
2500 Esztergom,Andrássy u.23.

2019 .  augusztus  2-4 .
Szentgyörgymezo i  Olvasókör

Egyediség, kreativ itás .  Kortárs kompozíc iók, expresszív, energikus improvizációk .”

A népzene t isztasága és a jazz-rock d inamizmusa”

augusztus 02.augusztus 02.

 Az Artisjus d í jas énekesno érzelmekkel gazdagon átszott, int im zenei v ilága.”  

Vérpezsdíto latin r itmusok, v irtuóz zongorajáték és egy bársonyos énekhang.”

alternatív jazz koncert gyerekeknek

 A szabadzenei szcéna f iatal képviselo i .  D inamizmus, sodró lendület .” 

augusztus 03.augusztus 03.

Az Erkel Ferenc-dí jas zeneszerzo eklektikus, intenzív zenéje .”

interaktív jazz koncert gyerekeknek

Spontaneitás, kockázatvállalás, improvizáció .”

Az improvizatív, soulos elemekkel tarkított nujazz-funk magyarországi képviselo i .”

augusztus 04 .augusztus 04 .

Belépődíj:  
1 .  nap 2000.-
2.  nap 3000.-
3.  nap 3000.-

14 év alatt a belépés ingyenes

a délelőtti koncertek ingyenesek.  naponta max.  150 főnyi közönséget tudunk fogadni.  
jegyek elővételben a szentgyörgymezői olvasókörben vásárolhatók.    

információ:  Vörös lászló:  30/354-9549,  szentgyörgymezői olvasókör:  30/355-4243,  www.olvasokor.uv.hu facebook:  „sárkányszelídítő jazz napok”            

10.00 kokopell i  jazz matiné10.00 kokopell i  jazz matiné

17.30 váczi eszter & quartet17.30 váczi eszter & quartet

19.00 kiss against peace19.00 kiss against peace

20.30 révész r ichárd latin tr ió feat.  urbán ors i20.30 révész r ichárd latin tr ió feat.  urbán ors i

10.00 bolba éva és a jazzterlánc10.00 bolba éva és a jazzterlánc

17.30 márkus t ibor és az equinox septet17.30 márkus t ibor és az equinox septet

19.00 dés andrás erdokerulo quartet19.00 dés andrás erdokerülo quartet

20.30 subtones20.30 subtones

kérjük kedves vendégeinket,  hogy fesztiválunkra házi kedvenceik nélkül érkezzenek!

szponzoraink:  esztergom város önkormányzata,  spori print nyomda

20.30 Red Stones Feat.  Strausz Eszter & Vörös Nik i20.30 Red Stones Feat.  Strausz Eszter & Vörös Nik i20.30 Red Stones Feat.  Strausz Eszter & Vörös Nik i
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I I .  Sárkányszel íd íto jazz napokI I .  Sárkányszel íd íto jazz napokI I .  Sárkányszel íd íto jazz napokI I .  Sárkányszel íd íto jazz napok

18.30 czirják csaba trió18 .30 czirják csaba trió


