Jazz Estek
2011 Vác
November 22. kedd 19:00

Trio Afium — Lachegyi/Krommer/Baksa

November 29. kedd 19:00

Binder Károly — szólókoncert

December 6. kedd 19:00

Voice & Bass — Lakatos/Csuhaj-Barna

In memoriam S z a b a d o s Gyö rg y

Helyszín: Vác, Bartók Béla Zeneiskola (Konstantin tér 8.)
Jegyár: 1000 Ft, diákoknak: 500 Ft. Jegyek kaphatók a váci Tourinform Irodában (Március 15. tér 17.), valamint az előadás előtt a helyszínen (Konstantin
tér 8.). Jegyrendelés és információ: (30) 627 40 55, www.consort.hu/arbos
A koncertek után a fellépő művészek CD lemezei megvásárolhatók.

Szervező:

Támogatók:
Zenei Alapítvány

Jazz Estek
2011 Vác

ARBOS 2011: In memoriam Szabados György
Szabados György Kossuth-díjas zongoraművész,
zeneszerző, orvos (1939—2011), az improvizatív
zene Európa-hírű, meghatározó alakja, napjaink
egyik legnagyobb magyar művésze, az ARBOS
Jazz Estek állandó közreműködője volt.
Idei sorozatunkkal az ő emléke előtt tisztelgünk.

November 29. kedd 19:00 — Bartók Béla Zeneiskola (hangversenyterem)
Binder Károly
Binder Károly — zongora
Közreműködik: Lachegyi Máté — zongora
A sorozatunk állandó fellépőjének számító Binder Károly a magyar jazz egyik
legjelentősebb alakja. Zongoraművész, zeneszerző, a Zeneakadémia Jazz
Tanszékének tanszékvezető tanára. Nagyformátumú muzsikus, aki tehetségét az új irányzatok, eltérő zenekultúrák, kompozíciós technikák és improvizatív rendszerek szintézisének szolgálatába állítja, nem megfeledkezve
saját zenei gyökereiről. Különleges atmoszférájú szólókoncertjei a váci közönség körében is népszerűek; az idei szólókoncertjén a művész tanítványa,
Lachegyi Máté is közreműködik néhány darab erejéig.

November 22. kedd 19:00 — Bartók Béla
Zeneiskola (hangversenyterem)
Trio Afium

December 6. kedd 19:00 — Bartók Béla
Zeneiskola (kamaraterem)
VOI CE & BASS

Lachegyi Máté — zongora
Baksa Péter — nagybőgő
Krommer Balázs — dob

Lakatos Ágnes — ének
Csuhaj-Barna Tibor — nagybőgő

Az együttes 2010 márciusában, Pécsett alakult fiatal, de a
magyar jazz-életben már évek óta jelenlévő zenészekből.
Olyan formáció létrehozása volt a céljuk, amely a jazztriók hagyományait követve számos szituációban megállja a helyét. Repertoárjuk alapját a jazztörténet majd’ minden korszakát átfogó standardek
alkotják, amelyeket ugyanakkor nagyívű és szabad improvizációval, egyéni felfogásban szólaltatnak
meg. Emellett játszanak mai jazz-zenészek kompozícióiból is, sőt, olykor más könnyűzenei műfajokban
született műveket is átdolgoznak. Bár az együttes zongoristája, a váci Lachegyi Máté már szólóban,
illetve kvartettjével korábban is fellépett színpadunkon, a trió sorozatunkban most lesz először hallható.

Lakatos Ágnes és Csuhaj Barna Tibor duója igazi ritkaság
a jazz világában. Az ének—bőgő duójáték nagy kihívás
a zenészeknek, mivel rendkívüli összeszokottságot, technikai tudást igényel, lévén, hogy az ének és a bőgő is intonál, és a zene spektrumának két széléről,
harmóniahangszer nélkül szólaltatják meg a muzsikát. 2008-ban megjelent lemezük is különleges:
világviszonylatban is csak néhány páros vállalkozott egy teljes lemezanyag rögzítésére ebben a
felállásban. Repertoárjukat jórészt saját kompozíciók, valamint feldolgozások, szabad improvizácók
alkotják. A két művész a legismertebb hazai jazz-zenészek közé tartozik, mindketten a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanárai.
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