
Jazz Napok

Sárkányszelidítő

2018. AUG. 3-5. 

Fellépők
Lakatos Ágnes - ElsaValle - Várallyay  
Petra - Hajdu Klára - Kéknyúl -  
Mollfium - Spring Island -  
The Transform Quintet
 
Gyerekkoncertek
Kokopelli Jazz Matiné 
Bolba Éva és a JAZZterlánc
 
Kézműves foglalkozások
Designer termékek
Portré készítés
 
Büfé
A kesztölci Szivek Pincészet borai
 Csapolt sörök
 
Napijegyek:
Péntek: 2 000 Ft
Szombat: 3 000 Ft
Vasárnap: 3 000 Ft
14 éves kor alatt, valamint a délelőtti gyerekprogramokra a  
belépés ingyenes!

Naponta maximum 150 főnyi közönséget tudunk fogadni. 
Jegyek elővételben július 2-től az Olvasókörben válthatók. 

Esztergom
Szentgyörgymezői Olvasókör

Délelőtti gyermek programok 
08.04. Szombat 
10:00 KOKOPELLI JAZZ MATINÉ 

Interaktív, játékos előadás, elsősorban óvodás, kisiskolás 
gyermekeknek. 
A koncerten gyerekvilág közpon-
tú szerzemények szerepelnek, 
a gyerekekkel közös éneklés, 
zenélés és improvizáció, mindez 
a jazz hangzásvilágából merítve. 
Az előadás része néhány rövid 
hangszerbemutató is, a koncert 
után pedig „hangszersimogató-
ra” várjuk az érdeklődő gyerekeket. 
Vörös Niki - ének, Strausz Eszter - fuvola, szoprán szaxofon,
Sélley Szabolcs - alt szaxofon, Varga Nóra - harsona, 
Vörös László - zongora, Bögöthy Ádám Viktor - bőgő, 
Cseh Balázs - dob 
 
08.05. Vasárnap

10:00 BOLBA ÉVA ÉS A JAZZTERLÁNC

Három kiváló jazz zenész alapította a zenekart azzal a 
céllal, hogy a gyerekek az élő zene segítségével inter-
aktív módon ismer-
kedhessenek meg a 
műfajjal. A gyerekek 
maguk is bekapcsolód-
nak a hangok utánzásá-
ba, hol békakórusként, 
hol hangerővel segítve 
a zenekar munkáját. 
A nézők mini hang-
szer bemutató keretei 
között ismerkedhetnek meg a harsonával – a muzsiku-
sokkal együtt vizsgálják meg a tokot, nyitják fel, mint 
valami csodaládát, és rakják össze.
 
Bolba Éva - ének, Bera Zsolt - harsona, Szili Róbert - gitár
 

A gyerekprogramok ingyenesek!
A koncertek után kézműves foglalkozás várja az 

érdeklődő gyerekeket!

A fesztivál helyszíne, információ, jegyértékesítés:
2500 Esztergom, Andrássy u. 23.
Szentgyörgymezői Olvasókör
http://olvasokor.uw.hu
http://facebook.com/sarkanyszelidito.jazz
E-mail: sz.olvasokor@gmail.com 
Tel.: +36-33/ 413 464, +36-30/ 355-4243

Buszpályaudvar: 
2500 Esztergom, Simor János u 
+36-(33) 511 721 

Vasútállomás:
2500 Esztergom Bem tér 1.
+36 (1) 3 49 49 49 

TAXI:
Esztergom Taxi: +36 (30) 
6340403 
Taxi 1000: +36 (20) 622 1000

 

Csülök Csárda
2500 Esztergom, Batthyány u 
9., www.csulokcsarda.hu
Asztalfoglalás: +36-33/501-151
E-mail: csulokcsarda@invitel.
hu
Nyitva tartás: 12.00-22.00 
 
