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szakmai beszámo|ó

A swiig Jaz Ku|túráért A|apílvány kitűzött céijainak €|áése érd€kében 2004. június
hónapban e ]ndíiotta a Louis Armstrong Jazieszt]vá|t, mey 2014.ben június 27.29.
én mártiz€dik a|ka|omma| kerü|t megrend€zesre Biánkon a víziszínpadon'

A fesÍiválra m]nd€n évb€n Ínagyar és kü]ftj di neves, nEgy tapas4a|atta| rende]kező
e|őadóművészek€l i|etve egyÜtteseiket híVunk meg' A fe||épő zenekarok
kivá|asztiágá! fe|kéÉset komo|y s26kmai egyeztetések €|őzték meg, ez€| b]áosítva a
produkciók rnagas színvona|át. Az A|apíwány a rei|épő mÜvészek prodL]kciói á|t.| a
sze|es közönség sámáÍa ]s igyeGík bemutatni a hazánkban kevésbé isnrert
Vi|ágszínvona|ú jaz'z€nét ját'ó euópa], és tengerentuL] együtteseket is'

A iesztivá| m€gnyitója hagyomány szerlnt idén is .
Louis Armstrong szoborná| kerü]t meglendezesrc a
íe |épő műVé'ek részvéte|éVe|' Á fesztlvá| órckts
hézlgézdája Joe ML]Ényi, Louls Amstrong egykori
ka nétosa, magyar szü|ők gyeníeke, aki körÜ|be|ü|
60 €Vet a|dvan ievékenykedett a Vi|ág
jazé|etében, a viág minden náján turnezott' a
|egje|entősebb f€sáivá|okon vett részt. .]oe lYurányi
2010ig beráó|ag m]nden évben szemé|yesen
ny]tofta m€g a fesztivá|t' 2012' ápr]|isában,
é|etének 8a- é!€ben hosszú bet€gség uiián e|h!n!,t'
Az id€ X' ]ubi|eumi Louis Armírong Jazfesztlvá|
me9nyi6jának fo|ytatásékénl mé tó em|éket á||íiva
szemé|yéne& 2014' lúnius 27.én 18|30.kor
felavattuk Joe Muónyi, a Louis Armstrong
jaz'esztivá| orökös házigazdájának e|ír|ékínűVét a Bá
rlrellett.

nki.ií Víziszínpadának nézőtele

A fesztjvá| házigázdájénak 9erep& Rókusfa Vy Pá| és scott Roblnson, többszörös
Grammy.dÚas anrerikai jaz zenév tö|tötte b€' A fesztivá|t Becso éo|L orvággyű|ési
képMse]ő, a Nógrád ]Yegye] Közgyűlés e|nöke, lvanics András' B.ánk Község
Po|gármestere, Kukucska csi|a, a sw]ng ]azz Ku|túóér1 Aapíwány kuratódumának
e nÖke és s.ott Robinson' a rendezv$y házigazdája nyitoitak meg.

A fe||épő zenekarok a következők vo|tak|

2014. iúnius 27. (Pénték)

19.00 BenyeÍ Tanis es a Grcnaphonia Hot ]azz orchestra (H)

A tradicioná|]s jaz, más néven kass2ikus jaz műve|őinek k]csiny hazai taborában
kevéske h]valásos z€nész működi& be|ő|Ük a akut ez a formáció, m€lynek ge nc€t a
huszonkienc év€s, sikeres mÚ|tra visszatékintő Ho! ]az Band alkoba. A gondos
Vá ogatiás után egy egyedíjlá||ó zenekar jött |étr€, m€|y€t a|apvetően .z 198o.as évek
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nemzedéke és az 1990'es éVekben fe|nőit, mála
cs.portja alkoija.

eleji nagry hazai dixie-boom
professzioná|lssá vá|t zenészek

Á tizenkét fős zenekal cé|ja a
mé|btlanul elleLedett népsze|íi jazz
úÍaélesztése. Hot Jaz Band
ienná]ása óta szinÉn e cé|
érdekében munkálkodik, m€|ynek
er€dménye, hogy szinte divai |ett az
em|ített koEak zenei repeltoárja a
Rata| neínzedék krreben is'

A mai trcndi Újragondo|ásokka|
e|entétben a Gmmophonia Hot Jazz
orchestra va|óságos |dőutazást kíná|

a ha|banjknak. Ez a foíínácló saemben a ma |étező big bandjelnkke|, nem eszkad ízű
k]Éndu|ést tesz a stí|Usba, hanenr e|hivatottan műve]i aá' A zenekalban do|gozó
zenészek mind€gyike jó| beszélj az eÍn|ítétt zene] nye|vet' Az autentikus hangís
egyik ftj e|em€ a napjainkban egyedÜ|á|ó sam& ének|ési stíUs Bényei Tamás
toLmócso|ásában.

