú termékeket állít elő, melyek 
valamennyi földrészen megtalálhatók. A gyártás 5 termelőegységben folyik, emellett külön egységek foglal-
koznak a logisztikai folyamatokkal valamint a mechanikai komponensek fejlesztésével. 

MILYEN TERMÉKEKET GYÁRTUNK?
A bútoriparban (ergonomikus ágyak, fotelek, irodabútorok, stb.) és a kórháziparban (ergonomikus kórházi ágyak, 
műtőasztalok, vesekezelő székek, stb.) alkalmazott emelőszerkezeteket, elektronikai iparban illetve gépiparban 
alkalmazott műszerházakat, fóliabillentyűzeteket, fóliatasztatúrákat, továbbá emelőoszlopokat (ipari munka-
asztalok), lineáris pozicionáló egységeket valamint védőrácsokat és védőkabinokat. A termékeinkbe beépített 
egyenáramú motorokat, transzformátorokat, valamint a műanyag alkatrészeket szintén vállalatunk állítja elő.

www.phoenix-mecano.hu

stabil, megbízható, gondoskodó 
nagyvállalati háttér;

hosszú távú munkalehetőség, jövőkép;

műszakrendhez igazodó buszjárat; 

szakmai továbbképzések, 
tanfolyamok támogatása;

családias légkör, tervezhető munkaidő;

13. havi jutalom, cafeteria, 
negyedéves bónusz;

egyéni élethelyzetek, sportolási, 
szórakozási és egészségmegőrző 
tevékenységek támogatása;

kulturális programok, kirándulások, 
vállalati rendezvények (családi nap, 
karácsonyi vacsora).



 

Kedves FesztivállátogatóK!
A tavalyi nehéz évünk után ismét előrevetítettem, hogy nem szervezünk több 
jazzfesztivált, de nem csupán Bohém Fesztivál lesz (huszonhetedszer), ha-
nem minden bizonnyal augusztus végén JAZZFŐVÁROS is. Ha egyszer szeret 
valamit a közönség, amit kitaláltunk, azt persze nehéz abbahagyni. Egyelőre 
úgy tűnik, a közönség és a támogatók is ragaszkodnak a márciusi fesztiválhoz.

Az idei Bohém Fesztiválnak, hosszú évek óta először, nincsen hivatalos te-
matikája. Ennek legfőbb oka, hogy a nyitóelőadáshoz, A Lutherek című rag-
time-operámhoz erőltetettnek tűnt bármit is társítani. Viszont semmiképpen 
nem akartuk kihagyni a lehetőséget, hogy a reformáció 500. évfordulója alkal-
mából íródott, Miskolcon, Debrecenben és a budapesti Nemzeti Színházban 
már szép sikerrel bemutatott darabot elhozzuk Kecskemétre.

S ha már reformáció, ez a szó akár lehetett volna a fesztivál vezérfonala. Hi-
szen re- (vagyis újra-) formáljuk a programot abban az értelemben, hogy 
három olyan formáció lép fel újra (és átformálva), amelyek már korábban is 
szerepeltek a Bohém Fesztivál műsorán, tehát meg kell újulniuk a kecskeméti 
közönség előtt. A Marsall Quartet vezetője azonos nevű (de akkor magyar, 
most osztrák zenészekből álló) négyesfogatával a legelső, 1992-es fesztiválon 
járt nálunk, a Dániel Balázs Trió tagjai 2012-ben voltak fesztiválvendégeink, a 
minden évben fellépő házigazda Bohém Ragtime Jazz Band pedig ezúttal az 
egyik legkiválóbb angol trombitással igyekszik újraformálni produkcióját.

Remélem, a jó zene mindenkinek segít egy kicsit a saját re-formációjában is. 
Jó szórakozást hozzá!

Ittzés Tamás
fesztiváligazgató
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ITTZÉS TAMÁS – LANCZKOR GÁBOR: 
A LUTHEREK

ragtime-opera Két Felvonásban
www.csokonaiszinhaz.hu

a bartóK plusz operaFesztivál 
és a debreceni csoKonai színház Közös produKciója.
a KecsKeméti előadás a reFormáció 500 emléKbizottság 
támogatásával jött létre.

