
1



Kedves Fesztivállátogatók!

Idéntől némileg átalakul a Bohém Fesztivál: a nemzetköziséget ezentúl egy 
külföldi országra korlátozzuk. Idén a legkiválóbb olasz jazzmuzsikusok kö-
zül látunk vendégül néhányat, akik önállóan, valamint magyar kollégáik-
kal vegyülve is megmutatják tudásuk legjavát. (Jövőre felkészül: Anglia.) 
A sokszínű nemzetköziséget mostantól minden évben az augusztus első 
hétvégéjén megrendezett JAZZFŐVÁROS fesztivál képviseli.
Szeretjük a különlegességeket, ennek megfelelően a péntek esti koncerten 
dob nélküli formációk lépnek fel, szombaton viszont jövünk síppal, dobbal, 
nádihegedűvel és énekkel. A hagyományt tartjuk az esti koncerteket meg-
előző rövid swingtáncoktatással, az éjszakába hajló jam sessionökkel és a 
szombati zongorashow-val. Újdonság viszont, hogy a fesztivál programjá-
ba illesztettük az Országos Jazzműveltségi Vetélkedő döntőjét, valamint 
változik (kényszerűségből) a vasárnapi zárókoncert helyszíne: ezúttal az 
Aranyhomok Hotelben ebéddel egybekötött laza brunch keretében zárjuk 
a fesztivált, maximum 100 vendéggel. Jó étvágyat, jó szórakozást!

Dear festival visitors!

The Bohém Festival’s programme structure has been redesigned a little bit: 
its internationality is limited to one foreign country. This year we feature 
some of the best Italian musicians, and they will be performing not only 
by themselves but together with their Hungarian colleagues, too. (For next 
year England is getting ready as our guest country.) The many colours of 
internationality will be represented by our JAZZ CAPITAL festival at the first 
weekend of August every year.
We like unique things, therefore there will be groups performing on Friday 
without drums but the Saturday programme offers all kinds of instruments, 
including drums, of course. We keep our long-time tradition with swing dan-
ce taster lessons preceding the evening shows, with afterhours jam sessions 
and the Piano show on Saturday. It is novelty though that we put the final of 
the Hungarian Jazz Knowledge Contest into our festival programme (with, 
unfortunately, no English translation available). The venue for the final con-
cert is new, too: there will be a jazz brunch in Hotel Aranyhomok, limited to 
100 guests. Good appetite, have fun!

Tamás Ittzés 
fesztiváligazgató • festival director
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TARTOZZ
CSAPATUNKHOZ!

versenyképes juttatási 
csomag: 13. havi 
jutalom, cafeteria;

egyéni élethelyzetek, 
sportolási, szórakozási 
tevékenységek és 
egészségmegőrzés 
támogatása;

kulturális programok, 
kirándulások, vállalati 
rendezvények

családias légkör;

stabil, megbízható, 
gondoskodó 
nagyvállalati háttér;

hosszú távú munkalehetőség, 
jövőkép;

műszakrendhez igazodó 
buszjárat; 

szakmai továbbképzések, 
tanfolyamok;

www.phoenix-mecano.hu
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LUCA FILASTRO (I)

www.lucafilastro.com

Luca Filastro zongorista és zeneszerző, 1992-ben született. Ahogy 
vezető jazzmuzsikusok mondták, neve már nem csupán ígéretet, ha-
nem garanciát jelent a jazz-zongorázás világában. Saját zenei hang-
ját ötévesen fedezte fel, amikor „Fats” Waller, Louis Armstrong és 
más jazznagyságok lemezeit hallgatta. Klasszikus zongoristaként 
19 évesen kitüntetéssel diplomázott. Filastro komplex zongorázása 
könnyen felismerhető hihetetlen swing-, blues- és improvizációs ér-
zékéről, aminek segítségével a stride piano, a swing, a bebop és a 
blues egyedi szintézissé keverednek. Játszik világszerte jazzklubok-
ban, színházakban, tánctermekben és fesztiválokon.

Luca Filastro fellépését az Olasz Kulturális Intézet támogatja.