20.30 - AhttÍ sarpila 5win9 Band (FI/5WE/GB)

Az AÍtti sarPi|a swing Band, me|y 2012'ben ünnepe|te f€nná||ásának 30'
évfordu|óját, je|enüjs hÍméVrc tett szelt a nnn Jaz.zene| é|etben' A zenekal é|ete
íenokvi| moigd|mas vo|| a/ e||el ']o év sorá1, remcsak Firnó&dgoal, haneÍn az
€gész vi|ágon számos fusdvá|, konceÉterem, jöz k|ub fe |épő művészei voltak' A,
együltes a zene:gazén gazdag L]aTz.svi|égát képes negszó|akatli'

antti Sarpila 196+ben
szÜ|€iett, s a 80.as év€kben
a vi|ághírű amer]kai
k|adnétos és szaxofonos,
Bob W||ber tanitványa Vo i'
saját stÍUsát a korai
mesterekkj| v€tt zenei
hatásokka| vegyNe, |gazi
k|assz]kus jazt játszik' Antd
sarpl|a azá|ta| híresü|t e| a
viágban, hogy egylke azon
kevés, a fiabaL.bb
korosaiá|ybó| va|ó k]arinet.
és szaxofonművészneK akik

Marian Potrescu 1970.ben szü|etett Bukar€stben egy nagy mÚ|tÚ 2ené9 csa|ád
gyemekeként. Négy eves koéban kezdett €| zongorázni, 2enei tanu|nányEit

tovább v]szik azt a fák|yát' me|yet a jaz aranykonának z€nész€]tő| kaptak örökÜ|'
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k|asszikrs és jazz szakon kezdt€' lYarian sií|usa ek|ektjkus, a jaz minden zenel
]Enyzatát fe|ö|€|ő, a ragtime.tó| a mode.n jazz]g' Párizsi mentora, Martia| s.|a| a
Jaz zongora Horowiaá,hak nevez] |'4ariant, akinek játéka összetévészthetetenÜ
magán vise|| oscar PeteÍson zongorajátékának j€gy€it.

Mihai Pétrés.Ü 1959 ben szÜ|€tett Bukarestben, s 12 éves korában kezdte el
k|asszikus bőgő tanu|mányait' A későbbiek soÍán k]t]ágÍtotta zenei hoízontját a
k|asszikustó| a jaz.zenén át a koltals lock és so!| 2ené g' Ha||gatója Vo t a H€|sink]
sib€l]us.AkadéÍniának, je en]eg - gyako fe|épéseiKó| 5Úfo|t naptáruk e||enérc _
testvéréve|, lv]ar]anna| működtetnek egy 2eneisko|ét is a ínnolszági J}vásky|á.ben'

K€ith t|a|| dobos, 1951'ben '.letett Londonban' Ki|enc éVes koÉban kezdet e|
dobo|ni, e|€jnte autod]dakta módon. 15 évesen hivatásos zenész ett, főként ]ondoni
stúdiókban do|gozott' Együit játszoit a London Jazz Big Band.d€| és sok más kisebb
|ondoni jazz.egyÜttesse|' 1979.tő| tagja ]ehetett Terry Lightfoot Jaz P€nd.jének.
Keith napjaink €y]k |egismeltebb dobosa FinnoÉágban' Immár 21 eve |ép fe| az
Antti sarpila swing Band'del.

