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Kedves Kolléga! 

 
A Kecskeméti Jazz Alapítványnak kiemelt feladata a jazz műfajának a fiatalok körében való népszerűsítése. 
Ezért pályázatot írunk ki kizárólag 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 (80% kedvezménnyel!) és a Bohém Fesztivál két koncertjének (2010. március 27. és 28.) közel 
73%-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 felajánlott támogatóink jóvoltából. A pályázatokat a 
jelentkezési határidő leteltét követő 2 héten belül a Kecskeméti Jazz Alapítvány háromtagú kuratóriuma 
bírálja el, az eredményről minden pályázó írásbeli értesítést kap. 
 

1. Kedvezményes iskolai jazzkoncert:  
A 2010-ben 25 éves, eMeRTon-díjas Bohém Ragtime Jazz Band  szöveges és zenés 
magyarázatokkal illusztrált 45-60 perces jazztörténeti hangversenye, a Kecskeméti Jazz Alapítvány 
jóvoltából bruttó 250.000 Ft helyett bruttó 50.000 Ft -ért, vagy a Bohém Fesztiválra érkező külföldi 
zenekarok  45-60 perces hangversenye bruttó 375.000 helyett bruttó 80.000 Ft-ért! Összesen 
maximum 10 koncertre áll módunkban a kedvezményes árat biztosítani! Kérjük a pályázati 
adatlapon megadott lehetséges koncertidőpontok figyelembevételét! Egy iskola akár két koncertre is 
pályázhat. Pályázat beadási határideje: 2009. november 30. 
 

2. Kedvezményes csoportos belép őjegy a 2010-es Bohém Fesztiválra:  
A XIX. Bohém Fesztivál két koncertjére  biztosítunk koncertenként maximum 120 jegyet. 
Extrakedvezményes belépőjegyet biztosítunk a pályázó iskoláknak, 1500 Ft helyett 400 Ft-os áron. 
Egy iskola min. 10, maximum 50 db jegyre pályázhat. Pályázni lehet akár két koncertre is, ebben az 
esetben az össz. darabszám max. 60 jegy lehet. A létszámba beleszámítanak a pedagógusok is: 10 
főből 1 lehet pedagógus. Az iskolai csoportos kedvezményes jegyet szülők, egyéb hozzátartozók 
nem vehetik igénybe, csak diákok és pedagógusok. Iskolai csoportokat pedagógus nélkül nem 
fogadunk! Pályázat beadási határideje: 2010. január 31. 

 
 

A pályázatokat postán VAGY elektronikusan az alábbi címre kérj ük beküldeni: 
Postacím: Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652. 

E-mail: kja@bohemragtime.com  
 

További információ: 
Lázár Miklós titkár: 20/336-4620  

 
  
Tisztelettel, 
 

  
 Ittzés Tamás 
 kuratóriumi elnök 



PÁLYÁZATI ADATLAP 
a Kecskeméti Jazz Alapítvány 2010-es kedvezményes k oncertpályázatához 

 
Pályázó iskola neve: 

Pályázó iskola címe: 

Tel.: E-mail: 

 
KEDVEZMÉNYES ISKOLAI JAZZKONCERT PÁLYÁZAT 2010 
Pályázott koncertek 
több zenekar és több időpont is bejelölhető, ezekből a Kuratórium csak egyet támogathat 

a.) Bohém Ragtime Jazz Band (50.000 Ft) 
kérjük, x-szel jelölje a választott 2010-es időponto(ka)t! 

� jan. 12.   � jan. 26.   � febr. 2.   � febr. 9.   � febr. 23.   � márc. 2. kedd 10-14 óra között 

� jan. 19.   � febr. 16. kedd 10-17 óra között 

b.) Washboard Wizardz (USA) (80.000 Ft) 
kérjük, x-szel jelölje a választott 2010-es időponto(ka)t! 

� márc. 26. péntek   � márc. 29. hétfő   � márc. 30. kedd (minden nap 10-14 óra között) 

c.) Best of Swing Quartet (INT) (80.000 Ft) 
kérjük, x-szel jelölje a választott 2010-es időponto(ka)t! 

