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Meleg(b)en ajánlott 
jazzkoncertek
Tizennegyedik alkalommal kerül sor a Lamantin Jazzfeszti-
vált és Improvizációs Tábor megrendezésére június 19. és 
25. között. Az öt szombathelyi helyszínen a megszokott ta-
nár-diák koncertek mellett lesznek magyar és külföldi sztá-
rok, köztük a Loop Doctors, az Equinox, Csík Gusztáv tri-
ója, a Szabó Dániel Quintet, a Piotr Baron Quintet, a 
Stephane Belmondo Trio, egy teljes este pedig a blues jegyé-
ben telik.

A Louis Armstrong Jazzfesztivál immár 12. kiadását éli a 
Bánki-tó partján. Június 24–26. között régi kedves ismerő-
sök új produkcióinak tapsolhat a közönség, köztük hazai és 
nemzetközi világsztárok is felbukkannak. Pénteken Csík 
Gusztáv triója Joan Faulknert, Peggy Blut és Scott Hamil-
tont látja vendégül, majd a Dan Nimmer Trióhoz csatlako-
zik Paul Nedzela és ismét Hamilton. A nap zárásaként a 
Joey DeFrancesco Trio ereget majd zenei petárdákat a 
víziszínpadon. Szombaton lesz ingyenes koncert is Farkas 
Gábriel és zenekara jóvoltából, majd a Marian Petrescu 
Trio, a Bratislava Hot Serenaders és a Budapest Jazz 
Orchestra zenél a tavon – utóbbi vendége lesz Mark 
Nightingale és Joan Faulkner. Vasárnap a bánki evangéli-
kus templomban ingyenes gospelkoncertre kerül sor.

A MOM Kulturális köz-
pont júniusban két világ-
sztárt is fogad: 22-én a 
tízszeres Grammy-díjas 
ku bai származású trom-
bitás, Arturo Sandoval 
tiszteleg egykori mento-
ra, Dizzy Gillespie előtt, 
majd 28-án a bőgős-
basszusgitáros -énekes 
Esperanza Spalding (ké-
pünkön) teszi tiszteletét 
legújabb, a jazz fogalom-
körén túlmutató Emily’s 
D+Evolution című pro-
dukciójával, melynek pro-
ducere a David Bowie-val 
is sokszor dolgozó Tony 
Visconti.

A BMC gazdag júniusi koncertkínálatából kiemelkedik 
4-én a Lukács-Harland-Grenadier Trió koncertje, 5-én a 
Fon-Trade Music Saxophone Summit, amelyen a tenorsza-
xofon három kiválósága, Rick Margizta, Tony Lakatos és 
Bolla Gábor muzsikál, 8-án a kínai Jasmine Chan énekes-
nő és a Szakcsi Jr. Trio estje, valamint 11-én Hans 
Lüdemann, Sébastien Boisseau és Dejan Terzic Rooms Trió-
ja. A koncerteknek az Opus Jazz Club ad otthont.

25. Gyulai Vár Jazz Fesztivál július 23-ára időzíti különleges 
programkínálatát, melynek világhírű fellépője, Al Di 
Meola (képünkön) Elysium & More című anyagát mutatja 
be. A meghívottak közt lesz még a 15 éves Balázs Elemér 
Group, a Grencsó Kollektíva és az elmaradhatatlan Gyulai 
Big Band.

A július 22–31. között megrendezett Művészetek Völgye 
idén sem bánik mostohán a jazz szerelmeseivel.  Fellép En-
rico Pieranunzi Harcsa veronikával, a Trio Midnight Andy 
Middletonnal, a Modern Art Orchestra Bob Mintzerrel és 
másokkal, a Dresch Folk Quartet, a Snétberger Zenei Köz-
pont ifjú tehetségei, a Santa Diver és Borbély Mihály, az 
Oláh Krisztián Trió, a Bacsó Kristóf Triad, Fábián Juli és 
Zoohacker, az Ég alatti 5, a Subtones és Jónás Vera, a Syrius 
Legacy, a Song-óra, a Gyémánt Bálint több formációval, a 
László Attila Quartet, a Kozma Orsi Quartet, a Tóth Vik-
tor Tercett, a Párniczky Quartet, a SoulFool Band, a Harcsa 
Veronika Quartet, Mózes Tamara és Nagy János, a Bencze 
Alma Quartet, a Szőke Szandra Quintet és a Delalamm.