A „crossover-ízű” ragtime-opera minden olyan zenei elemet felvonultat, 
amely a jazz műfajba beleillik: swing, blues, dixieland, gospel, spirituálé, 
helyenként operettes hangzás, és természetesen ragtime. A korszellemnek 
megfelelő műfaji keveredés zenei szempontból mégis egységes.
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Az opera vezérfonalát Martin Luther King életének legfőbb mozzanatai ad-
ják. Kezdetben csak utalások révén, de a történetben a fél évezreddel koráb-
ban élt Luther Márton is megjelenik. A két címszereplő King halála után, a 
mennyországban találkozik. Hamar kiderül, hogy azok a kérdések, amelyek 
Luther Mártont ötszáz éve vagy Martin Luther Kinget alig fél évszázaddal 
ezelőtt foglalkoztatták, ma is aktuálisak, jelen vannak úgy az európai, mint az 
amerikai emberek életében.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából született Lutherek színpadi be-
mutatójának zenei alapját játszó, kecskeméti és debreceni zenészekből álló 
zenekar egy kisebb swinges big bandnek felel meg.

szinopszis:
Martin Luther King és felesége, Coretta második gyermekük születésére 
készülnek, miközben a férfi folyamatosan tiltakozásokat szervez a feketék 
jogainak védelmében. Egy éjjel King álmot lát, melyben maga Luther, a re-
formátor jelenik meg előtte. Egyre sűrűsödnek a családdal szembeni fizikai 
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fenyegetések, de King továbbra is az erőszakmentesség híve. Egy memphisi 
demonstráción épp Kingre vár a tömeg, aki azonban nem érkezik meg, mert 
agyonlőtték. A túlvilágon King Lutherrel társalog, majd egy dallal üzen fele-
ségének. A földön baptisták és Coretta idézik föl King tanításának krisztusi 
hitelét. Az opera a hit nevében történő kiállás a mindenkori kisebbségek el-
nyomása ellen.

 martin luther King .................................................. Biri Gergely
 coretta, King felesége  ............................................. Nagy Kíra
 lucy, coretta barátnője ................................ Mudrák Mariann
 luther márton  ......................................................  Kovács István
 narrátor ..........................................................Sárközi-Nagy Ilona
 

Közreműködik a kibővített Bohém Ragtime Jazz Band 
és a Csokonai Színház Énekkara.
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zenekar: Ittzés Tamás – zongora, Kovács János – 1. trombita, Miskolczi Máté 
– 2. trombita, Tóth Dániel – harsona, Linzenbold Gábor – 1. szaxofon, Áchim 
Tibor – 2. szaxofon, Csonka László – 3. szaxofon, Kerekes Imre – tuba, Török 
József – bőgő, Hegedüs Csaba – gitár, Falusi Alfréd – dob, Sütő József – 1. 
hegedű, Hegyes Nándor – 2. hegedű, Lóránt Benjámin – brácsa, Pusker János 
– cselló

táncosok: Ács Vivien, Bodó Zsombor, Jeges Patrik, Jeges Violetta, Kállai 
Rella, Kovács Nikolett, Sinai Róbert, Steuer Tibor, Gáll Kitti, Lénárt János 

díszlet- és jelmeztervező: Mészáros Zsófia Koreográfus: Kasznai Dóra 
Karigazgató: Gyülvészi Péter Korrepetitor: Dargó Gergő súgó: Dihen 
Viktória Ügyelő: Szabó Krisztián rendezőasszisztens: Eperjesi Anikó

rendező: Gemza Péter



BEN CUMMINGS (GB)

Ben Cummings a legsokoldalúbb és legtapasztaltabb angol trombitások 
egyike. Minden jazzstílusban otthon van, a New Orleans-i jazztől a swingen 
át a modern jazzig, de játszik funkot, soult, popot és salsát is. Roy Eldridge 
energikussága, Bix Beiderbecke és Chet Baker lírikussága köszön vissza já-
tékából. Káprázatos technikája mellett rendkívüli harmóniaérzéke, sőt nem 
utolsósorban éneklése teszi az egyik legkeresettebb angol jazz-zenésszé. 

