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Kezdjük a jazzistákkal! A fesztivál egyik legnagyobb húzó-
neve: Jamie Cullum. Zongorista-énekes, Grammy- és Gol-
den Globe-díjas zenész, Az Év Embere. Harminchat éves, és 
több mint 10 millió eladott lemezével ő az Egyesült Király-
ság valaha élt legeredményesebb jazzművésze, pedig nem is 
olvas kottát. Saját díjnyertes műsort vezet a legnépszerűbb 
európai rádiócsatornán, és a fél világ rajong érte. Ráadásul 
jó barátja Clint Eastwoodnak, akivel közös számot is írt. 
Mi lehet még ennél is menőbb? 
Jamie Cullum minden porcikájában profi showman és 
nagyszerű zenész. Ugyanolyan jó érzékkel nyúl a swing 
örökzöldjeihez, mint a modern rock- és popdalokhoz, saját 
szerzeményei éppoly szórakoztatóak, mint a feldolgozásai. 
Lírai balladáit, szellemes, kaján, bulizós dalait és úgy általá-
ban véve a rá jellemző, egyedi popos-jazzes crossover stílust 
világszerte tomboló közönségsiker övezi. A hangja tehát 
semmiképpen sem nevezhető hagyományosnak, ő pedig 
egyáltalán nem tekinthető „egyenes ági” jazzistának, már 
csak a műfaj felé vezető tekervényes karrierútja miatt sem. 

Gyerekként Nirvanát és heavy metált hallgatott, aztán 
olyan hip-hopot, melyben már szerepelt egy kis jazz sample, 
ami azonnal megfertőzte őt. Első élményeiről így mesél: 
„Amikor elkezdtem jazzt hallgatni, olyan érzésem volt, 
mintha fel akarnék törni egy kódot. Mint amikor látsz egy 
Rembrandt-képet, és elhatározod: festő leszek!” Autodidak-
taként kezdett zongorázni, és a mai napig nem olvas kottát 
– ebben talán azért sem változott, mert mindig is az öröm 
kedvéért muzsikált. Számára a zenélés komolyan vett szen-
vedélyes hobbi volt, amiről még húszévesen sem gondolta, 
hogy a hivatása lesz, pedig ekkorra már mindenféle együt-
tesben és műfajban megfordult. Akkori zenekarai között 
volt brit pop, pszichedelikus és metálbanda, amelyek mind 
lehetőséget adtak volna rá, hogy merőben más zenei pályán 
kössön ki. Ő azonban visszatért a jazzhez. Egyetemi évei 
alatt számtalan alkalommal játszott esküvőkön, partikon és 
bárokban, és ezek a fellépések nemcsak a tandíjat biztosítot-
ták számára, hanem azt is megtanulta nekik köszönhetően, 
hogyan lehet felrázni az apatikus közönséget, bevonni a bu-

Ahol a „tizenhármas” szerencsét hoz
A vokális jazz nagyágyúi a VeszprémFest idei kínálatában