Mediterráneo  
Vendégfogadó
2500 Esztergom, Helischer út. 
2., www.mediterraneo.hu
Asztalfoglalás: +36-33/311-411
E-mail: info@mediterraneo.hu
Nyitva tartás: 12.00-22.00
 

Padlizsán Étterem
2500 Esztergom,
 Pázmány P. u. 21.
www.padlizsanetterem.hu
Asztalfoglalás: +36-33/311-212
Nyitva tartás: 12.00-22.00 
 
Prímás Pince
2500 Esztergom, Szent István 
tér 4., www.primaspince.hu
Asztalfoglalás: +36-33/541-965
E-mail: info@primaspince.hu
Nyitva tartás: 
péntek-szombat 10.00-22.00
 vasárnap 10.00-17.00
 
Szent Adalbert Központ
2500 Esztergom, 
Szent István tér 10.
Telefon: +36-33/541-938
E-mail: pivok.zsanett@szen-
tadalbert.hu
Nyitva tartás: 11.00-14.30

ÉTTERMEK ESZTERGOMBAN:



19:00 SPRING ISLAND
Az együttes a hazánkban is rendkívül népszerű sokak ál-
tal szívesen hallgatott, de kevesek által játszott smooth-
jazz stílust képviseli, amely dallamos, könnyen befogad-
ható és mai hangzás-világával szinte minden hallgatóját 
azonnal megragadja. Világukban egyaránt helyet 
kapnak a modern groove-ok, az izgalmas harmóniák, 
a latin ritmusok és a lírai szerzemények. Bemutatkozó 
lemezük, a GetMovin’ a többszörös Grammy-díjas Dave 
Samuels vendégszereplésével készült, vokalistaként 
pedig Sztankovits Kata közreműködik. Ezt a stílust olyan 
világnagyságok előadásából ismerhetjük, mint George 
Benson, David Sanborn, George Duke valamint a Mez-
zoforte, az Incognito, és a YellowJackets zenekaroktól.

Stencli Tamás - szaxofon, György Ákos - billentyűs hangszerek, 
Galgóczi Balázs - gitár, Takács Donát - basszusgitár, Pataki 
László - dob

 20:00 KÉKNYÚL
The Hammond Band
A hetvenes évek 
soul- és funk zené-
jében gyökerező, 
urbánus tánczenét 
játszó Kéknyúl 
egyedülálló színfoltja 
a hazai klub- és fesz-
tivál-körforgásnak. 
Bár a csapat korábbi hangzása Premecz Mátyás zene-
karvezető-billentyűs - védjegyének számító - Hammond 
orgonája köré épült, az új lemez anyaga új koncepcióra 
épül: nyolc egyenrangú muzsikus sző izgalmas zene-
szövetet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, 
sok vokállal és Andy Hefler szenvedélyes, karakteres, 
óceánon túli énekével. 
Andrew Hefler - ének, Premecz Mátyás - hammond, Csókás Zsolt 
- gitár, Kováts Gergő - bariton szaxofon, Jász Andris - szaxofon, 
Puskás Csaba - trombita, Bata István - basszusgitár, Badics Márk 
– dob

08.03. Péntek  
19:00 MOLLFIUM
 Az egykori konzervatóriumi osztálytársak alkotta formá-
ciót Szegő Csaba hívta életre. A trió zenei kalandozásra 
invitál bennünket a jazz világába. Zenéjüket a lágy, érzéki 
bossanova, a lendületes samba és a lüktető swing ritmusa 
itatja át. Műsorukban a harmincas és hatvanas évek közöt-
ti időszak jazz örökzöldjei szerepelnek.

Szegő Csaba – szaxofonok, Gyárfás István – gitár, 
Sárkány Sándor – bőgő
  
20:00 LAKATOS ÁGNES STANDARD ZONE

A jazz-éneklést a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen is 
tanító, sokat szereplő kortárs 
jazzénekesnő, Lakatos Ágnes 
mindig új dolgokkal kísérletezik. 
Repertoárjukat főként stan-
dard-dek alkotják hagyományos 
és kevésbé hagyományos, néhol 
egészen merész feldolgozásban.

