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Ez évtől a pesti belváros helyett a budafoki 
Törley Pezsgőpincészetbe várja a zenei élmény 
és a pezsgő által emelkedett hangulatba kerülni 
vágyókat Bosnyák Ilona, aki imm ár 14- alka
lommal szervezi meg jazzfesztiválját. A  kétna
pos rendezvény első napján, augusztus 2-án 20 
órától Tony Lakatos német kv in te ttje  (képün
kön) játszik, a hírneves szaxofonos m ellett Axel 
Schlosser trombitás-szárnykürtös, Michael 
Flügel zongorista, Thomas Heidepriem bőgős és 
Jean-Paul Hochstatter dobos lesz hallható. Más
nap a Sárik Péter Trió kezdi az estét, majd 21 
órától a Kozma Orsi Quartet játszik. Mindkét 
formációra jellemző, hogy közérthető zenéjüket 
lenyűgöző virtuozitással adják elő. Érkezéskor a 
fesztivál minden vendégét egy pohár Törley 
pezsgővel fogadják a szervezők.
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Új helyszínen
a 14. Sambosi 
Jazzfesztivál

További információ: sambosi.hu

Jazz a Palotában
Amióta a Művészetek Palotája 2005-ben megnyi
totta kapuit, az augusztus 20-i tűzijáték előhang- 
jaként minden évben jazz szól a ház falain belül és 
kívül. Nem lesz ez másként idén sem. Amíg a bel
téri helyszíneken a tradicionális és a modern jazz 
avatott képviselőiből álló kiszenekarok és a hoz
zájuk szabadon csatlakozó, egymást váltó szólisták 
zenélnek jam session jelleggel, addig a nagy
színpadon egyedi produkcióval készül délután a 
L ittle  Jazz Band, este pedig a Police Big Band, il
letve karmesterük, a trombita- és harsonaművész 
Szalóky Béla. A  big band swingzenéjére nyolctól 
az első tűzijátékok fellövéséig forgathatják partne
reiket az ünneplő egybegyűltek.

További információ: www.mupa.hu

A z összeállítást készítette: Bércesi Barbara

Húszéves
a Qyulai Vár Jazz Fesztivál
Évfordulót ünnepel a Gyulai Vár Jazz Fesztivál, 
mely 1992 óta több m int nyolcvan formációnak 
adott fellépési lehetőséget. A  jazzeseményekhez 
évekig dixielandfesztivál, néhány éve bluesfesz- 
tivál kapcsolódik, az idei, július 23-án tartandó 
jubileumi eseménnyel egy időben pedig az el
múlt két évtizedet illusztráló fotókiállítás is nyí
lik, s ugyanekkor mutatják be azt a könyvet, 
amely összefoglalja a fesztivál gazdag történetét. A  huszadik feszti
vál első fellépője a Gyulai Big Band lesz, akik együtt nőttek fel a 
fesztivállal. U tánuk húsz olyan kiemelkedő magyar jazz-zenész ját
szik, akik többször felléptek Gyulán az elmúlt két évtizedben: Bin
der Károly, Dresch Mihály, Szabados György, Grencsó István, Baló 
István, Szandai Mátyás, Lukács Miklós, Benkő Róbert, Geröly Ta
más, Kovács Ferenc, Borbély Mihály, Vukán György, Kőszegi Imre, 
Berkes Balázs, Szakcsi Lakatos Béla, Balázs Elemér, Oláh Kálmán, 
Winand Gábor, Egri János és Fekete-Kovács Kornél. A  jubileumi 
jazzfesztivál külföldi sztárvendége a basszusgitár világszerte elis
mert virtuóza, V ic to r Bailey (képünkön) és együttese.

További információ: www.gyulaivarszinhaz.hu

Liszt, Arm strong
és mások a  Palotában
A  hagyományos jazzműfajoktól a swingig utazhatunk a hetedik 
éve töretlen népszerűségnek örvendő háromnapos New Orleans 
Swing fesztiválon, amely kezdetnek még a huszadik századnál is 
korábbra repít. Augusztus 26-án a több m int negyedszázada mű
ködő Bohém Ragtime Jazz Band (képünkön) mutatja be Ittzés 
Tamás jazz- és Zsoldos Bálint klasszikus zongoravirtuóz segítségé
vel, hogyan hato tt Liszt Ferenc munkássága a ragtime-ra. 27-én a 
tízéves Jazz Steps zenekar muzsikál, akik a korai és késői swing- 
repertoárból is válogatnak csemegéket. Estjük megkoronázása
ként az amerikai Janice Harrington lép színpadra, aki olyan sztá
rok mellett énekelt, m int Frank Sinatra Jr., Sammy Davis Jr. vagy 
Lionel Hampton. 28-án, a fesztivál zárónapján a 110 éve született 
trombitás király művészetét ünnepelhetjük a Louis Armstrong 
Revival Band jóvoltából, akik Németországból érkeznek. A  kü
lönleges formációban három külön trombitaszólam kelti új életre 
Armstrong jeles melódiáit és ismert szólóit.


