
IV. Sárkányszelídítő
 Jazz Napok

Esztergom
Szentgyörgymezői Olvasókör
2021. Július 30- Augusztus 1.

 
Fellépők:
D.A.S. Trió – Gyárfás István – Molnár Enikő – 
Juhász Gábor – Bolba Éva – Borbély Mihály – László 
Attila – Kovács Linda – Rafael Márió – Nagy János –  
Lattmann Béla – Lukács Miklós
 

Gyerekkoncertek:
Kokopelli Jazz Matiné 
Bolba Éva és a Jazzterlánc 
 
Délelőtt kézműves foglalkozások
 

Meleg büfé
Szivek Pincészet borai
Csapolt sörök

Napijegyek: Péntek: 2 000 Ft
Szombat: 3 000 Ft
Vasárnap: 3 000 Ft
14 éves kor alatt a belépés ingyenes, valamint a délelőtti 
gyerekprogramok ingyenesek! A részvétel a járványügyi, éppen 
érvényes előírások betartásával lehetséges!

Kérjük Vendégeinket, hogy fesztiválunkra „házi kedvenceik” 
nélkül érkezzenek. 
Háziállatokat nem áll módunkban beengedni az udvar terüle-
tére sem!

Délelőtti gyermekprogramok
 
07.31. Szombat

10:00 Kokopelli Jazz Matiné 
    

A 7 tagú jazz formáció Magyar-
országon egyedülálló módon köz-
vetíti a gyerekeknek az igényes 
jazz zenét. A dalok gyermekköz-
pontú szövegezése, bábok és kel-
lékek használata és a folyamatos 
interakció következtében a gyere-
keket észrevétlenül öleli körbe a 
jazz zene telített harmóniavilága, változatos ritmusképletekkel, 
pezsgő instrumentális improvizációs részekkel és a jazz zene-
történet jelentősebb szólóinak megszólaltatásával.

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 
 

08.01. Vasárnap
 

10:00 Bolba Éva és a Jazzterlánc 
   

Három kiváló jazz zenész alapította 
a zenekart azzal a céllal, hogy a gye-
rekek az élõ zene segítségével inter-
aktív módon ismerkedhessenek meg 
a műfajjal. A gyerekek maguk is be-
kapcsolódnak a hangok utánzásába, 
hol békakórusként, hol hangerővel 
segítve a zenekar munkáját. A nézők 
mini hangszerbemutató keretei kö-
zött ismerkedhetnek meg a harsonával – a muzsikusokkal együtt vizs-
gálják 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, Bem tér 2.
+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

Éttermek Esztergomban:

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@szentadalbert.hu
Nyitva tartás: 11.00-14.30



07.31. Péntek 
 

18:00 D.A.S. Trió 
  
A fiatal virtuózokból álló csapat 2014-ben 

alakult. Céljuk az iz-galmas zenei elemek 
kombinálása és érzéseik zenei nyelven 
törté-nő megfogalmazása. Alapvetően 
jazz-fusion zenét játszanak és a közöttük 
lévő bámulatos összhang az első pillanat-
tól átjön, fiata-los lendületük magával ra-
gadja a közönséget. A pimaszul techni-kás 
groove-ok és a virtuóz előadásmód meglepő könnyedséggel párosul, amire 
nem lehet nem odafigyelni.
Fábry Adonisz - dob, Nagy Ábel - billentyűk, Sárdi Ádám - basz-
szusgitár

 20:30 Gyárfás István Trió feat. Molnár Enikő
A Gyárfás István (Gyafi) alapította trió 

játékát szwinges lüktetés, színekben és 
tempóváltásokban gazdag előadásmód 
jellemzi, mely a “bebop” stíluselemeit hor-
dozó, virtuóz szólókkal társul. Erre a kon-
certre a gyönyörű hangú énekesnő, Molnár 
Enikő is csatlako-zik a csapathoz, akinek 
előadói stílusát a dalok érzékeny, finom 
megformázása mellett bájos visszafogott-
ság jellemzi.
Molnár Enikő – ének, Gyárfás István – gitár, Oláh Zoltán – bőgő,
Cseh Balázs – dob 