Luca Filastro, pianist and composer, was born in 1992. He is not only 
a promise anymore but a guarantee in the world of jazz pianism 
according to major artists. He discovered his musical vocation 
when he was five years old due to the discs of Fats Waller, Louis 
Armstrong and other jazz greats. He studied classical piano and got 
the diploma with honors when he was 19. The complex pianism of 
Filastro is easily recognizable by his incredible sense of swing, blues 
and improvisation, in which stride piano, swing, bebop and blues are 
mixed into a personal synthesis. He performs in jazz clubs, theaters, 
dance halls and festivals around the world.

Luca Filastro’s appearance is sponsored by the Italian Cultural 
Institute.
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MAURO L. PORRO QUARTET (I)

www.mauroporro.it

Az együttes tagjai / Members of the band: Mauro L. PORRO – zongora 
/ piano, Manuel PELLEGRINI – hegedű / violin, Yuri BISCARO – gitár 
/ guitar, Marco ROTTOLI – nagybőgő / string bass

Mauro Porro fiatal milánói zenész, elsősorban stride zongorista, de 
szaxofonokon is játszik, klarinétozik, néha előveszi a trombitáját, vagy 
éppen a dobok mögé ül. És emellett fantasztikusan hangszerel, saját 
együttesei mellett más olasz és amerikai zenekarok, sőt egy lemez-
társaság részére is. A klasszikus jazz legnagyobb tehetségei között 
tartják számon, aki már szinte minden fontos európai jazzfesztiválon 
bizonyított vendégzenészként, szólistaként, vagy éppen saját zeneka-
raival. 

A 2017-es JAZZFŐVÁROS fesztiválon a magyar közönség is hallhatta 
kiváló nagyzenekarát, a Chicago Stomperst. Most a nagyzenekar tag-
jaiból álló kvartettjével érkezik, s ebben a felállásban nem csak a dob 
hiánya érdekesség, hanem a hegedű vezető szerepe is. Persze ez Ma-
nuel Pellegrini fantasztikus hegedülését tekintve nem is olyan furcsa...

Mauro Porro is a young musician from Milano who is a pianist in the first 
place but also plays saxophones, clarinet, sometimes grips out his trumpet 
or sits behind the drums. And he also makes brilliant arrangements for, 
besides his own groups, other Italian and American orchestras and even 
for a record company. He is defined by the international press as ”one of 
the most brilliant talents of the Classic Jazz scene”, and he has proven 
this opinion at most of the important European jazz festivals as a soloist, 
as featured guest or with his own bands. At the 2017 JAZZ CAPITAL 
festival the Hungarian audience was fortunate to hear his outstanding 
orchestra, the Chicago Stompers. Now he brings a quartet that is unique 
not only because there is no drums in the rhythm section but the lead 
instrument is violin. Although if one knows the fantastic Manuel Pellegrini 
playing the violin, it is no wonder why...

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
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spontaneitása, egymás inspirálása, a zenészek egymásra való reagálá-
sa. Senki ne várjon színpadi show-műsort, egyszerűen tessék hátradől-
ni és élvezni a zenét! 
Érdemes!

The quartet has grown out from the spontaneous jam sessions led 
by Béla Szalóky on Sundays in If Café in Budapest. The members are 
amongst the best Hungarian musicians of their instruments and they 
all have played together with leading musicians of the Hungarian and 
international jazz scene. Their playing is free from selfish virtuosity, 
the band plays unsoiled, calm and joyful classic jazz in which the most 
important elements are the spontaneity of improvisation, inspiring 
each other and reacting to fellow musicians. Do not get ready for a 
spectacular stage show, simply just lean back and enjoy the music. 
It’s well worth it!

