
 

 

Kecskeméti Jazz Alapítvány  
 Ittzés Tamás elnök, Erdész Fanni ügyvivő 

H-6001 Kecskemét, Pf. 652. 
Telefon: +36(20)336-4620 (Fanni), +36(20)960-7169 

E-mail: help@bohemragtime.com 
Honlap: www.bohemragtime.com 

XXIII. Nemzetközi Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál  
2014. március 28-30.  

Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ  
 

Tárgy: ajánlat a XXII. Bohém Fesztivál programjára (2014. március 28-30.) 
 

Kecskemét, 2014. január 5. 
Kedves Kolléga! 

 
Néhány amerikai jazz-zenészt ajánlunk figyelmébe, akik a 2014-es Bohém Fesztiválra érkeznek 
hozzánk márciusban, s biztosak vagyunk benne, hogy Kecskeméten kívül máshol is óriási 
lelkesedéssel fogadja majd őket a közönség. A fesztiválunk alcímének (New York, New York!) 
megfelelően mindannyian New Yorkból érkeznek, s a világ jazzközpontjában a legjobb klasszikus 
jazzmuzsikusok között tartják őket számon. 
 
Nem titok, hogy az öt zenész meghívása a hétvégére 5 millió forintunkba kerül, tehát mi a 
költségeik legnagyobb részét már eleve kifizettük, s így NAGYON JUTÁNYOS áron tudjuk őket 
máshová kiajánlani. Egyrészt szeretnénk, ha másutt is megmutatkozhatnának, másrészt a velük 
kötött szerződés miatt március utolsó hétvégéjén bizonyos feltételek mellett (itt elsősorban a 
földrajzi távolságra kell gondolni) még az egyébként jutányos árnak is az 50%-ért lehet őket 
megszerezni. 
 

[RÉSZLETEK A KÖVETKEZŐ OLDALON!] 
 
A tavalyi évekhez hasonlóan minden produkcióra 100%-os azonnali pénzvisszafizetési 
garanciát vállalunk!  Vagyis ha Önök a megállapodás szerint a koncert előtt kifizetik a fellépti 
díjat, s ha a zenészek nem úgy teljesítenek, ahogy Önök azt rendezőként elvárják, akkor mi 
kérdés nélkül visszafizetjük a teljes összeget. Ezzel azt is lehetővé tesszük, hogy egy 
kifogásolható produkció esetén Önök is megfelelően tudják kezelni saját közönségük reklamációit. 
 
A következő oldalon feltüntetett árért a Kecskeméti Jazz Alapítvány a következőket biztosítja: 

• zenészek fellépti díja 
• utazási és szállásköltség 
• kérésre helyszínenként 200 plakát és 600 szórólap tervezése és nyomása 
• megjelenés a Bohém Fesztivál 20 ezer példányban megjelenő országos terjesztésű 

műsorfüzetében és a fesztivál honlapján 
A fogadó helyszín biztosítja: 

• koncertek hangosítása 
 
Kérjük, hogy a koncertek lehetséges id őpontjaként legalább két dátumot adjon meg! 
Kérdéseikre személyesen is szívesen válaszol Erdész Fanni  kolléganőm, aki a Bohém Fesztivál 
szervezési ügyeivel foglalkozik. Ügyfélszolgálati telefonunk:  20/336-4620  
 
Tisztelettel, 

  
 Ittzés Tamás 
 fesztiváligazgató 



 

 

BOHÉM FESZTIVÁL 2014 – ajánlat 
az árak magukban foglalják kérésre 

200 plakát és 600 szórólap elkészítését is! 
a fellépőkről bővebb információt 

(életrajz, fénykép, hangfelvétel, videó) 
a www.bohemfesztival.hu oldalon 

a Fellépők menüpont alatt talál 
nincs semmi trükk, pluszköltség: 

a szállítást, szállást, étkezést is mi biztosítjuk!  
 