22.00 - Gustav Bran (2ech Radn Bdnd (cz) es Joan Faut ner (usa)Bi9

Á Gustav Brom (szü|etési nevén Gustav Frka|) á|ta| a apÍtott zenekar szakmai
pá]yafutésal 1940 júniusában k€zdődött €| a Radho.t nevű szá||odában
ínegl€ndezésre kerü]ó koncerljükke] a cs€hországi Ro:nov pod RadhoÉtém
nevet vise|ő Váloskában' Akkoriban felteh€iő|eg s€nki sem gondoIta VoIna/
hogy a zer€kar mé9 1995 szeptemberében, az a|apító ha|á|a idején is együtt
játszik'

Fenná|ása a att a G']stav
Brom Big Band viághílű
volt,
szakembelek megíté|ése
s2elint a mú|i század 60.
as éVeiben egy]ke Vo|t a
V]|ág egjobb 10 big
band.jének' A jazz és a
pop zene Ie9kiVá|óbbjai
|éptek
meghívott vendégként,
köztük

Dizzy
GiLespie, Dianna Ross

and The supremes, Ray conniff, Ben cnmel, vox, Bl|| Ramsey és mások.
V|ado Va|ovi. karÍnester iÉnyítósáva a zenekal tovább nÖve|i hírnevét,
sikereit' 2014.ben ünnepeték a|apításuk 70' évfordu|óját' Fenná||ásuk e
1ossz' j  és ta-ra|Tas idöszaka a'aft so< !e|elséges mjvész.oldJl  ÍÍeg a
ZerehaÓan, s maIapság is egyre újaboaI jörrek' Uj zenészek, a|\ik ih
tadózkodásuk a|att értékes tapaszta|atokka| gyarapíthatják tudásukat, s

g.a
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segíten€k megőrizni a zenekal fiata|os, m]nd g nregÚju ni képes sz€]|emiségét'
Eíő| tanúskodik a2 is/ hogy új és mod€rn darabok je|ennek meg a
repertoárjukban| anrey időíő]-időle vá|tozik' Ez a Gustav Brom Big Band
jövőjének zá|oga, hogy fo|yamatosan új tehetségeket kutasson íe|/ s új
kihíVásokat ta|á|jon, mikozben| éppen ezé|t.| is, betÖ|ti a cs€h és sz|ovák
zenei éetben a zász óshajó sz€repét, kÜ önÖsen 2013.tó| ke2dődően, mióta a
cseh Rádió zen€karává vá t'

23.30 - ]an sesnan a TT t|ote| keÍtjében a felepő Enekrok közenÚkjdesével.

20t4. iúnius 28. (szonbat)

16'00 Ingyenes |'|eglepeté5koncett a ró

Á dé|!tan| ingyenes€n m€gtek]nthető
íneg|epetés koncert€n a stÍings on Íop|
(H) kvartett nyÚitott nagy sikerű e|őadást
az éídek|ődőknek.
A strings on Top| új szÍnfo|tja a nagyar
jazé etn€k. Hang,ás és mÚraj
t€kintetéb€Í st€phane GÉppe]i 80.as,
90.es év€kben működő fomác]ói|roz
hason|Ít|ra6, a zenészek €gyéni
játékmódjáVa kie!észÜ V€' A2 új
akusálkus hangású z€nekart két g]tar,

We nness Hotel kelÍjében

hegedű és nagybőgő a|ko!a' A tagok (Anta Tibol, Rieger Aüi|a, sz]]i Rób€d,
Fö|dvéry Ba|ázs) a hazaijazjeles képv]selői.

p.ao - Pátkai Razina QuinEt (H)

Az oasz gyökerckke| rende|kező, REt.i m.gyar énekesnő Pátkai Rozina, akl
harmadik eve kápózbtja e| rajongójt |atin ja,z mlrzsikájáva|, pá|yáját klasszikus
énekke| kezdte' szamos n€Ínzeiközi verseny dÍjazotLja, e]isnrerés€inek soót jazz és
Fringe fesdiválok szinpadain gazdagított. szete a vl|ágban.