A VeszprémFest évről évre önmagára licitálva egyre színesebb programmal egyre szélesebb 
közönséget csábít a királynék városába. A tizenhárom esztendős fesztivál idén is izgalmas 
koncerteket és világhírű sztárokat vonultat fel, akiknek a kedvéért érdemes lesz kiruccanni 
Veszprémbe, mert bizony nagyon jó zenék fogják bezengi a Szentháromság teret július 13. 
és 17. között.
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liba azt, aki nem igazán figyel rá, éppen mit játszik a fiatal 
zongorista srác a sarokban.
Saját maga adta ki első lemezét Heard It All Before címen, 
amit a Pointless Nostalgic követett, majd jöttca 2003-ban 
áttörést hozó Twentysomething, melyet nagy sikerű turnén 
mutatott be az Egyesült Királyságban. 2005-ös albumával, a 
Catching Taleszel már nemzetközi koncertkörútra indult, és 
akkoriban írta Clint Eastwooddal közösen a rendező filmjé-
hez a Gran Torino című dalt, melyet Golden Globe-ra is je-
löltek. Négy évvel később jelent meg a The Pursuit, majd 
2013-ban a Momentum, addigi leginkább mainstream anya-
ga. Jamie most már általában főképp saját számokat játszik, 
de még mindig rengeteg feldolgozás van a tarsolyában – a 
többi közt a Radiohead, Björk, Jimi Hendrix, Jeff Buckley és 
Rihanna dalaiból, hogy a standard szerzőket ne is említsük. 
Legújabb lemezének, az Interlude-nek például történetesen 
minden tétele eredendően mások nevéhez fűződik, így hall-
hatunk a korongon Cullum stílusában megszólaló Ray 
Charles-, Cannonball Adderley- és Dizzy Gillespie-
szerzeményeket. A jazzirodalomból való merítés mindig is 
természetes volt számára, hiszen úgy gondolja, hogy mások 
dalainak újraértelmezése része egy jazzista DNS-ének. „A 
jazz spontán művészet, amiben a pillanat hatása alatt kita-
lálsz valamit, és eközben sokszor már létező témákat hasz-
nálsz fel.” Meghatározó hatással vannak rá a kortárs műfa-
jok, a nagy jazzpéldaképek pedig különösen inspirálják őt. 
„Hallgatom Bill Evans, Thelonious Monk és Miles Davis 
zenéjét, és úgy érzem, az odáig vezető út két százalékánál 
tartok, mintha még minden előttem állna, amit el kell ér-
nem. Ha igazi zenész vagy, az út sosem ér véget. Folyamato-
san keresgélsz és gyakorolsz, ez különösen így van a jazzben. 
Bejárva a világot és hallgatva azokat a zenéket, amelyek a 
jazzbe beépülnek, meggyőződésem, hogy ebben a műfajban 
történnek a legújabb és legizgalmasabb dolgok.”
Amellett, hogy zenél, Jamie saját díjnyertes heti showt vezet 
a BBC Rádió 2 műsorán, Európa leghallgatottabb rádiócsa-
tornáján. Ezen mint DJ elsőként játszhatta több újonnan 
felfedezett tehetség, köztük a pár évvel ezelőtt befutott éne-
kes, Gregory Porter számait, akivel legutóbbi albumán kö-
zös dalban is szerepelnek. Akár együtt is felléphetne a két 
művész a VeszprémFesten ha bevárnák egymást, hiszen 
Porter történetesen pont két nappal Cullum előtt lép majd 
színpadra a Szentháromság téren. 

Ám ha duóra nem is kerül sor, akkor is nagy kár lenne 
elmulasztani Gregory Porter koncertjét. Talán ő a legjobb 
bizonyíték arra, hogy manapság is történnek még késői, ám 
annál nagyobb hatású váratlan felfedezések a jazz világá-
ban. A 45 esztendős amerikai jazzénekes csupán pár éve 
tört be a jazz élvonalába, ám azóta nemcsak a közönség, 
hanem a szakma is világszerte üdvözíti őt. Lenyűgöző bari-
tonját most először hallhatjuk élőben Magyarországon, rá-
adásul újdonsággal érkezik hozzánk a művész: július 14-én 
Veszprémben legújabb lemezét, a májusban megjelent Take 
Me To The Alley-t mutatja be, természetesen korábbi, leg-
kedvesebb dalai mellett.