Az NYJO (National Youth Jazz Orchestra, az angol nemzeti ifjúsági jazz-ze-
nekar) tagjaként tűnt fel, majd játszott számos neves zenekar (Humphrey 
Lyttelton Band, Pasadena Roof Orchestra, Kenny Ball and His Jazzmen, The 
Piccadilly Dance Orchestra, Keith Nichols’ Blue Devils, Zephyrs of Swing, 
Snowboy and the Latin Section, Big Buzzard Boogie Band, Big Beat Band) 
állandó trombitásaként, de játszott popsztárokkal, többek között Jamie Cul-
lummal is. Saját nevén futó kvartettje és kvintettje is van, valamint keresett 
sessionzenész, sokat dolgozik stúdiókban, televízióműsorokban is.

A Bohémekkel angol fesztiválokon ismerték meg egymást, de ez lesz az első 
közös fellépésük.
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DÁNIEL BALÁZS TRIÓ (H)

www.mrfirehand.com

Dániel Balázs győri boogie-woogie zongorista 2009-ben játszott először a 
Bohém Fesztiválon. Az akkor még középiskolás ifjú titánt azonnal szívébe zár-
ta a kecskeméti közönség, s nem véletlenül szerepel a fellépők között újra meg 
újra. A boogie-woogie magyarországi nagykövete hazai sikerei mellett rangos 
külföldi boogie-woogie és bluesfesztiválok rendszeres fellépője. Balázs egyedi 
stílusával, kreatív ötleteivel és virtuóz előadásmódjával új színt visz a boo-
gie-woogie világába. Koncertjei során blues, stride és New Orleans jazz stílusú 
szerzeményekből is hallhat ízelítőt a közönség.

Balázs 14 évesen kedvtelésből kezdett el zongorázni. Két évvel később hal-
lott egy boogie-woogie felvételt, s azóta megszállottja a műfajnak. Első önálló 
egész estés koncertjét 2007-ben szülővárosában adta, teltház előtt, 2009-ben 
pedig már külföldön is megmutathatta zongoratudását. Azóta rendszeresen 
koncertezik Ausztria, Németország, Franciaország, Svájc, Anglia, Lengyelor-
szág, Hollandia színpadain, sőt már az Amerikai Egyesült Államokban is tur-
nézott.

Trióját 2009-ben alakította meg két kiváló győri zenésszel, Koch Barnabás 
dobossal és Zink Ferenc bőgőssel. Az együttes újszerű elemekkel egészíti ki a 
megszokott boogie-woogie hangzásvilágot. Balázs (alias Mr. Firehand) eddig 
5 CD-t adott ki, ebből kettőt a triójával.
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MARSALL QUARTET (A)

A Marsall Quartet 1992-ben, a legelső Bohém Fesztiválon játszott Kecskemé-
ten, akkor még magyar zenészekkel. Most már csak a név azonos, a tagok 
osztrákok, ráadásul egészen szokatlan hangszerösszeállításban játszanak.

marsall lászló (David Laszlo Mar-
sall) a tradicionális jazz specialistá-
ja, noha tanulmányai a szimfonikus 
és később a bebop stílusra irányul-
tak: klarinétművészként diplomá-
zott a budapesti Zeneakadémián,  
majd a főiskola jazz tanszakára is 
járt. Ez idő tájt már minden jelen-
tős magyarországi tradicionális 
jazz-zenekarban megfordult szólis-
taként vagy vendégként; többnek 

állandó tagja is volt. 2005-ben egyik alapítója volt a PapaJazz formációnak. 
2007-ben költözött Bécsbe, és az elmúlt tíz évben a bécsi tradicionális jazzélet 
egyik legkeresettebb szaxofonosa és klarinétosa lett; magántanárként jazz-
tenorszaxofont és klarinétot is tanít.

jerry (gerald) pfister amerikai 
(Eugene, Oregon) születésű. Ze-
nei tehetsége már kisgyerekként 
nyilvánvaló volt. 13 éves korára 
már 16 növendéke volt, 15 évesen 
megkapta a John Philip Sousa-dí-
jat. Kétévnyi turnézást követően 
megszerezte Amerikában egyetemi 
trombitatanári diplomáját, ezután 
Bécsben folytatta tanulmányait, 
ahol végül le is telepedett, s eleinte 
színházakban játszott. Jelenleg Altlengbachban él, trombitát tanít, zenekart 
vezet, s közben a bécsi jazzélet egyik fontos figurája, de turnézott már Európa, 
Ázsia, Afrika, Észak- és Dél-Amerika számos országában is.

