
Délelőtti gyermekprogramok 
  

08.06. Szombat 
  

10:00 Kokopelli Jazz Matiné  
     
    A 7 tagú jazz formáció Magyaror-
szágon egyedülálló módon közvetíti a 
gyerekeknek az igényes jazz zenét. A 
dalok gyermekközpontú szövegezése, 
bábok és kellékek használata és a fo-
lyamatos interakció következtében a 
gyerekeket észrevétlenül öleli körbe a 
jazz zene telített harmóniavilága, változatos ritmusképletekkel, 
pezsgő instrumentális improvizációs részekkel és a jazz zenetör-
ténet 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  

  
08.07. Vasárnap 
  
10:00 Bolba Éva és a Jazzterlánc  
    

    Három kiváló jazz zenész 
alapította a zenekart azzal a 
céllal, hogy a gyerekek az élõ 
zene segítségével interaktív 
módon ismerkedhessenek 
meg a műfajjal. A gyerekek 
maguk is bekapcsolódnak a 
hangok utánzásába, hol bé-
kakórusként, hol hangerővel segítve a zenekar munkáját. A nézők 
mini hangszerbemutató keretei között ismerkedhetnek meg a 
harsonával – a muzsikusokkal együtt vizsgálják meg a tokot, nyit-
ják fel, mint valami csodaládát, és rakják össze. 
  
Bolba Éva - ének, Bera Zsolt - harsona, Birta Miklós - 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 1.  
+36-(33) 511 721  
 
Vasútállomás: 
2500 Esztergom Bem tér 1. 
+36 (1) 3 49 49 49  
 
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 

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

 

V. Sárkányszelídítő Jazz Napok 
Szentgyörgymezői Olvasókör 

2500 Esztergom, Andrássy út 23. 
2022. Augusztus 5-7. 

  
Fellépők: 

Horváth Gábor – Lantos Zoltán – Juhász Gábor 
– Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint – Joe Fritz 
– Bolba Éva – Varga Bendegúz – Fenyvesi Már-
ton – Ávéd János – Vintage Dolls – MAO 
  

 
 
 

Gyerekkoncertek: 
Kokopelli Jazz Matiné  

Bolba Éva és a Jazzterlánc  
  
  

Délelőtt kézműves foglalkozások 
  
 

A Szivek Pincészet borai 
Csapolt sörök 

 
 

 
A belépés díjtalan! 
A program a "TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00006 
Közösségépítő programok Esztergomban" pá-
lyázati pénzből kerül megrendezésre. 

 
  
 Kérjük Vendégeinket, hogy fesztiválunkra „házi kedvenceik” nélkül ér-

kezzenek. Háziállatokat nem áll módunkban beengedni az udvar terüle-
tére! 

http://www.csulokcsarda.hu/
mailto:csulokcsarda@invitel.hu
mailto:info@mediterraneo.hu
http://www.padlizsanetterem.hu/
http://www.primaspince.hu/
mailto:info@primaspince.hu


08.05. Péntek  
  

19:00 Horváth Tojás Gábor Trió  
   

  Horváth Tojás Gábor jazz-zon-
gorista, zeneszerző a Transform 
Quintet alapítója, Gereben Zita 
Quintetjének tagja. Több filmze-
nét is írt, és közös lemezt készí-
tett a világhírű jazz-zongoristá-
val, Joey Calderazzo-val is. Saját 
triójával a negyedik albumát készítette el, Tricks címmel. A rend-
kívüli egymásra hangoltság, évtizednyi közös alkotás okán köny-
nyedség és koncentráltság jellemezi felszabadult muzsikálásukat. 
 

Horvát Tojás Gábor - zongora, Horváth Balázs – bőgő, Gálfi Attila - dob 
 

 21:00 Lantos Zoltán - Samsara 
 

  Igazi kuriózum, az ezredforduló nagy 
hatású magyar világzenei formációja. 
Az együttest 2000-ben olyan neves ze-
nészek alapították, mint az elismert 
hegedűs, Lantos Zoltán, a 2001-ben az 
év jazz-gitárosának választott Juhász 
Gábor, valamint két megbízhatóan autentikus indiai ütőhangsze-
res: Szalai Péter és Nyusztay Iván. A quartet indo-jazz zenét ját-
szik, azaz az indiai zenéből vett elemeket és színeket emeli át a 
jazz világába. A Samsara 2002-ben lemezt készített Bindu címmel, 
és nagy sikerrel turnézott Indiában, Egyiptomban és Közép-Euró-
pában. 
 