Már első albuma, a 2010-es Water Grammy-jelölést kapott, 
2014-ben pedig harmadik, Liquid Spirit című lemezével a 
Legjobb énekes jazzalbum kategóriában el is nyerte a 
Grammy-díjat. Az Egyesült Királyságban a korong több 
mint százezer eladott példánnyal még abban az évben arany-
lemez lett, 2015-ben pedig Gregory a JazzFM Awardson 
másodszor is elnyerte Az Év Nemzetközi Jazzművésze díjat. 
Amerikai és európai önálló koncertjei mellett rendszeresen 
vendégszerepel más előadók albumain, nemcsak ünnepelt, 
hanem az egyik legkeresettebb jazzénekes is. Jogosan merül 
fel tehát a kérdés, hogy egy ilyen tehetséges előadó hol buj-
kált közel negyven évig, s hogyhogy nem fedezte fel őt a 
jazzvilág – és a nagyközönség – sokkal hamarabb? Nos, az 
egyszerű válasz, hogy Gregory sosem bujkált. Kaliforniában 
nőtt fel, de New Yorkban, Brooklynban él, ahol rendszere-
sen énekelt klubokban és pubokban, bárhol, ahol lehetősé-
ge volt zenélni. Több színházi darabban és musicalben sze-
repelt, a Broadway-n is játszott. Kis híján megmaradt a 
színjátszó karriernél, de végül a jazz magával ragadta. Az 
éneklés gyerekkorától fogva meghatározó az életében, erről 
így mesél: „Édesanyám kedvéért kezdtem énekelni, már 
egészen fiatalon, és jó voltam benne. „Anyuka jó kisfia” 
voltam, és egy szép gospelt elénekelni egy újabb módja volt, 
hogy örömet szerezzek a mamának. Édesanyám misszioná-
rius volt, ezért úgy nőttem fel, hogy sokat jártunk templom-
ba, ahol rengeteg gospel zenét hallgattam.” Gregory zenéjén 
valóban érezhető a gospel állhatatossága, a hit általi emel-
kedettség és magabiztosság, amit a családi hátterének kö-
szönhet. „A legmeghatározóbb egyházi élményeim édes-
anyám saját kis templomához fűződnek. A hitemet nem 
kürtölöm világgá, inkább abban nyilvánul meg, ahogy élek, 
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és ahogy igyekszem példát mutatni. Az emberek néha nem 
értik, ez honnan jön, és egy-egy esetben azt kérdezik tőlem: 
mi volt ez? Én pedig azt válaszolom: majd megérted!”
Gregory zenéjének érzelmi tartalma valóban abból a spiri-
tualitásból táplálkozik, amelyet az egyház oltott belé. Szív-
vel teli, érzelmes és sokszor nagyon személyes dalaiból su-
gárzik, milyen hatalmas a lelke, miközben előadásmódja 
intellektuális és teljesen manírtalan. Ez a természetes hang 
pedig mélyen rezonál hallgatóságában. A stílusáról azt vall-
ja: „Egyértelműen jazzénekesnek tartom magam, de élve-
zem a bluest, a southern soult és a gospelt is. Ezek elemei 
mind utat találnak maguknak a zenémben. És mindig ki-
hallom őket a jazzből.” Énektudását és adottságait szuperla-
tívuszokban méltatják a kritikusok és a pályatársai, az egyik 
leginkább magával ragadó bariton hangnak tartják őt, aki-
ben „megtalálható minden, amit egy férfi jazzénekestől el-
vársz, és egy-két olyan dolog is, amiről nem is tudtad, hogy 
elvárod.” Dee Dee Bridgewater szavai szerint: „Régóta nem 
volt ilyen férfi jazzénekesünk. Szerzeményei is gyönyörűek. 
Csodás történetek mesélője.”

A jazzen túl

A fesztivál többi estéje is igen erős programot és változatos 
szórakozást garantál. Július 13-án a rendezvényt a Buena 
Vista Social Club dívája, Omara Portuondo és a spanyol 
flamencoénekes Diego el Cigala közös fellépése nyitja. 
Hogy Kubában a hosszú élet titka a közmondásos jókedv, az 
örömzene és a salsa, arra Omara Portuondo az egyik élő 
bizonyíték. Az énekesnő nyolcvanötödik életévét ünnepli, 
melyből hetvenet a színpadon töltött, és nem úgy tűnik, 
mintha elfáradt volna. Születésnapi „85 Tour” koncertsoro-
zatán érkezik Veszprémbe, ahol feleleveníti pályája legfon-
tosabb állomásait, és mivel muzsikájában ott lüktet a kubai 
történelem csaknem teljes elmúlt évszázada, a koncert biz-
tosan idevarázsolja majd a szigetország letűnt szépségű, 
nosztalgikus hangulatát. Omara nagy ívű karriert futott be 
hazájában, igazi legendává vált. A szívhez szóló, romantikus 
bolero volt a specialitása, ezért gyakran hasonlították a me-
lankolikus jazz olyan nagyságaihoz, mint Billie Holiday 
vagy Edith Piaf. 1997-ben világhírű lett a Buena Vista 
Social Club projekttel, turnék és felvételek sorozata után 
2009-ben Latin Grammy-díjat is kapott, s azóta is számta-
lan helyen énekel a világ minden táján. Ez alkalommal a 
társa a szintén (többszörös) Latin Grammy-díjas spanyol 
Diego El Cigala lesz, akit az egyik legizgalmasabb, megúju-
lást kereső flamenco énekesként tartják számon. A kubai 
kapcsolatnak van előzménye, hiszen a művész 2003-ban 
készítette el Lágrimas Negras című közös lemezét Bebo 
Valdés kubai zongoristával, amely zajos világzenei sikert 
aratott. Az énekes stílusáért könnyű lelkesedni, hiszen az 
önmagában is oly szenvedélyes spanyol flamencóba a cigány 
öröksége mellett az argentin tangó hagyományait is meste-
rien ülteti át. Mindez a kubai ritmusvilággal összeolvadva 
várhatóan Veszprémben is megremegteti majd a szíveket. 

