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szakmaibeszámo|ó
A swiigJaz Ku|túráért
A|apílvány
kitűzöttcéijainak
€ | áése érd€ k ében
2004.június
június
hónapban
e ]ndíiotta
a LouisArmstrong
Jazieszt]vá|t,
mey 2014.ben
27.29.
énmártiz€ d ika|ka|omma|
kerü|t
megrend€ z esre
Biánkon
a víziszínpadon'
A fesÍiválram]nd€n évb€n Ínagyar
éskü]ftjdi neves,nEgytapas4a|atta|
rende]kező
e|őadóművészek€l i|etve egyÜtteseikethíVunk meg' A fe||épőzenekarok
kivá|asztiágá!
fe|kéÉset
komo|y
s26kmaiegyeztetések
€|őztékmeg,ez€| b]áosítva
a
produkciók
prodL]kciói
rnagasszínvona|át.
Az A|apíwány
a rei|épő
mÜvészek
á|t.|a
sze|esközönségsámáÍa]s igyeGík bemutatni
a hazánkban
kevésbé
isnrert
jaz'z€nét ját'ó euópa],éstengerentuL]
Vi|ágszínvona|ú
együtteseket
is'
A iesztivá|m€gnyitója hagyomány
szerlntidénis .
LouisArmstrong
szoborná|
kerü]tmeglendezesrc
a
íe|épőműVé'ekrészvéte|éVe|'
Á fesztlvá|órckts
hézlgézdája
Joe ML]Ényi,
LoulsAmstrongegykori
magyar
ka nétosa,
szü|őkgyeníeke,
akikörÜ|be|ü|
60 €Vet a|dvan ievékenykedetta Vi|ág
jazé|etében,
a viág mindennájánturnezott'
a
|egje|entősebb
f€sáivá|okonvettrészt..]oelYurányi
2010ig beráó|ag m]ndenévbenszemé|yesen
ny]tofta m€g a fesztivá|t' 2012' ápr]|isában,
é|etének
8a- é!€ben hosszú
bet€gséguiiáne|h!n!,t'
Az id€ X' ]ubi|eumi
LouisArmírongJazfesztlvá|
me9nyi6jának
fo|ytatásékénl
métó em|éket
á||íiva
szemé|yéne&
2014' lúnius 27.én 18|30.kor
Joe
Muónyi, a Louis Armstrong
felavattuk
jaz'esztivá|orökös házigazdájának
e|ír|ékínűVét
a Bánki.iíVíziszínpadának
nézőtele
rlrellett.
A fesztjvá|házigázdájénak
9erep& RókusfaVy Pá| ésscott Roblnson,többszörös
jaz
anrerikai zenévtö|tötte b€' A fesztivá|tBecsoéo|L orvággyű|ési
Grammy.dÚas
képMse]ő,
a Nógrád ]Yegye]Közgyűlése|nöke, lvanics András' B.ánk Község
Po|gármestere,
Kukucska
csi|a,a sw]ng]azzKu|túóér1
Aapíwány
kuratódumának
e nÖkeéss.ott Robinson'a rendezv$yházigazdája
nyitoitakmeg.
A fe||épő
zenekarok
a következőkvo|tak|
2014.iúnius27.(Pénték)
19.00BenyeÍ
Tanis es a GrcnaphoniaHot]azz orchestra(H)
jaz, más néven
jaz műve|őinek
A tradicioná|]s
kass2ikus
k]csiny
hazaitaborában
kevéske
h]valásos
z€ n észműködi&be|ő|Ük
ez
formáció,
a akut a
m€ l ynekge nc€ t a
huszonkiencév€s, sikeresmÚ|travisszatékintő
Ho! ]az Bandalkoba.A gondos
jött
Váogatiásutánegyegyedíjlá||ó
zenekar |étr€,m€|y€t a|apvetően
.z 198o.asévek

,x{a.
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eleji nagryhazaidixie-boom
nemzedéke
és az 1990'eséVekbenfe|nőit, mála
professzioná|lssá
vá|tzenészek
cs.portjaalkoija.
Á tizenkétfős zenekal cé|ja a
jazz
mé|btlanulelleLedettnépsze|íi
úÍaélesztése.Hot Jaz
Band
ienná]ása óta szinÉn e cé|
érdekében
munkálkodik,m€ | ynek
er€dménye,hogyszintedivai |ettaz
em|ített
koEak zenei repeltoárjaa
Rata|neínzedék
krrebenis'
A mai trcndi Újragondo|ásokka|
e|entétben
a Gmmophonia
HotJazz
orchestra
va|óságos
|dőutazást
kíná|
ha|banjknak.
Ez
a
foíínácló
saemben
a
ma
|étező
big
bandjelnkke|,
nem
eszkad
ízű
a
tesza stí|Usba,
hanenre|hivatottan
műve]i
aá' A zenekalban
do|gozó
k]Éndu|ést
jó|
zene]nye|vet'Az autentikushangís
zenészekmind€gyike beszéljaz eÍn|ítétt
egyikftj e|em€ a napjainkban
egyedÜ|á|ó
sam& ének|ési
stíUsBényei
Tamás
toLmócso|ásában.
20.30- AhttÍsarpila5win9Band(FI/5WE/GB)
Az AÍtti sarPi|a swing Band, me|y2012'benünnepe|te
f€ n ná||ásának
30'
je|enüjs
hÍméVrc
tett szelt a nnn Jaz.zene|é|etben'
A zenekalé|ete
évfordu|óját,
vo||a/ e||el']oévsorá1,remcsakFirnó&dgoal,haneÍn
íenokvi|moigd|mas
az
jöz k|ubfe |épőművészei
€gész vi|ágonszámosfusdvá|,konceÉterem,
voltak'A,
L]aTz.svi|égát
gazdag
negszó|akatli'
együltes
a zene:gazén
képes
antti Sarpila 196+ben
szÜ|€iett,s a 80.asév€kben
a
vi|ághírű amer]kai
k|adnétosés szaxofonos,
Bob W||bertanitványaVoi'
saját stÍUsát a korai
mesterekkj| v€tt
zenei
vegyNe,
|gazi
hatásokka|
jazt játszik'Antd
k|assz]kus
sarpl|aazá|ta|
híresü|t
e| a
viágban,hogyegylkeazon
kevés, a
fiabaL.bb
korosaiá|ybó|
va|ó k]arinet.
ésszaxofonművészneK
akik
továbbv]szikazta fák|yát'me|yet
a jaz aranykonának
z€nész€]tő|kaptakörökÜ|'
Marian Potrescu 1970.benszü|etettBukar€stbenegy nagy mÚ|tÚ2ené9csa|ád
gyemekeként.
Négyeves koébankezdett€ | zongorázni,
2eneitanu|nányEit

4(4,

'
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ésjazz szakonkezdt€ ' lYariansií|usa
ek|ektjkus,
a jaz mindenzenel
k|asszikrs
Martia|
s.|a|a
]Enyzatát
fe|ö|€ | ő,a ragtime.tó|
a mode.njazz]g'Párizsimentora,
játéka
akinek
összetévészthetetenÜ
Jaz zongoraHorowiaá,haknevez]|'4ariant,
j€
g
y€
i
t.
zongorajátékának
magánvise||oscarPeteÍson
s 12 éveskorábankezdteel
Mihai Pétrés.Ü1959ben szÜ|€tett Bukarestben,
zeneihoízontját
k|asszikus
bőgő tanu|mányait'
A későbbiek
soÍánk]t]ágÍtotta
a
g' Ha||gatója
Vot a H€|sink]
k|asszikustó|
a jaz.zenénát a koltalslock ésso!|2ené
_
je en]eg- gyako fe|épéseiKó|
5Úfo|tnaptáruk
e||enérc
sib€ l ]us.AkadéÍniának,
is a ínnolszágiJ}vásky|á.ben'
testvéréve|,
lv]ar]anna|
működtetnek
egy2eneisko|ét
'.letett Londonban'
Ki|encéVeskoÉban
kezdete|
K€ i th t|a||dobos,1951'ben
15
zenész
e|€ j nteautod]dakta
módon. évesen
hivatásos
ett,főként
]ondoni
dobo|ni,
do|gozott'
Együitjátszoita LondonJazzBig Band.d€| éssok más kisebb
stúdiókban
1979.tő|tagja ]ehetettTerry LightfootJaz P€nd.jének.
|ondonijazz.egyÜttesse|'
|egismeltebb
dobosaFinnoÉágban'
Immár21 eve|épfe|az
Keithnapjaink
€ y ]k
AnttisarpilaswingBand'del.
22.00- GustavBran (2echRadnBi9Bdnd(cz)esJoanFautner(usa)
Á GustavBrom(szü|etési
nevénGustavFrka|)á|ta|a apÍtott
zenekarszakmai
júniusában
pá]yafutésal
1940
k€ z dődött € | a Radho.t nevű szá||odában
ínegl€ n dezésre
kerü]ókoncerljükke]
a cs€ h országi Ro:novpod RadhoÉtém
nevetvise|őVáloskában'Akkoribanfelteh€ i ő|egs€ n ki sem gondoItaVoIna/
ha|á|aidejénis együtt
hogya zer€ k ar mé91995szeptemberében,
az a|apító
játszik'
Fenná|ásaa att a G']stav
BromBig Bandviághílű
volt,