Lakatos Ágnes –  ének, Cseke Gábor  – zongora, Csuhaj-Barna Tibor 
– bőgő, Jeszenszky György – dob
  
08.04. Szombat
 

17:30 HAJDU KLÁRA QUARTET

Hajdu Klára a hazai jazz élet 
kiemelkedő alakja.  
A jazzma.hu, az egyetlen 
magyar jazz portál olvasói 
2013-ban az év énekesnőjé-
nek választották. A hazánkban 
és Európa szerte népszerű 
Fonogram-díjas jazz zenekar, 
a Balázs Elemér Group énekes-
nője volt közel egy évtizedig. Tíz éve megalapította saját 
együt-tesét a Hajdu Klára Quartetet. 2013-ban jelent meg 
első lemezük “Comewith me” címmel, amely nagy sikert, 
teltházas koncerteket hozott a zenekarnak. 

Hajdu Klára - ének, Oláh Krisztián - zongora, Soós Márton - nagy-
bőgő, Hoff Marcell - dob

 19:00 VÁRALLYAY PETRA TRIÓ 

Várallyay Petra a fiatal generá-
ció legígéretesebb zenészeinek 
egyike. 2016-ban Orszáczky-dí-
jat, 2017-ben Junior Artis-
jus-díjat kapott, majd a Sibiu 
International Jazz Competition 
“Legjobb hangszeres előadó” 
díját vehette át. Progresszív 
fúziós jazz trió formációja által létrehozott karakteres zenei 
világban a precízen megkomponált részek a szabad improvi-
zációval váltakozva alkotnak harmonikus egységet. A három 
fiatal és tehetséges zenész elképesztő hangszeres tudása, 
lenyűgöző összjátéka és zeneszeretete a kortárs jazzre való 
rácsodálkozás élményével gazdagítja a közönség tagjait.
Várallyay Petra - hegedű, ének, zongora, Szikora Balázs - dob, 
Berta Zalán - basszusgitár
 
20:00 ELSA VALLE AFROCANDO
Elsa frenetikus dobok és isteni dallamok kö-
zött született, hiszen az Afro Jazzt hordozza 
ereiben. A Magyarországon élő tüzes, fék-
telen energiájú kubai énekesnő a közönség 
egyik nagy kedvence. Művei, dalai ritmikai 
többszólamúsággal, jazz dalamokkal átitató-
dott fúzió. Ez ad egyedi pecsétet zenéjének. 
Ebben a formációban összefonódik a jazz, 
az afro jazz, a bebop, és együtt alkotnak egy 
konziliumot, hogy életet adjanak ennek az 
egyedi projektnek.

Elsa Valle - ének, Winand Gábor - ének szakszofon, billentyű, 
Oláh Tzumo Árpád - zongora, Orbán György - bőgő, Csìzi László 
- dob 
 
08.05. Vasárnap
17:30 THE TRANSFORM QUINTET

A Transform Quintet egyéni, inven-
ciózus zenét játszó jazz-zenekar. 
Progresszív zenei világuk többek 
közt, betekintést enged a fusion 
jazz, a mainstream, az elektronikus 
zene és a klasszikus romanticizmus 
világába. Előadásmódjukat kirob-
banó erő, és virtuóz játék jellemzi, 
mely mindvégig igazodik dalaik szellemiségéhez. Kompo-
zícióikat karakteres játékkal, kifinomult ízléssel szólaltatják 
meg. A zenekar magyarországi és határon kívüli jazzklubok 
és fesztiválok rendszeres meghívottja. 
Horváth “Tojás” Gábor - billentyűs hangszerek, Gyémánt 
Bálint - gitár, Eged Márton - basszusgitár, Gálfi Attila - dob, 
Redő Dániel - ütősök 