Pátkai Ro2na és zenekaÉ kü|önböző
fomációkban 2010 óta konceÉezlk
rendver€s€n Budapesten és Vidéken' A
z€nek.l 2013 januárjában/ a Művész€tek
Pa|otájában, a ]az showcas€.en kapott
|€h€tőseget a befiutatkoásE' Á főként
bossa novát játszó quintet z'Anéjét a blazi|
daiamvi]ág autent]kus e|őadásmódja, az
ének és troÍnbita m.gáva| ragadó
ósszjáteka t€szik kÜ|ön|eqessé. szakífua a



Pá|yázád.enosító: 490a/0l911

zád fomákka|, nagyobb terct kap az improvizáció, a modem zenei e|emek és a
Pi|lanatnyl gondo|atok z€n€i megionná|ésa' A zenekal é|ső |€mezere az Egyesü]t
A||amokban is fe|figye|tek, az lndependent lYusic Awards 2014 hárcm kategó ában is
a ]égjobbak kÓztft jé|o|té.

20.30 - ViÍ]ce Ba|tels, Anerjcan An.staB (us4)

A||an vach€ 1953.ban szü]etett NeW Jerseyben. Főisko ai évei a|aü trnítványa !o|t a
M€trcpo|itan opela zenekaÉban játszó D6vid Dworl.nna& s kÜ|Ön ó€kat !€tt a híres'Jaz niveszÍő|, Kenny Davemtó|' szó is!a<en! szerep€ r számos Jözfesztivé|on és
zenei formációba1 remcsak az EgyesÚ l A|ano|oa1, tneT a v||á9 sános
orságában is'

Dan Ban€tt Pasadenaban, Ka|]íomiában szÜ|étett' 11 éves korában kezdétt e
harsonán jálszani, s nem sokka| kesőbb kometten is. Főisko]ás evei a|att
mega|akította e 9ő €gyüttesét' Dan egyike |ett a |egszíVes€bb€n |átott Vend€geknek az
európai jazfusztr.Vá|okon. s számo6 itEni zenéssze| kerü|t szoros kapcso|atba' N€gy
a|ka]omma| |épett fe| a camegie Ha||ban: €lőször Woody Hemanna| (és a NeW Yolk
Pops orchestra.vá|), másodjára Joe Bushkinna|/ két Ízben pedig a Louis Ármstrong
üszte|€tér€ rcnd€zeft em]ékkoncedek€n. Dan Barrett sok s2ó|ó |eme4 keszítet(, s
lgyancsak 'ámos ]emeze je]ent meg, me|yek€n más l:e es Jazz ínűvészekke| játs,ik
együtt'

Russ Phi||ips haBonás
D€nveÓen szü|€teü, de
chicago'ban nótr iel, és
ott Végezte tanumányalt,
miutián édesapja, az
idósebb Russ Phi|ips
elhagyta
Amstrong All SEls
egyÜttesl
máíé] éVig játszot!
harconásként' Á csa|ád

hagyományait
folytalva, az ifjabb Russ is
hÍlres es megbecsült
e|őadóvá Vá|t, ak| sokszo.
|épett fe| chlcago szerte, s a |egkü|önbözőbb Jazfesaivá|okon (Th€ chicago laz
Festiva|/ The Eikhart Jaz Festiva| sacEmento Jazz Jubi|€e''')' Russnak sámos saiát
t€ vé€'e van a Wndy GLy A|| slaB{d|, a késó'ToÍr saJnoeB.c/€|, a John 51e1d;n
Drcam Bandde| és más e|őadókka|.

Jennif€r Leitham a |egke€settebb am€rikai bőgősök egylke' Ba|kezes, hihetet|en
€nergiáva| játsz|k' Ket!ősfogásai, vonós szó|ói é|rírényszámba mennek' Nem csupán
zs€niá|isan virtuóz szó]lsta/ de éuékeny kÍ#rő ]s' Leith.Ín a |egnagyobb jaz
mlzsikusokka] játszott együt.. A ]eg€ndás bőgős, Mj|t Hinton ezt nrondta ró|a:

-fu
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,,Leithamnek hihetet|en keze e5 nagy hangja van' Am]kor játs,]& bejárja az egesz
hangsz€d, s ba]kezess€ge még kü|önlegesebM teszi. Noha ná|am néhány
genelációVa] Rat.|abb, miÉ|ta ha||oitanr, opiimista vagyok a hőgij és a jazzbőgő,Es
jöVőjét j||ető€n.,,