VINTAGE DOLLS (H)

www.facebook.com/vintagedollsmusic

Az együttes tagjai / Members of the band: MUNKÁCSY Eszter, 
NAGY Lili, SZÁSZ Ágnes – ének / vocal, BENEDEK Áron – trombita 
/ trumpet, TÁLAS Áron – zongora / piano, SZABÓ Illés – gitár / 
guitar, BÖGÖTHY Ádám – nagybőgő / string bass, CSÍZI László – 
dob / drums

A swingkorszak népszerű énekegyüttese, az Andrew Sisters ha-
gyományaira támaszkodó énekes csapat tagjai külön-külön is szép 
sikereket értek már el, de az egyéni karrierjük mellett 2017-ben a 
közös munka mellett is letették voksukat: az 1930-as, 40-es évek 
híres, többszólamú vokális dalait dolgozzák fel. A céljuk az, hogy 
ezt a régi, már-már elfeledett stílust megismertessék a közönség-
gel, kicsit átalakítva, a mai korra jellemző zenei és megjelenésbeli 
elemekkel ötvözve. A Vintage Dolls műsorát öttagú zenekar kísé-
ri. 2018-ban a MÜPA Jazz Showcase versenyének különdíját kapták 
meg, s augusztusban a III. JAZZFŐVÁROS fesztiválon óriási sikert 
arattak, ezért visszahívtuk őket Kecskemétre.
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SZALÓKY CLASSIC JAZZ SUNDAY (H) 

www.szaloky.com

Az együttes tagjai / Members of the band: SZALÓKY Béla – trombita 
/trumpet, DENNERT Árpád – klarinét, szaxofon / clarinet, saxophone, 
GYÁRFÁS István – gitár / guitar, LUTZ János – nagybőgő / string bass

A kvartett a budapesti If kávéházban Szalóky Béla vezetésével zaj-
ló vasárnapi spontán együttmuzsikálásokból nőtt ki, innen a neve 
is. A  zenekar tagjairól egytől egyig elmondható, hogy hangszerü-
kön a legjobb magyar zenészek közé tartoznak, akik nemcsak a ma-
gyar, hanem a nemzetközi élmezőny legnagyobb neveivel is játszot-
tak már együtt. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért, produkciójuk 
kerüli az öncélú virtuózkodást, a zenekar letisztult, nyugodt, öröm-
teli klasszikus jazzt játszik, amiben legfontosabb az improvizáció  



The members of the female trio had already been successful 
individually before they, in 2017, decided to work in a team that 
follows the tradition of the Andrew Sisters. They perform the famous 
polyphonic vocal songs of the 1930s and ‘40s, introducing this 
almost forgotten golden age and its vintage atmosphere to modern 
audiences today. Their shows are accompanied by a five-piece 
jazzband. They received the special price at the Jazz Showcase 
competition of the Palace of Arts in Budapest in 2018 and gave 
a very successful concert at the 3rd JAZZ CAPITAL FESTIVAL in 
August, therefore we invited them back to Kecskemét.

10 11



MÁRCIUS 30. SZOMBAT 15.00-16.45

ZONGORASHOW 
MAURO L. PORRO, LUCA FILASTRO (I)
belépő: 2.500 Ft

MÁRCIUS 30. SZOMBAT 18.30-22.30

SZOMBAT ESTI GÁLA: DOBBAL éS éNEKKEL
18.30-19.00

SWINGTÁNCTANÍTÁS AZ ELŐCSARNOKBAN
19.10-20.30

BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND (H) 
& LUCA FILASTRO (I)
21.10-22.30

VINTAGE DOLLS (H)
belépő: 3.500 Ft 

MÁRCIUS 30. SZOMBAT 22.30-01.00

ÖRÖMZENE (JAM SESSION)
A belépés díjtalan. 

MÁRCIUS 31. VASÁRNAP 11.00-14.00 
(vigyázat, nyári időszámítás, előtte éjjel óraátállítás!)

SUNDAY BRUNCH: 
ZÁRÓKONCERT, JAM SESSION
MAURO L. PORRO QUARTET (I), 
LUCA FILASTRO TRIÓ (I), 
BOHÉM RAGTIME JAZZ BAND 
belépő: 6.000 Ft (mely tartalmazza 
az ebéd, valamint a kávé, tea, limonádé árát is)

Bérlet az összes színháztermi előadásra: 9.000 Ft (a brunchra külön jegyet 
kell váltani!) Jegyek a 28. Bohém Fesztiválra elővételben a Bohém Webáru-
házban (http://bohem.shoprenter.hu, tel.: +36-20-336-4620), valamint a 
helyszínen kaphatók (www.hirosagora.hu, tel.: +36-76-503-880).
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MÁRCIUS 29. PéNTEK 18.30-22.30

PéNTEK ESTI GÁLA: DOB éS éNEK NéLKÜL 
18.30-19.00

SWINGTÁNCTANÍTÁS AZ ELŐCSARNOKBAN
19.10-20.30

MAURO L. PORRO QUARTET (I)
21.10-22.30

SZALÓKY CLASSIC JAZZ SUNDAY (H)
belépő: 3.500 Ft

MÁRCIUS 29. PéNTEK 22.30-01.00

ÖRÖMZENE (JAM SESSION)
A belépés díjtalan.