Lantos Zoltán - hegedűk, elektronika, Juhász Gábor – gitár, Nyusztay 
Iván - ghatam, kanjira 

 
  

08.06. Szombat  

 

17:00 Uher-Győrfi Bálint Quartet  
 

    A zenekar Uher-Gy. Bálint szaxofonos 
kezdeményezéséből alakult. Ő és Farkas 
Zsolt idén szerezték mesterdiplomájukat a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz 
tanszékén. Repertoárjuk saját szerzemé-
nyekből, újragondolt hagyományos jazz 
standardekből és ismert kortárs zenészek 
kompozícióiból áll össze, műsorukban a hangszeres improvizációé 
a főszerep.  

 

Uher-Győrfi Bálint – szaxofon, Farkas Zsolt – zongora, Szajkó Adrián – 
bőgő, Fazekas Tamás – dob 

19:00 Harcsa Veronika – Gyémánt Bálint Duó  
   
      Együttműködésükhöz ed-
dig nyolc lemez, valamint 
számtalan fesztivál- és klub-
koncert kötődik több konti-
nensen, a világ huszonöt or-
szágában. Kidolgozták, hogyan 
lehet a legteljesebb hangzást 
elérni mindössze egyetlen gitárral és énekhanggal, valamint a 
személyes ihletettségű, mélységet, felszabadultságot és humort 
magukban hordozó dalaikkal. A néző a kortárs jazz és az improvi-
zatív popzene egyedi találkozásának lehet fültanúja. 

 Harcsa Veronika – ének, Gyémánt Bálint - gitár 

  

21:00 Joe Fritz Band  
 

  A Fritz Józsefet világ harminc legjobb 
jazzklarinétosa között tartják számon. Az 
általa vezetett Fritz Jazz Band az 50-60 
évvel ezelőtti standard darabok feldolgo-
zásaival vált ismertté. Mostani műsoruk-
ban is elsősorban ezen örökzöldek szere-
pelnek, remek szólisták tolmácsolásában.  
 

Fritz József – klarintét, Szili Róbert – gitár, Ra-
dics József – bőgő, Herboly László – dob 
  

08.07. Vasárnap 
  

17:00 Varga Bendegúz Quartet  
 

   A zenekarvezető jazz-dobos 
Varga Bendegúz saját zenekarát 
2015-ben alapította, melyben je-
lenlegi zenésztársai a többször is 
az év szaxofonosának választott 
Ávéd János, továbbá Fenyvesi Már-
ton Junior Prima díjas jazz-gitáros, 
valamint Bögöthy Ádám, a jazz szcéna egyik legfoglalkoztatot-
tabb bőgőse. Az együttes debütáló lemeze 2018-ban jelent meg 
Goldmund címmel, a zenekarvezető és a tagok saját kompozíció-
ival és hangszereléseivel. E koncerten készülő új lemezükről ját-
szanak számokat, amelyek közül három dalhoz készítettek live 
session videósorozatot előző nyáron.   

Varga Bendegúz – dob, Ávéd János – szaxofon, Fenyvesi Márton – gitár, 
Bögöthy Ádám – bőgő 

19:00  Vintage Dolls  
 

  A zenekar 2017 tavaszán 
alakult meg az 1930-as és 
‘40-es évek népszerű vokál 
trióinak mintájára. Az  au-
tentikus vokál triót egy jazz 
quintet kíséri, melynek 
tagjai mind elismert zenészei a magyar jazz életnek. A produkció 
az autentikus hangzáson túl, a pontosan kidolgozott megjelenés-
nek, koreográfiának és műsorszerkesztésnek köszönhetően, 
komplex zenei és színházi élményt nyújt közönsége számára. Fel-
idézi a régi fekete-fehér filmek vidám hangulatát, ikonikus ruháit 
és frizuráit. 
  

Munkácsy Eszter, Nagy Lili, Szász Ágnes – ének, Szabó Illés – gitár, Bene-
dek Áron – trombit, Tálas Áron – zongora, Bögöthy Ádám – nagybőgő, 
Hidász Tamás - dob  
  

21:30 Modern Art Orchestra 
 

 
    

     Fekete-Kovács Kornél trombitaművész, zeneszerző, a MAO 
művészeti vezetője és társai 17 éve alkotnak kreatív zenei közös-
séget szinte koncertről koncertre megújuló, saját repertoárral. A 
nemzetközi hírű társulat művészei műfajhatárokat meghaladó 
szemlélettel nyúlnak a zenéhez. Mesteri hangszeres játékuk és 
saját kompozícióik középpontjában a kreativitás áll, a zenei gon-
dolat szabad kifejezése. A teljes nagyzenekar fellép a fesztiválon, 
és műsorában olyan kompozíciókat ad elő, amelyeket a MAO ze-
nei műhelyének zeneszerzői - Ávéd János, Bacsó Kristóf, Cseke 
Gábor, Fekete-Kovács Kornél és Subicz Gábor - írtak az Orchestra 
számára.  

 