Jason L€€ wanner 1978' fubruál 1.jén sz(j etett sacraínento.ban (Ka|ifornia
Á|amban). Jason 3.4 eves |ehet€tt, am]kor játszani kezd€ü Richard bácslkaja
oqonáján ha|ásbó] megjeg}zett da||aínokat' 12 eves koÉban végre €|jót! a nagy
ehetijs€g, hogy azt tanu|hassa m€g' hogyan ke|| jazt játszani' Ekkor v€ü Észt
e|őszöl a sacramento.i Hagyományos Jaz EgyesÜ|et á ta műköltetett loúsági laz
tiibolban. 98 óta játlz|k egyÜtt a B|Ue stleet'te|' ZeneszeEőként tevékenyked]|'
kü|önböző show.műsorokat szevez, fi|mekben működik közre, |eme'€|Vét€ eket
készít, s időrő|.időÍe egyb€gyűjti 11 tagÚ swing z€n€karát, a sw]ng syndicate'l
ame|yb€n főként rég] bafiitok jönnek úia és újla össze, de rendkíVü| ,,üttjs'
egyÜtt€srő| Van 5zó'

vinc€ BaÍte|s rcsszü éve< ota a k.|rc.lai ]azé|e! egyi{ tontos a|akla, 'e€sm
rodelr dhie|and és swing dooos' Evekig a v|á9 elnagyoob ja,Íes^ iváIjá| 'erue/ö
s.cÉmento ,]az society e|nöke is Vo|t' A jaz már gyermekkoéban megfeÉőzte,
h]sz€n ed€sapja a |egendás k|arinétossa|, Pete Fountainn€i do|gozott és az ercdeti
DL]kes oí D ie|and tagja vo|t' A civi]ben épÍtési vá||a]kozó Vince Barte|s
zenésztiársainak |islaja is önmagáélt beszé|: Howad Aden, Harry A||ei, Bi|| és ]ohn
A|ked, W] d'B|]| Davison, Bob Haggat chuck Hedges, Eddle Mi||er, Ab€ lYost, Tom
saunders.,]ohn shendan, ]Yaxine sLr||lvön'

2'a0 ' cslk Glsztáv Triö tUsA/H). ]oan Faul^ne| (Us4), scoh Robinson (usA)

csik Gusztáv eqyjke a |egkivé|óbb zongoristáknak Európában. 1962'b€n kasszikls
zongoristaként dip|omézott, ezut.án a budapesti jazzközöns€g gyorsan ie|figye|t É a
Dá|ia ]azk|Ubban, aho P€ge A|adáÍa ját'ott együtt. Ebb€n a2 időszakban a|ápftotta
e ső zenekarát js' Hamar bekeÚ|t a magyar jazé|etb€, s a nemzetközi sztiárokka| va|ó
közös munka |ehetős€géÉ sem ke||ett sokai Vám]a. sámos d]jat nyert, többek közótt

az éV szó|istája |ett 1970.
ben és 1992.ben'

Nemzetközi
fesaivá|okon,

koncerteken, TV. és

többek kizött Kenny
Carke, Niels Henning
Orsled Pedersen, lohnny
Grlmn, Dizzy Gillespie,
Oliver Jackson, Eddie
,,Lockjaw" DaVs, Tony
Scott, Art Taylor es Ed
Tnigpen voltak



Réggi€ (R€gina|d vo|n€y) Johnson g€nefációjának €gyik €k]vá|óbb bőgőse.
Harsonán kezdeft látlzani a2 iskoiai 2enekarokban, majd később a katonaságné|.
1961.ben bőgőr€ Vé|totl és e|kezdett avantgalde zené*ekke do|gozni.
sokoda|úsága miatt kÖnny€dén játszik bárÍni|yen fomáclóban a dixie|and 2enekartó|
a kLasszikus b€bop kvintetten és a swing blg banden ái a kís€r]et] avantgard€
€gyÜttesekig' A nyo|cvanas éVek kö2epén Eurcpába kö|tözött'