Omara Portuondo
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A következő estén néhány évtizedet előreugrunk és műfajt 
váltunk, de a nosztalgikus hangulat megmarad. Lisa 
Stansfield nyolcvanas és kilencvenes évekbeli slágereivel 
lép színpadra, melyek a popzene sokak számára meghatáro-
zó korszakát elevenítik fel. Az énekesnő akkoriban olyan 
dalokkal lett sztár, mint az All Around the World vagy a 
Change, de ki ne ismerné például a The Real Thing, a 
Someday I’m Coming Back vagy a This Is The Right Time 
dallamait? Ezek is mind az ő számai, melyeknek köszönhe-
tően a kilencvenes években a legnagyobb popsztárok közé 
avanzsált. Noha a kétezres évektől Lisa inkább a filmezés 
felé fordult, a zenélésnek sosem fordított hátat. Miközben 
több filmszerepet vállalt, és tévésorozatokban valamint 
színházi darabban is feltűnt, 2004-ben új stúdióalbumot 
adott ki The Moment címmel. Sőt jazzes koncertfelvételt is 
készített a londoni Ronnie Scott’s Jazz Clubban, de más 
klubokban is rendszeresen fellépett. Mostanában ismét tel-
jes erővel az éneklésre koncentrál, ennek eredménye 2014-
ben Seven címmel megjelent új lemeze, melyet elsősorban a 
soul iránti rajongása inspirált. Reméljük, erről is szemezget 
majd a mostani koncertjén.
 
Július 17-én a Thievery Corporation fellépése lesz a feszti-
vál záróakkordja. Velük ugyancsak az addigiaktól egészen 
eltérő műfaj kerül színpadra, sőt inkább műfajok sokasága, 
melyekből az együttes saját, egyéni stílusát szintetizálja. A 
washingtoni duó kedvence a bossa nova, innen indultak, és 
eredendően ebbe elegyítenek minden egyebet, ami meg-
érintette őket. Elektronizált zenéjükben a latin dallamok 
mellett többek között megjelenik a jamaikai dub reggae és 
a pszichedelikus rock. Felfedeznek és újraértelmeznek régi 

és feledésbe merülő zenéket, amelyeknek elemeiből aztán 
felépítik saját, belassult chill out világukat. A Thievery Cor-
poration húszéves fennállását ünnepli, s mára az elektroni-
kus zene egyik igazodási pontja lett. Ahogy a Rolling Stone 
írja: „Hilton és Garza tágra nyílt szemekkel, kíváncsian fe-
dez fel idegen kultúrákat és ismeretlen, meglepő ízeket. Az-
tán bezárkóznak egy lemezstúdióba, hogy olyan dalokat ve-
gyenek föl, amelyek egy jobb világról szóló történeteket 
mesélnek el.” Nem is rossz záró gondolat egy zenei fesztivál-
hoz.

A VeszprémFest keretében július 8. és 17. között a Rozé, 
Rizling és Jazz Napok mindennap ingyenes koncertekkel 
várja majd a látogatókat az Óváros téren, ahol a kulináris 
élvezetekről a balatoni régió borászatai, valamint a kézmű-
ves gasztronómia képviselői fognak gondoskodni. A ren-
dezvény vendége idén a somlói és pannonhalmi borrégió, a 
mottó: 30 koncert, 30 borász. A fellépők között olyan ne-
vekkel találkozhatunk, mint Hajdu Klára, Fekete-Kovács 
Kornél, Váczi Eszter, Barabás Lőrinc, Pribojszki Mátyás, a 
Swing Swing és a United. n

További információ: veszpremfest.hu

Lisa Stansfield

Thievery Corporation