Két könyvet is írt: Musik ist mehr als nur heiße Luft! (Önéletrajz: A zene több, 
mint meleg levegő, 2009), és Mein Lampenfieber ABC für Erwachsene (Lám-
paláz ABC-m felnőtteknek).
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tommy (thomas) scherrer 1985-
ben született Tullnban, s hatévesen, 
a zeneiskolában kapta első zongora-
leckéit, majd gitárra váltott, amelyből 
az eisenstadti Joseph-Haydn-Kon-
servatoriumban szerzett diplomát. 
2012 óta szabadúszó gitáros, aki a 
szórakoztató zene minden ágában 
otthon van, a pop, rock, blues, funk 
ugyanúgy otthonos közege, mint a 
modern jazz, swing, dixieland, big 

band. Az osztrák popsztárokon kívül olyan jazzegyütesekkel játszott, mint az 
Original Swingtime Big Band, Broadway Big Band, New Orleans Dixieland Band, 
Nut-Jazz Five, Andreas Sobczyk’s New Orleans Jazz Bunch, Rens Newland’s 
Groove Generation, Fijuka, Bohemian Jazzband, Original Storyville Jazzband, 
Stanton Big Band, Vienna Hot Dixxies, Betty Blue, Rebecca’s Playground.

andy Winkler tipikus all-around do-
bos. Több mint 3 éve dobol kisegyüt-
tesektől a big bandekig mindenféle 
formációkban. Otthon van a brazil 
zenében, a jazzben, a gospelben, a 
funkban, dobol musicalekben és tv-
show-kban. Hangstúdiót is üzemel-
tet, ahol mások zenéit „bérdobolja”.
www.andywinkler.com

marsall cili vendégként zongorázik 
néhány számban. A zenekarveze-
tő lánya klasszikus klarinétosként 
országos és nemzetközi versenye-
ket nyert, de zongoristaként boo-
gie-woogie-t játszik, s tavaly már 
saját zenekart is alapított, Cili and 
her Boogie-Woogie Loonies néven.

a marsall Quartet Fellépését 
az osztráK Kulturális Fórum támogatta.
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XXVII. NEMZETKÖZI BOHÉM 
RAGTIME & JAZZ FESZTIVÁL

2018. március 23-25.
hírös agóra Kulturális Központ (Kecskemét, Deák tér 1.)

www.hirosagora.hu
www.bohemfesztival.hu

március 23. péntek 20.00-22.00
PÉNTEK ESTI RAGTIME-OPERA
ITTZÉS TAMÁS-LANCZKOR GÁBOR: 
a luthereK
belépő: 3.500 Ft

március 23. péntek 22.30-01.00
ÖRÖMZENE (JAM SESSION)
A belépés díjtalan.

március 24. szombat 15.00-16.45
BOOGIE-WOOGIE SHOW
dániel balázs trió
belépő: 2.500 Ft

március 24. szombat 19.00-22.30
SZOMBAT ESTI JAZZKAVALKÁD
19.10-20.30 
marsall Quartet (A)
21.10-22.30 
bohém ragtime jazz band 
& ben cummings (TROMBITA, GB)
belépő: 3.500 Ft
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március 24. szombat 22.30-01.00
ÖRÖMZENE (JAM SESSION)
A belépés díjtalan.

március 25. vasárnap 11.00-14.00
ZÁRóKONCERT, JAM SESSION
ben cummings (GB), jerry pFister (A), 
andy  WinKler (A), dániel balázs trió, 
bohém ragtime jazz band
belépő: 2.500 Ft

Bérlet az összes előadásra: 9.000 Ft 
(Lapzártakor már minden bérlet elkelt, 
csak koncertjegyek kaphatók.)