A|vin oueen nagyon korán ism€fkedett m€g a jaz.ze|, €|ső pron íe||épés€kor 11
éves vo|t. E|ső stÚdiófe|Véte|én, 12 eves korában tijbb€k között Zoot sims€ze| és
Hank ]on€s'sza jálszoft együtt' Egy éWe| később E|Vin ]ones he yáe beű|Ve a NeW
York'] Brd]andben John co|l€ne.nel |éphet€tt fu|. Geneóciója egyik ege|lsmeit€bb
jazdobosakéni A|Vin hamarosan má5 siíusokban is ker€s€tte Vá|t' 1979"ben NeW
YoRbó Európába kö|tózÖtt'

scort Robinson napja]nk |€gs.ko|da]Úbb |rangszercs€]nek €gyike:
ienorszaxofonozott Buck clayton zenekaEban, tronrbit lt Lionel Hampton
kvintettjében, a|tk a néto2oft Paqulto D,River. k|ainét kvartettjében és
basszusszaxofonozott a New Yolk clty operában' sámos filmben, rádió' es
te|evÍzióadásban Vo|t ha ||rato, mára több, mnt 190 |eÍnezen szeíepe|' o]yan
kü|ön|eges es fonto6 he|yszíneken játszott, mint a camegie Ha|/ a vi|lage Vanguard,
az Ame kói Kongrcsszusj KÓnylt.ár és a Bé6i opera' Még aÍnerikal e|nóki beikt,atáson

23'30 Jan session a Tó HoE| keÉjében a felépő zenekarok kizrenűködéseve|'

2014. június 29' (vasárnaP)

!5.00 - Ja2z&Gaspel A zene szitnyain - kgrenes
Gospe| koncet a ba|a1sagyarnat| ?enthárons.ig
PlébiánÍaEnplonban . 5in9h 5wín9h sistas
(uwH)

Joan Fau|kner énekesnő EuÍópában é|, de
karrierje Aíneíkiban kezdődött. GyeÍnekkorában
gospe|t tanu|t/ három evesen már édesapja
temp|omi kórusábai szó|ót éneket chicagoban'
Később, ltjú énékesként a BonéyM'b..n is szer€pe]t'
Rep€rtoárja mára nrár jaz, b|ues, soul pop/ sót
techno d.|okbó| ]s á|l' ',A2 ének|és a2 egyet|en
mondaniva|óÍn,' - Va]|ja szerényen Faukn€r' Ez
azonban nagyon is 5o& ahogy a közönseg
Éjongása es s,ámos dÚa (köáÜkaz 1989.es néÍnei
Artist of the YeaFdD ls bizonyitja. Rendszeres
szerep|ó w'show.kban/ nagyszínpadokon (p|'
Frankrurti operaház), a|apitója és men€dzser€ a
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The Thrce Ladies oí B|u€s formációna]r a csik Gus,tiíV Tnón.k évek óLa á||andó

Joanne Bé|| a ka|ifoniai Rive6id€'ban szÜ|et€tt' E ső színpadi f€l|éÉsér€ négyéVes
koÍában kerÜ]t sol az ,,Ének az esőben,' produkcióban' Noha az egyetemen
op€raén€kesi képzést kapott, s a ca.men és a Tosca cÍÍnszerepei me||ett Glstav
l.4aheFműVekben éneke|i, közb€n az am€rikai k|asszikusok, a spiriluá|é' gosp."|,
mls]ca, b|ues és jaz stíusa]nak mestei e|sajátításán do|gozott' ]e en|€g Eulópában
éL, f€léÉsei m€ |ett Lan|t, komponistaként és producerként szinpadi show.kaL
színházi darabokat visz színre' Joanne €9y igazi b|ues |ady - és még anná sokka|
több'.'

Harri €t Lewis Phi|ade|phiában (Penns}|vania) szÜ|etefl: és profi sz]nten ti2enkét
éV€s€n kezdett éneke|ni a Ph]||y Intelnationa| Records emeztaÍsaság s#nrára'
Phi|.de|p|riában és környékén tanut éneke|ni, gospe kórusokai is vezeteit'
o osassz]sztensként csat|akozot! .z am€rikai hadsereqhez, de az ének|és sámára
ott is e|őtérben maradt, az Uso.Va| (az am€rkai katonák szabadidős t€Vék€nységét,
vóÉkoását segftő szevezette|) több dÍat ny€it karrierje során' Később Korciába,
majd Néíneto&ágba kö|tözött, e|ő.dói tevékenysegét Ínindenütt fo\tatva. 1995.ben
. ]egjobbsou|, b|u€s, gosp€lés poÉnekesként e|nyede a Deutsche Pop ]Yusic Award.
ot' Náttérénekesként szer€peIt Eric c|apton, Micha€ Jackson, ív1ariah carcy és mások
produkciólbén' H.Íiet színés, és da|szező is egyben, kafiieúe solán 12 cD't