07.31. Szombat

 17:00 Bolba Éva Trió 
A jazz műfaj egyediségét a benne rejlő 

szabadságnak köszönhet-jük. Ennek oka 
nem csupán az improvizáció, hanem az 
örök érvé-nyű sztenderd dallamok és har-
móniák variálhatóságának kimerít-hetet-
len tárháza. A Bolba Éva Trió „Transcript” 
című műsorát első alkalommal hallhatja a 
közönség Esztergomban. A produkcióban 
elhangzó fordulatokban gazdag, kiváló 
hangszerelések, teret en-gednek a zongora, bőgő és az ének kreatív kibon-
takozásának.
Bolba Éva - ének, Cseke Gábor - zongora, Sárkány Sándor – bőgő 

19:00 Juhász Gábor Trió 
Juhász Gábor jazzgitáros és zeneszerző, 

2006-ban alapította trióját.  Műsorukban 
saját szerzeményei valamint finoman 
meg-munkált jazz örökzöldek egyaránt 
fellelhetők. „Azok a dalok, amiket az ember 
megír, kicsit olyanok, mintha saját szülöt-
tei lennének: támogatni kell őket. Zenetu-
dósok próbálták megfejteni a zene lényegét, és rengeteg analógiát találtak a 
szerves létezők-kel – ez nem lep meg, hiszen minden egyes zeneművet egy 
szerves létező, történetesen egy ember hozott létre”(Juhász Gábor)
 Juhász Gábor – gitár, ifj. Tóth István –bőgő, Jeszenszky György 
- dob

 

21:00 Borbély Mihály     Balkán Jazz Project 
A Borbély Mihály vezette Balkán Jazz 

Project zenéjében a Kárpát-medence, a 
Balkán és a jazz energiáit ötvözi. Koncert-
jeiken a nép-zene, jazz és világzene rajon-
gói különleges élményre számíthatnak: 
erőteljes ritmusok, finoman áttetsző, lírai 
melódiák és fergeteges táncdallamok egy-
aránt megszólalnak.
Borbély Mihály – szaxofon, klarinét, tárogató, furulyák, György Mi-
hály – gitár, buzuki, Lukács Miklós – cimbalom, Horváth Balázs 
– bőgő, G. Szabó Hunor – dob, ütőhangszerek

 
08.01. Vasárnap
 

17:00 Rafael Márió trió 
A trió 2014 tavaszán alakult, még a 

Zeneakadémia falai között, s azóta rend-
szeres fellépői a budapesti jazz életnek. 
Stílusokon átívelő zenei világuk saját 
szerzeményeken alapul, melyekben egy-
aránt fellelhető a balkáni zene nyolcados 
lüktetése, a jazz lágy harmóniavilága és a 
mai hip-hop. A csapat komoly hangsúlyt fektet a kollektív improvizációra, s 
a számos forrásból merítő, az effekteket széleskörűen és bátran használó 
hangzásuk eredetisé-gére.
Rafael Márió – zongora, rhodes, Bartók Vince – basszusgitár,  
Hidász Tamás – dob 

19:00  Kovács Linda – Bögöthy Ádám Duó 
 Kovács Linda igazi útkereső mu-

zsikus, aki megtalálta saját hangját 
a jazzben. Az általa fémjelzett pro-
dukciók egyik fő ismérve a komp-
romisszummentes önkifejezés. 
Bögöthy Ádámmal alkotott duó 
formációjuk műsorában egy komp-
lex és változatos zenei anyag szólal meg, melynek gerincét saját kom-
pozíciók alkotják. Minimál ambient vagy lüktető groove egy kórusnyi 
énekkel meg-spékelve.
 Kovács Linda – ének, Bögöthy Ádám – bőgő

 

21:00 László Attila Fusion Circus 

A László Attila Fusion Circus a hazai jazz kiemelkedő szólistáit in-
tegrálja a zenekarvezető saját kompozícióit megszólaltató leg-újabb 
formációjába. Újdonság, hogy a már ismert darabok közül is jó néhány 
hangszerelése itt három fúvósra és ritmus szekcióra íródott, melyek-
ben a gitár hangzása továbbra is kiemelkedő sze-repet játszik. Dina-
mikus, ritmikus zene, melyben László Attila ere-deti hangzású, sodró 
lendületű szerzeményei hangzanak el.
László Attila – gitár, Nagy János – billentyűk, Lattmann Béla 
– basz-szusgitár, Zombori Attila – dob, Pecze Balázs – trom-
bita, Soso Lakatos Sándor – szaxofon, Csapó Krisztián – har-
sona

Támogatóink:


