


Július 7. (péntek) 20 óra

BUDAPEST RAGTIME BAND

A Budapest Ragtime Band a magyar jazz-élet egyik legpatinásabb együttese, 1980-

ban alakult főiskolát illetve Zeneakadémiát végzett művészekből. A zenekar célja a

ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett több tradicionális amerikai zenei

műfaj bemutatása, életben tartása és népszerűsítése a magyar közönség körében. 

A  Budapest  Ragtime Band  a  ragtime-okat  8-10  tagú  együttesre  hangszerelte  át.

Ehhez  adottak  voltak  a  jól  képzett  muzsikusok  és  egy  olyan  hangszerpark,  ami

egészen kivételes hangszerelési megoldásokra adott lehetőséget. 

Később  a  ragtime-ok  mellé  swing-melódiákat,  dixieland-slágereket  és  virtuóz

hangszerszólókat  vettek  műsorukba.  Repertoárjukban  szerepelnek  komolyzenei

művek, de operettek ragtime-os, szórakoztató gegekkel tűzdelt átiratai is.

A zenekar koncertjeinek elmaradhatatlan része a show, a vidámság és a móka. 
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Felléptek már több alkalommal is a Berlini Filharmónia nagytermében, rendszeresen

turnéznak  Angliában,  két  ízben  vendégszerepeltek  a  Kanári-szigeteken,  hatszor

jártak az Amerikai Egyesült Államokban, meghívást kaptak Mexikóba, koncerteztek

Európa összes országában, külföldi jazzklubokban is gyakran megfordulnak. 

Olyan nagyságokkal adhattak koncertet, mint  Dave Brubeck, Chris Barber, Clark

Terry, John Scofield, Johhny Griffin stb.

A Budapest Ragtime Band jól ismert a hazai jazz- és könnyűzene kedvelők körében,

népszerűségük  évtizedek  óta  töretlen.  Az  együttes  a  hazai  zenei  élet  egyik

meghatározó  tradicionális  jazz-zenekara.  Itthon  is  minden  évben  hivatalosak  az

ország legkülönbözőbb tájaira,  elegáns koncerthelyszínekre,  bálokra éppúgy,  mint

falunapokra. A zenekar otthona az Óbudai Társaskör.

A  tagok  különösen  szívükön  viselik  a  gyermekek  zenei  nevelését,  ezért  ifjúsági

műsoraikkal  –  a  Nemzeti  Filharmóniával  karöltve,  együttműködve  -  húsz  éve

rendszeresen járják az ország általános- és középiskoláit, formálják  ifjúságunk zenei

ízlését  -  egyfajta  kulturális  missziót  is  betöltve.  A  zenekar  ismeretterjesztő

gyermekműsora  remek  alkalom  az  örömzene  fogalmának  megismertetésére  és

bemutatására. 

A  Budapest  Ragtime Band  megalakulása  óta  tizenegy hanghordozót  (három LP,

nyolc  CD)  készített,  s  már  készül  a  következő,  melynek  különlegessége,  hogy

kizárólag magyar örökzöldek – zenekarra jellemző - feldolgozásait tartalmazza.

A zenekar tagjai:

Gayer Ferenc - zenekarvezető, bőgő

Kiss Bálint - harsona

Stein Ferenc - zongora

Csárics Sándor - trombita

Széki József - ütőhangszerek

Novák Péter - hegedű

Weszely János - dob
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Július 14. (péntek) 20 óra

THE BLACKBIRDS / BEATLES TRIBUTE BAND

„Amikor  2004-ben  először  koncerteztünk  egy  kis  budapesti  szórakozóhelyen,

álmunkban sem gondoltuk,  hogy a  Beatles  dalait  mintegy hivatásként  játszhatjuk

majd évtizedeken keresztül. Megtisztelő számunkra, hogy Európa második Beatles

Múzeumának  (az  Egri  Roadnak)  a  hivatalos  zenekara  vagyunk,  és,  hogy  2016

áprilisától a (Beatles által is használt) legendás VOX erősítők endorsere és hivatalos

partnere lehetünk. Közel áll hozzánk az egész hatvanas évek életérzése, divatja és

az "All  You  Need Is  Love"  üzenete!  Nagyon  szeretjük  a  régi  hangszereket  és  a

csöves  erősítőket.  Fontos  számunkra,  hogy  többször  is  járhattunk  Angliában,  a

Beatles szülőhazájában, ahol 1981 óta Beatles emlékzenekarok töltik meg Liverpool

klubjait. Sétálhattunk London híres utcáin, átkelhettünk az Abbey Roadon, láthattuk a

legendás  EMI  stúdiót,  játszhattunk  a  Beatles  bölcsőjének  nevezett  Cavern  Club

színpadán Liverpoolban, és találkozhattunk számos olyan emberrel, akik részesei a

nagy Beatles mítosznak és legendának – köztük a két élő Beatles taggal is: Paul

McCartney-val és Ringo Starral!”

A zenekar tagjai:

Dobos László: gitárok, ének, Hajba Áron: gitárok, ének, Hoffmann György: dobok,

Hajba Imre: basszusgitár, ének
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Július 21. (péntek) 20 óra

HOPPÁRÉ

A győri  zenekar  a  kávéházi  zenei  kultúra  hagyományait  eleveníti  meg,  népszerű

magyar  és  külföldi  klasszikusokat  dolgoz  fel,  magyar  és  roma  népi  kultúra

gyöngyszemeit  gondolja  újra,  sajátos  latinos,  jazzes,  világzenei  hangvétellel

fűszerezve.

(hopparezene@gmail.com)

A zenekar tagjai:

Paku Patri - ének

Pataki Anna - ének

Németh Csabi - hegedű

Burai Zsolti - gitár, brácsa, vokál

Horváth Misi - bőgő, basszusgitár

Bors Laca - ütőhangszerek

Baranyai István - zongora
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Augusztus 04. (péntek) 20 óra

TOM WHITE & the MAD CIRCUS

 

Rockabilly. Főnév. Stílus. Minden. Az Egyesült Államok déli államaiban alakult ki az

1950-es években. 

A  szó  ötvözi  a  rock  és  a  ’hillbilly’,  azaz  ’vidéki’  szavakat,  mely  a  műfaj  sajátos

hangszereire utal. Klasszikus eleme a nagybőgő, amin kézzel, vonó nélkül játszanak,

ez adja a zene húzását, lelkét, alapját. 

A rockabilly fénykora az ’50-es években volt,  jeles képviselői voltak Elvis Presley,

Carl  Perkins,  Jerry  Lee Lewis,  Johnny Cash,  valamint  jelenkori  helytartója,  Brian

Setzer.

Szinte  minden  mai  zenei  stílus  eredete  visszavezethető  a  blueshoz  és  a

rock’n’rollhoz. Mondhatjuk, hogy már akkor megírtak mindent, azóta legfeljebb csak

rontottak rajta.

Bár  ez  a  műfaj  is  megkapta  a  ráncfelvarrást,  amit  Brian  Setzer  zsenialitásának

köszönhetünk, akit  a neo rockabilly műfaj  szülőatyjának tartanak. Ha ezt a stílust

beoltjuk csipetnyi rhythm bluesos és velőtrázóan recsegő old harmonikával, 
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megkapjuk  a hamisítatlan Tom White & the Mad Circus hangzást, ami sokak szerint

egy új íz a hazai oldies muzsikát játszók körében.

Nagy hangsúlyt fektet a zenekar a saját dalok írásába. Szerintünk is a legfelemelőbb

érzés  egy  zenésznek,  amikor  a  közönség  vele  együtt  énekli  a  dalait.  Mindenki

megtalálja  benne  a  neki  tetszőt.  Zakatoló  ritmus,  erő,  dinamika,  és  dallamosan

izgalmas  hangszeres  szólók,  showszerű  előadásmód,  cirkuszi  akrobatákat  idéző

színpadi mozgás. Ez az igazán zseniális recept.

A műfaj előadásmódjának és ritmikus lüktetésének köszönhetően abszolút kortalan.

Mindenre és mindenkire hat. Az emberi test nem tud ellenállni ennek a muzsikának.

Kortól és nemtől, faji és vallási hovatartozás nélkül mindenki táncol. 

A zenekar garantáltan biztosítja a felejthetetlen szórakozást és az emlékezetes zenei

élményt, amit a meghívások óriási száma is híven tükröz. 120 koncert évente elég

nagy szám ahhoz, hogy a Tom White & the Mad Circus kivívja magának a legtöbbet

foglalkoztatott hazai rockabilly/rock’n’roll zenekar nevet.

Tagok:

Tom White - ének, szájharmónika

Bognár Balázs - gitár

Kéri Kolos - nagybőgő

Buzsik Tamás – dob

Hóbor Bence - trombita

Szemán Gábor - harsona

Pálffy Károly - szaxofon
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Augusztus 11. (péntek) 20 óra

MYDROS

A  Mydros  zenekart  2001-ben  alapították  görög  és  magyar  fiatalok,  hogy

megoszthassák mindenkivel  azt  az  örömöt,  amit  a  görög zene és  tánc ad nekik

gyermekkoruk óta. 

Az elmúlt 16 évben több, mint 1100 alkalommal léptek színpadra. Görög táncházak,

vacsoraestek,  nemzetiségi  műsorok,  görög-magyar  esküvők  állandó  fellépői,  de

emellett sok hazai és külföldi zenei fesztiválon is szerepeltek. Eddig két lemezt adtak

ki.  Hangszerelésük leginkább a görög városi zenének kedvez, de repertoárjukban

helyet kap a népzene, és ízelítőt adnak a mai görög slágerekből is.

A zenekar tagjai:

Csyef Athina - ének

Smuk Gábor - tangóharmonika, billentyűs hangszerek

Smuk Tamás - ütősök, gitár

Sztavropulosz Nikosz - buzuki

Virágh Lavínia – ének
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