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A tavaszi megújulás jegyében több olyan jazzelőadó látogat 
a Müpába, akik már néhány éve izgalomban tartják a 
nemzetközi jazzéletet új utakat kijelölő, egyéni megszólalá
saikkal. Közülük kezdetnek máris itt lesz egy friss 
Grammy-díjas hölgy, akit világszerte nem kevesen tarta
nak a legnagyobb figyelemre érdemes énekesnőnek. 
Cécile McLorin Salvant március 11-én érkezik kvartettjé
vel a Fesztviál Színházba, és minden bizonnyal a díjazott 
For One To Love című lemezének anyagából is több számot 
előad Renée Rosnes, Rodney Whitaker és Lewis Nash kísé
retében. A Jazzműhely sorozatban a mindig megújuló, foly
ton meglepetésekkel szolgáló Oláh Tzumo Árpád erre az 
alkalomra összehívott nemzetközi kvintettjével játssza csupa 
új szerzeményét április 3-án. A Tzumo Dimensions produk
cióban a Thelonious Monk Nemzetközi Jazz szaxofonverseny 
2013-as győztese, Melissa Aldana játékára lesz érdemes 
figyelnünk, de mellette a szintén szaxofonos Jure Pukl, a 
bőgős Josh Ginsburg és a dobos Kyle Poole mellett sem fo
gunk elmenni szó nélkül. Régebbi motoros már Gonzalo 
Rubalcaba, aki latin ritmusoktól lüktető, Volcán elnevezé
sű kvartettjével április 26-án lesz a Fesztivál Színház vendége, 

vele együtt hozza tűzbe hallgatóságát Horacio ’El Negro’ 
Hernandez, Jose Armando Gola és Giovanni Hidalgo. Jól 
bevált receptet követ a Jazztavasz fesztivál újabb kiadása, 
amikor vokalistákat helyez a rivaldafénybe: május 5-én José 
Jamesszel (képünkön) kezdődik a rendezvénysorozat, aki 
lenyűgöző stílusgazdagsággal fejezi ki önmagát. Míg leg
utóbb Billie Holidayre emlékezett, a Müpába már egy vado
natúj anyagot hoz Love in a Time of Madness címmel. Más
nap Viktoria Tolstoy lesz a fesztivál vendége, aki tíz éve járt 
utoljára Magyarországon, van hát mit elénekelnie legjob
ban sikerült nótái közül, amelyekkel svéd és orosz lelkét is 
kitárja közönsége előtt. A záró, május 7-i napon a Bartók 

Béla Nemzeti Hangversenytermet kell megcéloznunk, hogy 
az a cappella éneklés vitathatatlanul legnagyobb sztárjai, a 
Manhattan Transfer koncertjén tapsolhassunk. A 2014-
ben elhunyt Tim Hauser helyébe lépő Trist Curless-szel és 
számos új darabbal várja régi és új rajongóit a legendás 
kvartett.
A március 18–20. között rendezendő XXV. Bohém Feszti-
vál szervezői az esemény honlapján azzal kecsegtetnek, 
hogy a negyedszázados (siker)történetre visszatekintő ren
dezvény most, ha lehet, minden eddiginél közönségbarátabb 
programot kínál a tradicionális jazzstílusok kedvelőinek. 
Pedig korábban sem kellett noszogatni a jazzkedvelőket, 
hogy Kecskemétre látogassanak. A fellépők közt lesznek az 
elmúlt évek legkedveltebb muzsikusai: Catherine Russell, 
a Bratislava Hot Serenaders, Mimi Blais, a Hot Jazz 
Band, a házigazda Bohém Ragtime Jazz Band és egy nem
zetközi all star formáció. 
A Budapesti Tavaszi Fesztivál koncertjeire idén április 
8–24. között kerül sor, benne a jazzkínálat a szokásos stílus
gazdagságot képviseli – és most sem lesz hiány nagy nevek
ből. Az első két napon a hazai jazz prominensei adnak kon
certeket a Magyar Jazz Ünnepe keretében. A 25 éves 
Magyar Jazz Szövetség és a BTF jóvoltából hallhatjuk 8-án 
és 9-én a Budapest Jazz Clubban mások mellett Lakatos Ág
nes és Csuhaj Barna Tibor duóját, a Lukács Miklós Triót, a 
Tóth Viktor Tercettet, valamint Micheller Myrtill és Pintér 
Tibor duóját. Április 10-én ugyanott dupla koncertet ad a 
Joey DeFrancesco Trio, a Zeneakadémián pedig Oláh Kál-
mán jazzkoncertjére kerül sor. 11-én a Müpa széksorait töl
tik meg a Wayne Shorter Quartet rajongói, majd másnap a 
BMC-ben lép fel Renaud Garcia-Fons. 15-én Snétberger 
Ferenc szólógitáresten mutatja be új lemezének anyagát a 
Zeneakadémián, 16-án pedig ismét a Müpában valósul meg 
egy régen várt esemény, a Robert Glasper Experiment (ké
pünkön) koncertje. 17-én Gadó Gábor a Bálna gyomrában 
muzsikál, 18-án a BMC ad otthont az Henri Texier Hope 
Quartet fellépésének. 21-én egy újabb üdvöskét, Sarah 
McKenzie-t hallgathatjuk meg a Bálnában, aztán két nap
pal később ugyanott Wu Wei, Horváth Kornél és Lantos 
Zoltán ad koncertet.  
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José James