A Sambosi-Törley Fesztivál idén, 19. kiadásában bővít mű-
faji kínálatán, augusztus 3-án fókuszál a jazzre, míg 4-én a 
népzene felé fordul. A Törley Gyűjtemény és Látogatóköz-
pontban szerdán 19 órától a Kozma Orsi–Fehér Géza Duót 
hallhatjuk, 20 órától pedig a Newbrand együttes fogadja 
Husnullina Regina énekesnőt. A csapattagok közt találjuk 
Nagy János zongoristát és fiát Nagy Ábelt, aki gitáron is 
virtuóz játékos, Frankie Látó hegedűst, Joubert Flóra ifjú 
dobos hölgyet és Kéri Samut basszusgitáron, aki a legfiata-
labb tag. Csütörtökön a Fonó Zenekar koncertezik Szabad 
a tánc című műsorával.

További információ: www3.lamantin.hu, www.jazzfesztival.hu, 
www.momkult.hu, www.bmc.hu, www.gyulaivarszinhaz.hu, www.
muveszetekvolgye.hu, www.sambosi.hu
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Nagyot szól a nyárelő és nyárutó  
a Müpában

Bombasztikus évadzárásra készül a Müpa. Néhány nap kü-
lönbséggel két olyan jazzelőadó lép a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyterem színpadára, akiket többen megnevezné-
nek a kifogott aranyhalnak mint három kívánságuk egyi-
két. Diana Krall június 30-i koncertje azért is emlékezetes-
nek ígérkezik, mert ez idáig sportcsarnokokban hallhattuk 
idehaza. Az ötszörös Grammy-díjas zongorista-énekesnő 
minden bizonnyal előad majd néhány számot legutóbbi, 
Wallflower című albumáról Anthony Wilson gitárossal, 
Karriem Riggins dobossal és Robert Hurst bőgőssel alko-
tott zenekarával, de korábbi slágereit is műsorra tűzi nyári 
európai koncertkörútja második állomásán. A művésznő 
honlapjának tanúsága szerint Budapesten találhatók leglel-
kesebb rajongói, hiszen lapzártánkkor egyedül a Müpa-beli 
koncertre kelt el minden jegy.
Hasonlóan kivételes érdeklődés övezi Keith Jarrett július 
3-i szólózongora-koncertjét, aki mindössze négy európai 
helyszínen lép fel idén júliusban. Már 2007 októberében 
megkedvelte a Bartók Béláról elnevezett hangversenyter-
met, így közel kilenc év múltán kedves ismerősként tér visz-
sza, hogy újabb kétrészes, szólóimprovizációkból álló esttel 
örvendeztesse meg rajongóit.
A nyári szünet után a Jazz 0820 évadnyitó rendezvényére 
kerül sor, immár tizenkettedszer. A közkedvelt ünnepi 
jazzkavalkád idén még gazdagabb műsort kínál, hiszen a 
kinti nagyszínpadon három csapat váltja majd egymást: 
kezdetnek az Ifj. Oláh Kálmán Quartet, a januári Jazz 
Showcase közönségdíjas zenekara lép fel, akik 18 óra után 
átadják a stafétát a Berdisz Tamás vezette Bopcorn triónak, 
akik ez alkalommal három harsonásgeneráció jeles képvise-
lőivel egészülnek ki. Nem marad el a megszokott Police Big 
Band-koncert, amely az augusztus 20-i tűzijáték előtt és 
után is szórakoztató műsort kínál. Ezalatt a Zászlótérben és 
az Üvegteremben két tehetséges hármas, a Tálas Áron Trió 
és a Rafael Márió Trió játszik örmzenét a hozzájuk szaba-
don csatlakozó szólistákkal: Munkácsy Eszter énekesnővel, 
Subicz Gábor trombitással, illetve Dennert Árpád és Varga 
Gergely szaxofonosokkal. A koncertek 17 órától kezdődnek 
és ingyenesek lesznek.
Aki pedig egy kicsit is szereti a tradicionális jazzt és a swing-
zenét, annak egy héttel később ismét a Müpában a helye, 
hogy végigélvezze a New Orleans Swingfesztivál koncertjeit. 
26-án a Group’n’Swing készül kivételes műsorral, kivételes 
vendégművésszel, 27-én a Korb Attila multi inst ru mentalista 
vezette PapaJazz formáció fogadja Amerikából Scott Robin-
son fúvós virtuózt, aki ez alkalommal leginkább tárogatójá-
tékával készül lehengerelni az egybegyűlteket. Az augusztus 
28-i fellépő személye lapzártánkig nem nyert megerősítést, 
annyi azonban tudható, hogy e hétvége méltó megkoroná-
zására számíthatunk. Gramofon-összeállítás

További információ: www.mupa.hu