 
The EarRegulars (USA) 

Időpont: 2014. március 27., 29., 30., 31. 
Ár: 600.000 Ft+ÁFA (4 f ő), de 29-én és 30-án csak 300.000 Ft+ÁFA! 

A New York legjobb zenészeiből alakult zenekar négy tagja hetente a saját szórakozására összejön a dél-
manhattani szórakozónegyed, Greenwich Village egyik leghangulatosabb (és legkisebb) kocsmájában (illetve 
majdnem-éttermében), az Ear Innben. Mindannyian világsztárok saját hangszerükön: a trombitás Jon-Erik 
Kellso többek között Wynton Marsalis zenekarának oszlopos tagja, a klarinétos-szaxofonos (és tárogatós, 
kornettes) Scott Robinsonnak két lemeze lett Grammy-díjas, karrierje során együtt játszott a jazz legnagyobb 
alakjaival (többek között Ella Fitzgeralddal és Chet Bakerrel is) és a popvilág sztárjaival is (pl. Elton John, 
Sting). A gitáros-bendzsós Matt Munisteri az egyik legkeresettebb amerikai hangszerelő és stúdiózenész, 
Greg Cohen pedig Woddy Allen zenekarának tagja és a berlini Zeneakadémia bőgőprofesszora. Noha 
mindannyian világjáró zenészek, legendás „kocsmaformációjukat” most először hozzák eredeti felállásban 
külföldre. 
 

Aaron Weinstein (USA) & trió 
Időpont: 2014. március 27., 28., 30., 31. 

Ár: 300.000 Ft+ÁFA (4 f ő), de 28-án és 30-án csak 200.000 Ft+ÁFA! 
Aaron még csak húszas évei elején járó jazzhegedűsként, de máris az egyik legkeresettebb figurája a New 
York-i jazzéletnek, elismert és befutott jazzhegedűsként, Broadway-show zeneszerzőként, műsorvezetőként, 
producerként egyaránt. Lélegzetelállítóan virtuóz és természetes hegedülése egyéni, szarkasztikus (már-már 
Woody Allen-i) humorral párosul, nem véletlenül nő rohamosan amerikai rajongótábora. A Bohém 
Fesztiválon magyar ritmusszekcióval lép fel, melynek tagjai a legtapasztaltabb hazai swingzenészek közül 
kerülnek ki: Juhász Attila – zongora, Oláh Zoltán – bőgő, Cseh Balázs – dob. 
 

KIEMELT AJÁNLAT!KIEMELT AJÁNLAT!KIEMELT AJÁNLAT!KIEMELT AJÁNLAT!    

The EarRegulars (USA)The EarRegulars (USA)The EarRegulars (USA)The EarRegulars (USA)    &&&&    Aaron Weinstein (USA)Aaron Weinstein (USA)Aaron Weinstein (USA)Aaron Weinstein (USA)    
Időpont: 2014. március 27-31. 

Ár: 750.000 Ft+ÁFA (5 f ő), 
de de de de 2014. 2014. 2014. 2014. mámámámárcius rcius rcius rcius 30303030----án csak án csak án csak án csak 333355550.000 Ft+ÁFA!0.000 Ft+ÁFA!0.000 Ft+ÁFA!0.000 Ft+ÁFA!    

részletek miatt érdekl ődjön a lenti elérhet őségeinken! 

 
Bohém Ragtime Jazz Band (Kecskemét) & Döme, beatbox -bajnok 

Időpont: 2014. március 20-27., 30-31. 
Ár: 350.000 Ft+ÁFA (9 f ő) 

A Bohémek és a magyar beatbox-bajnok Dömötör Tamás (Döme) új közös produkcióval készül a fesztiválra, 
ami természetesen később is elérhető lesz. Az ősi New Orleans-i és a klasszikus jazzt ötvözik a beatbox 
segítségével funky-s és rapbe hajló elemekkel. 
 

 
Megrendelés: Erdész Fanni ügyviv ő 

Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652 . 
E-mail: help@bohemragtime.com, Mobil: 20/336-4620 

 