Robert Glasper Experiment
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Új rendezvénnyel gazdagodik Budapest jazzkínálata: a Get 
Closer Budapest Jazz Fest április 22–24. között összesen 
három külföldi és három magyar előadót invitál a MOM 
Kulturális Központ színpadára. Mindennap 19.00 órakor 
kezd zenélni a magyar fellépő, 20.30-kor pedig a külföldi 
meghívott. Az első napon a Syrius Legacy és a Billy 
Cobham Band párosításának örülhetünk, 23-án a Bagi 
Tóth Csaba Balkan Union koncertjét követi a GFS Trio 
előadása, mely rövidítésben Trilok Gurtu, Paolo Fresu és 
Omar Sosa neveit rejtették el, végezetül pedig a Bass Loco 
és a Richard Bona Quintet rezgeti meg a mély frekvenciá
kat. Richard Bona koncertje a Budapesti Tavaszi Fesztivál
lal együttműködésben valósul meg.
Április 30-án ismét a jazzt ünnepli az egész ország, sőt ahogy 
már tavaly is tették a szervezők, határainkon túli helyszíne
ket is bevonnak a koncertkavalkádba. A fellépők teljes név
sorát e hasábokon felsorolni képtelenség volna, a már hiva
talossá vált zenekarok és helyszínek listája a jazznap.hu 
oldalon elérhető – ez egyben a széles körű rendezvény elne
vezése is. Járjunk akár Budapesten, Cegléden, Békéscsa
bán, Nagykanizsán, sőt akár Kézdivásárhelyen vagy Sepsi
szentgyörgyön, mindenhol betérhetünk valahová egy kis 
jazzt hallgatni, ingyen. 

A Zeneakadémia tavasszal két izgalmas duókoncerttel vár
ja a nagyérdeműt, melyeken a nemzetközi jazzélet neves, sőt 
legendás szereplői adnak hírt legújabb zenei törekvéseikről. 
Március 3-án a Solti Teremben Dave Douglas trombitás és 
Uri Caine zongorista válogat a Sacred Harp nevű dalos
könyv alapján alkotott, sok improvizációval tarkított műso
rából. Áprilisban a fent részletezett, Budapesti Tavaszi Fesz
tivál keretében rendezett koncertekre kerül sor, majd május 
20-án érkezik a Nagyterembe Charles Lloyd szaxofonos és 
Jason Moran zongorista kettőse (képünkön), akik már szin
tén évek óta alkotnak szimbiózisban. Lloyd és Magyaror
szág viszonya évek óta szoros, hiszen a fúvós géniusz annak 
idején sokat tett Szabó Gábor sikereinek kiteljesedéséért, 
illetve lelkes híve a tárogató hangjának, amelyet ez alkalom
mal is meg fog szólaltatni.

Gramofon-összeállítás

További információ: www.mupa.hu; www.bohemragtime.com, 
www.btf.hu, www.getcloserconcerts.com, www.jazznap.hu, 
www.zeneakademia.hu

 Charles Lloyd, Jason Moran
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