MÁRCIUS 30. SZOMBAT 10.30-13.00

III. ORSZÁGOS JAZZMŰVELTSÉGI 
VETÉLKEDŐ DÖNTŐJE
Zsűri: Deseő Csaba, Szalóky Béla, Zipernovszky Kornél
A belépés díjtalan.

2019. MÁRCIUS 29-30. 
HÍRÖS AGÓRA 
KULTURÁLIS KÖZPONT 
(Kecskemét, Deák tér 1.)

2019. MÁRCIUS 31. 
HOTEL ARANYHOMOK 
(Kecskemét, Kossuth tér 3.)

www.hirosagora.hu
www.hotelaranyhomok.hu
www.bohemfesztival.hu
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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, szaxofon, ének / clarinet, saxophone, vocal, 
ITTZéS Tamás – zongora, hegedű, ének, zenekarvezető / piano, 
violin, vocal, band leader, LÁZÁR Miklós – hegedű, ének / violin, 
vocal, 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 fesz-
tiválokon. „A neurotikus fél világnak orvosilag kellene őket felírni” 
– fogalmazott Matisz László, a Gramofon jazzszakírója. A Bohém 
Ragtime Jazz Band nyolc tagja tizenhat 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 Bohémek a világ szinte ösz-
szes 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 köz-
vetítették, felvételeik rendszeresen hallhatók jazzműsorokban világ-
szerte. 2003-ban „Az év jazzegyüttese”-ként eMeRTon-díjat kaptak, 
2010-ben a Magyar zeneművészet kategóriában lettek Bács-Kiskun 
megyében Prima-díjasok.

A mostani Bohém Fesztiválon az ifjú olasz zongoristavirtuózzal, Luca 
Filastróval lépnek fel, de a fesztivált követően már nélküle vonulnak 
stúdióba, hogy felvegyék 27. albumukat, miközben már zajlanak a 
2020-as, 35 éves jubileumi koncertjük előkészületei is.

They have been labelled as ”world’s most versatile jazz band” at 
foreign festivals. ”They should be prescribed for this neurotic world”, 
wrote jazz critic László Matisz. The eight members of the Bohém 
Ragtime Jazz Band play sixteen 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.

At this Bohém Festival they perform with the young pianist virtuoso 
extraordinaire Luca Filastro. Their festival appearance will be followed 
by the studio recording of their 27th album, and in the meantime 
they are already preparing their 35th jubilee concert in 2020.
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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!
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A  XXVIII. NEMZETKÖZI BOHéM 
RAGTIME & JAZZ FESZTIVÁL TÁMOGATÓI

FŐTÁMOGATÓ 
Kecskemét Megyei Jogú Város (Kecskeméti Tavaszi Fesztivál)

ARANYFOKOZATÚ TÁMOGATÓ 
ATRA Kft. 

BRONZFOKOZATÚ TÁMOGATÓ 
Okto-Plus Pro Kft.
Olasz Kulturális Intézet
Phoenix-Mecano Kecskemét Kft.
Plan Zrt. (Gépész Csoport)

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

JAZZBARÁT 
Loidl Kft.
Termostar Kecskemét Kft. 

PÁRTOLÓ TAG 
Cserni Gábor

Köszönjük önkéntes segítőink munkáját, akik nélkül nem működne a 
Bohém Fesztivál: Erdész Fanni, Kiss Gábor, Kovács Margit, Lázár Zsófia, 
Németh Bogi, Ruzsa Kriszta, Sárik Szilvia, Szabó Imre (Jimmy), Szabóné 
Csaplár Ágnes (VirÁgi), Tóth Cirill
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