A fusztivá szÜneteiben a2 eddig| hagyomántt köVetve Lolis Árms!'ong é]ete
során készÜ t fimle véte|eket mutattunk be krzÓnségünknek. A fi|m€k f€llépések,
Utazások során készü]t€k; t.öbb fe|véte|en |át|rató vo|t ]o€ l4uányi és Louis
Annsbong €gyÜtt' Joe ÍvluÉnyi é etérő] kés20 t fi|mössz€vágást is bemutattJnk'
A zenei prc96mok a|att mjndkét nap sw]ng tancbeÍnutatót |áthatott közönsegÜnk.

isÍnelték és há|ásak

2014.ben a fusztvá| díját - a Győrfi &jos szobrászműVész á|ta|
Lol]is Ármstrongró készített emékp|akeftet - Joan Faulkn€r
művésznőnek és Möjor zo|tannakit adományoda a swing ]azz
KUtÚláét Á|apítvány' Maior zo|lán, a Louis Armstrong
.]azÍesztivá| szeNezőstábjának osz|opos tagja, a í€sztivá|
|ehet€t|€nt nem ]sm€rő |rangt€chnikusa, 20l3. szeptembel
é|ején t69ikus hifte|enségge| hunyt e|' 9 even k€resztü| vot a
fesztivá unk ku csemb€r€, aki a háttérbő|, csendesen,
odaadássE| és mérheteten hozáértésse| a fesztlvá] egyik
|egfontosabb e emét b]ztosftotta, és a konc€rté|ményt a
|egmagasabb színvona|on közetítette a közóns€g fe|é éVrő|

fe||épő művész€k, zenekarok a r€sztivá| Végére mind név sze nt
Vo|tak profi, iaEdhatatan munkajáéd.

A Lolis Armsirong Jazfeszt Vá] €seményeit minden évben összeköqijk más ku|tL].á|is
eseményekke| is, Í9y a korábbi években a íesÍivá| he|yszínei he|yet adtak
fotókiá||ításoknaK diapofiáma bemutatónak, Guiness'íekold íneqdtntési kísér|etnek,
v€teránautó beínutatónak, Wa|tel Gábor j.z.zenei téínájú festményklá||íiásának.
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2014.ben a swing Jaz Ku|túáért Á]apítvány 2012'ben meghidetett ]az
Fotópá|yáza!ának |egjobb képe]bő] összeá||íiott Ká||íiást tekinthették rneg az
édek|ődők' A pá|yáz.tÍa több, m]nt 400 a|konás érkezett, me yeket Eifert János,
|r4arkovics Ferenc és sik ós Péter fotómŰvészekbő| á||ó szakmal 2sűrl taoiai értéke|tek
és 40 képet váLasztotlak ki a kiá ]ítaÍa'

Mive| aapítványL]nk miné| szé|esebb kÖÓen szeretné a jaz'zenü a haza]
közönségge] nregism€itetni, ezéit feszt]Vá|unk id€i jegyára bruttó 2'500, Ft / rő /
nap vo t, i||€tve a gy€r €kek 10 éVes kor a]att ingy€n vehettek résÍ a konceteken'

A X' Loujs Arínstrong Ja2áesáivá| tejes nregva|ósítasi kd|tségé 22.018'600,' ft volt'
A küföd] Viághírű műVészek, ie]|épők dÍjaása, utaztatasa ]gen komo y kö|tséget
je|entenek a resztivá| megva|ósÍtasában, azonban a már megszokott színvona|
fenntaitásához ez e|engedh€teten' Az €semény e|őzetes rek|ámozása, Vaamint a2
audovizuá|is rögzftés és ltómunká atok is je|entős kö|tseget képvise nek'
A pá yázatta támogatott kö|tsegvetési Éte ek az e]őzetes tervek szerint va|ósu|tak
T"'9; ' l ' j::+i"i . .:,*"d"zése az e|őzetese Vá€kozásoknlk-Í€gÍi|ekj€n, nagy

a.,''" ''"i\érde.|ddésse|vaós.||  Teo'  
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