� márc. 29. hétfő   � márc. 30. kedd (minden nap 10-14 óra között) 

Diákközönség várható létszáma:       fő Diákközönség életkora:      év 

Pályázatért felel ős pedagógus neve: 

Pályázatért felel ős pedagógus elérhet ősége (tel.): 

 
KEDVEZMÉNYES CSOPORTOS BELÉPŐJEGY PÁLYÁZAT 
Pályázott koncertek (helyszín: Kecskemét, Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ) 
mindkét időpont is bejelölhető, a Kuratórium egy pályázott koncert esetén minimum 10, maximum 50 fő, két pályázott 
koncert esetén összesen minimum 20, maximum 60 fő kedvezményes koncertlátogatását támogathatja – 10 főből 1 fő 
pedagógus kell, hogy legyen 

a.) XIX. Bohém Fesztivál: Zongorashow, 2010. márc. 27. szombat 11h (400 Ft/jegy) 
Pályázott jegyek száma:       db Diákok életkora:      év 

b.) XIX. Bohém Fesztivál: Zárókoncert, 2010. márc. 28.vasárnap 11h (400 Ft/jegy) 
Pályázott jegyek száma:       db Diákok életkora:      év 

Pályázatért felel ős pedagógus neve: 

Pályázatért felel ős pedagógus elérhet ősége (tel.): 

 

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: 

Cég címe: 

Dátum: Aláírás, pecsét: 

 
A pályázatokat postán VAGY elektronikusan az alábbi címre kérj ük beküldeni: 

Postacím: Kecskeméti Jazz Alapítvány, 6001 Kecskemét, Pf. 652., E-mail: kja@bohemragtime.com  
 

További információ: Lázár Miklós titkár: 20/336-4620  
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Ismertet ő a koncertpályázat keretében meghívható zenekarokró l: 
 
 

Bohém Ragtime Jazz Band (Kecskemét) 
Időpont: 2010. január 12., 26., február 2., 9., 23., március 2., kedd 10-14 óra között 

2010. január 19., február 16., kedd 10-17 óra között 
 
A Bohémek 2010-ben ünneplik a zenekar 25 éves jubileumát. Az eMeRTon-díjas zenekar negyedszázados fennállása 
során fellépett a világ legjelentősebb tradicionális jazz fesztiváljain, Montreux-től Berlinen, Oslón, Porin és Asconán 
keresztül Sacramentóig. 15 albumuk jelent meg. 

 
 

Washboard Wizardz (USA) 
Időpont: 2010. március 26. péntek, 29. hétfő, 30. kedd 10-14 óra között 

 
A Washboard Wizardzban mindenki komplett őrült és rendkívüli hangszeres tudású zenebohóc. Fellépéseik hihetetlenül 
humorosak és zeneileg abszolút professzionálisak. Különleges és szinte nemlétező hangszereken is játszanak. 
Jazzkoncertbe csomagolt igazi amerikai szórakoztatás. 
 

 
Best of Swing Quartet (Franciaország-Németország-US A) 
Időpont: 2010. március 29. hétfő, 30. kedd 10-14 óra között 

 
A külön a Bohém Fesztiválra összeálló kvartettben a modern swing nemzetközi élvonalát képviselő zenészek játszanak: 
az egyik legegyénibb játékú európai tenorszaxofonos, a párizsi Nicolas Montier; a német zongorista, a zseniálisan 
swingelő Thilo Wagner; a balkezes bőgőfenomén hölgy, a hihetetlen technikájú Jennifer Leitham és az amerikai All Stars 
csapatokban edződött dobos, Vince Bartels. Produkciójuk a spontán swingzene magasiskolája. 
 

 
 

A XIX. Nemzetközi „Bohém” Ragtime & Jazz Fesztivál pályázható koncertjeinek fellép ői: 
 
 

Zongorashow 
2010. március 27. szombat 11 óra 

 
Ittzés Tamás (H) – ragtime 

Nagy Iván (H) – stride 
Dániel Balázs (H) – boogie-woogie 

Thilo Wagner (D) – swing 
 
 

Zárókoncert 
2010. március 28. vasárnap 11 óra 

 
Bohém Ragtime Jazz Band (H) 

Washboard Wizardz (USA) 
Best of Swing Quartet (INT) 

jam session 