Jegyek a 27. Bohém Fesztiválra 
elővételben a Bohém Webáruházban 
(http://bohem.shoprenter.hu, tel.: +36-20-369-2111), 
valamint a helyszínen kaphatók 
(www.hirosagora.hu, tel.: +36-76-503-880).
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BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND (H)

www.bohem.hu

Az együttes tagjai: Lebanov József – trombita, Korb Attila – harsona, trom-
bita, zongora, ének, Mátrai Zoltán – klarinét, szoprán- és tenorszaxofon, Ittz-
és Tamás – zongora, hegedű, ének, zenekarvezető, Lázár Miklós – hegedű, 
Hegedüs Csaba – gitár, bendzsó, Török József – bőgő, tuba, Falusi Alfréd 
– dob

„A világ legsokoldalúbb jazzbandje” – mondták róluk külföldi fesztiválokon. 
„A neurotikus fél világnak orvosilag kellene őket felírni” – fogalmazott Ma-
tisz László, a Gramofon jazz-szakírója. A Bohém Ragtime Jazz Band majd’ 
minden tagja több hangszeren játszik, s nem csak a zenekari hangzás, de a 
repertoár is meglehetősen változatos. Koncertjeik a XX. század első négy 
évtizedének Amerikáját idézik, a zenén kívül mókával, bohémsággal. A Bo-
hémek a világ szinte összes nagy tradicionális jazzfesztiválján megfordultak 
már, Berlintől Oslóig, Drezdától Bredáig, Poritól Montreux-ig, Asconától Bu-
de-ig és Davostól Sacramentóig. Rendszeresen játszanak vendégsztárokkal. 
Koncertjeiket európai és amerikai televízió- és rádióállomások közvetítették, 
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eddig megjelent 23 albumuk felvé-
telei is rendszeresen hallhatók jaz-
zműsorokban világszerte. 2003-
ban „Az év jazzegyüttese”-ként 
eMeRTon-díjat kaptak, 2010-ben a 
Magyar zeneművészet kategóriá-
ban lettek Bács-Kiskun megyében 
Prima-díjasok.

Az idén 33 éves zenekar folyama-
tosan keresi a megújulást, s szán-
dékosan helyezik magukat a meg-
szokottól eltérő zenei környezetbe. 
Jó példa erre, hogy a 27. Bohém 
Fesztiválon a kiváló angol trombi-
tással, Ben Cummings-szal lépnek 
fel, illetve a zenekar ritmusszekci-
ója a fesztiválnyitó ragtime-opera 
előadáson is játszik.
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a XXvii. nemzetKözi bohém 
ragtime & jazz Fesztivál támogatói

Főtámogató
Kecskemét Megyei Jogú Város (Kecskeméti Tavaszi Fesztivál)
Reformáció 500 Emlékbizottság

aranyfokozatú támogató
ATRA Kft.

bronzfokozatú támogató
Okto-Plus Pro Kft.
Osztrák Kulturális Fórum
Phoenix-Mecano Kecskemét Kft.
Plan Zrt. (Gépész Csoport)

támogató
Bácsvíz Zrt.
Helios (Kamleithner Kft.)
NRG-Agent Kft.
OTP Bank Nyrt.
Viessmann Kft. és Hőérzet Kft.

jazzbarát
Loidl Kft.
Puppán István
Termostar Kecskemét Kft.

örömzenész
KÉOSZ (Kéményjobbítók Országos Szövetsége)

pártoló tag
Dancsó Árpád

Köszönjük önkéntes segítőink munkáját, 
akik nélkül nem működne a bohém Fesztivál: 
Erdész Fanni, Huszka Kriszta, Kiss Gábor, Kovács Margit, 
Lázár Zsófia, Mudrák Mariann, Németh Bogi, Sárik Szilvia

impresszum
Felelős kiadó: 
Papageno Consulting Kft. – Zsoldos Dávid
szerkesztő: Ittzés Tamás
Korrektor: Papageno
grafikai terv, 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: szerkesztoseg@papageno.hu
terjesztés: terjesztes@papageno.hu
megjelenik: 2018. március 6-án, 10 000 példányban.
Az esetleges műsorváltozásokért, valamint az újságban 
megjelenő hirdetések tartalmáért és a képek  
jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.
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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!

Bármelyiket választja, nálunk kényelmesen intézheti pénzügyeit.

Személyesen vagy online?

www.otpbank.hu

OTP Bank. Ismerjük egymást. Megbízunk egymásban.
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