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ARBOS 2012 — A SZIMPLAVÉBEN IS!
Örömmel ajánljuk figyelmükbe 2012-ben is az ARBOS Jazz Esteket, amelynek a kiváló közre-
működők — köztük több olyan művész, aki még nem lépett fel sorozatunkban — mellett legfőbb 
újdonsága, hogy a Bartók Béla Zeneiskolában, a Dresch Mihály Quartet által adott nyitókoncert 
után kedvenc váci szórakozóhelyünk, a Szimplavé lesz a koncertek helyszíne. A program idén 
sűrűbb, gazdagabb és változatosabb, mint eddig bármikor, és miközben a Zeneiskola hangverseny-
terme a zenére való zavartalan, teljes odafigyelést és a kiváló akusztikát biztosítja a közönségnek, 
a Szimplavében meglelhetjük a jazzklubok hamisítatlan hangulatát. Reméljük, hogy Önt is örömmel 
üdvözölhetjük majd a hetedik alkalommal megrendezett ARBOS Jazz Esteken!

Dresch Mihály — szaxofonok, furulya
Lukács Miklós — cimbalom
Hock Ernő — nagybőgő
Baló István — dob

Talán senkinek sem sikerült következetesebben ötvözni a magyar népzenei 
hagyományt a klasszikus amerikai jazzel, mint a szaxofonos Dresch Mihálynak. 
Dresch a népzenei motívumok beemelésével egészen új mélységeket adott 

a bebopnak — és fordítva. A kvartett zenéjében egyedülálló és egymástól elszakíthatatlan módon szövődik 
egybe a pentatónia, Coltrane jellegzetes futamai, a ritmusszekció swinges húzása, a meglepő dinamikai váltások, 
a free jazz szabadsága és a hangszeres virtuozitás. 

A budapesti Bartók Béla és a váci Pikéthy
Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola
jazz tanszakos növendékeinek közös koncertje

A koncert után jam session!

DRESCH MIHÁLY QUARTET November 7.
szerda, 18:00
Zeneiskola

BUDAPEST + VÁC KONZIS JAZZ November 15.
csütörtök, 19:00
Szimplavé

A koncertek után a fellépő művészek CD lemezei megvásárolhatók.



www.consort.hu/arbos

Karosi Júlia — ének
Tálas Áron — zongora
Bögöthy Ádám — nagybőgő
Varga Bendegúz — dob

Az énekesnő dalai egy különleges, misztikus világba hívják az arra érzékeny 
hallgatót. A dalok a kószálás, vándorlás élményéről vallanak, belső útkere-
sésről és a megérkezés, otthonra lelés öröméről. A formáció új felállásban 
először lép színpadra.

Jónás Vera — ének, taps, zajok
Csizmás András — nagybőgő
Dés András — ütőhangszerek

Fülbemászó dallamok és az elektronikai segítség összetalálkozása a London-
ban élő Jónás Vera izgalmas zenei kísérletének keretében. Egy nagybőgő, ütő-
hangszerek sokasága, gitár, ének, taps és különféle zajok hallhatók, amiket egy 
looperrel sokszorosíthatnak a dúsabb hangzás érdekében.

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

A három fiatal, a magyar jazzéletben aktívan jelen lévő zenésznek olyan for-
máció létrehozása volt a célja, amely a jazztriók hagyományait követve szá-
mos szituációban megállja a helyét. Repertoárjuk alapját a jazztörténet majd’ 
minden korszakát átfogó standardek alkotják, amelyeket azonban egyéni 

felfogásban, nagyívű improvizációkkal és gyakran szólaltatnak meg.

Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a koncertek kezdési időpontjai különbözőek. Kérjük, figyelmesen tájékozódjanak!

KAROSI JÚLIA QUARTET November 16.
péntek, 20:00
Szimplavé

TRIO AFIUM November 24.
szombat, 20:00
Szimplavé

JÓNÁS VERA EXPERIMENT November 23.
péntek, 20:00
Szimplavé



Dresch Mihály Quartet Nov 7 Sze, 1800

Zeneiskola

Nov 15 Cs, 1900

Szimplavé

Nov 16 P, 2000

Szimplavé

Nov 23 P, 2000

Szimplavé

Nov 24 Szo, 2000

Szimplavé

Helyszínek: Bartók Béla Zeneiskola (Konstantin tér 8.); Szimplavé (Görgey u. 25. [Posta Park])
Jegyárak: — 1000 Ft (diákoknak: 700 Ft): Dresch Quartet

— 500 Ft: belépő a Szimplavés koncertekre (/db), ebből 400 Ft lefogyasztható
— 2000 Ft (diákoknak: 1500 Ft): bérlet az összes koncertre (ebből 1000, ill. 800 Ft lefogyasztható)

Jegyek kaphatók a Szimplavében, valamint a koncertek előtt.

További információ: www.consort.hu/arbos www.szimplave.hu /arbosjazz

Szervezők: Támogatók:
zenei alapítvány

Program:

Budapest + Vác Konzis Jazz

Karosi Júlia Quartet

Jónás Vera Experiment

Trio Afium

A koncert után jam session

A kiadványt a Köménymag Grafika készítette újrahasznosított papírra, környezetbarát nyomdai eljárással.