szakembelek megíté|ése
s2elinta mú|iszázad 60.
as éVeibenegy]keVo|ta
V]|ág egjobb 10 big
band.jének'A jazz és a
pop zene Ie9kiVá|óbbjai

|éptek
meghívott vendégként,
köztük
Dizzy
GiLespie, Dianna Ross
andThe supremes,Rayconniff,Bencnmel, vox, Bl||Ramseyésmások.
iÉnyítósávaa zenekal tovább nÖve|ihírnevét,
V|adoVa|ovi. karÍnester
sikereit'2014.benünnepetéka|apításuk
70' évfordu|óját'
Fenná||ásuk
e
1ossz'jés ta-ra|Tas
idöszakaa'aftso<!e|elséges
mjvész.oldJlÍÍega
ZerehaÓan,s maIapságis egyre újaboaIjörrek' Uj zenészek,
a|\ikih
gyarapíthatják
tadózkodásuka|att értékestapaszta|atokka|
tudásukat,s

g.a

.
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segíten€ kmegőrizni
a zenekalfiata|os,
m]ndg nregÚjuni képessz€ ] |emiségét'
Eíő| tanúskodika2 is/ hogy új és mod€ r n darabokje|ennekmeg a
repertoárjukban|
anrey időíő]-időlevá|tozik'Ez a GustavBrom Big Band
jövőjénekzá|oga,hogy fo|yamatosan
új tehetségeket
kutassoníe|/s új
kihíVásokat
ta|á|jon,mikozben|
éppenezé|t.|is, betÖ|tia cs€ h és sz|ovák
zeneiéetbena zászóshajósz€ r epét,kÜönÖsen2013.tó|ke2dődően,
miótaa
cseh Rádiózen€ k arávává t'
23.30- ]an sesnana TTt|ote|keÍtjében
a felepőEnekrok közenÚkjdesével.
20t4.iúnius28.(szonbat)
16'00 Ingyenes|'|eglepeté5koncett
a ró WennessHotelkelÍjében
Á dé|!tan|
ingyenes€ nm€ g tek]nthető
íneg|epetés
koncert€ na stÍings
on Íop|
(H)kvartettnyÚitottnagysikerűe|őadást
azéídek|ődőknek.
A stringson Top|újszÍnfo|tja
a nagyar
jazéetn€k.
Hang,ás és mÚraj
t€ k intetéb€ Íst€ p hane GÉppe]i80.as,
90.es év€ k ben működő fomác]ói|roz
hason|Ít|ra6,
a zenészek € g yéni
játékmódjáVa kie!észÜ
V€'
A2 új
akusálkushangásúz€ n ekartkétg]tar,
hegedűés nagybőgőa|ko!a'A tagok(Anta Tibol, RiegerAüi|a,sz]]iRób€ d ,
Fö|dvéry
Ba|ázs)
a hazaijazjelesképv]selői.
p.ao - PátkaiRazinaQuinEt(H)
Az oasz gyökerckke|rende|kező,REt.i m.gyar énekesnőPátkai Rozina, akl
harmadik
eve kápózbtjae| rajongójt
|atinja,z mlrzsikájáva|,
pá|yájátklasszikus
énekke|
kezdte'szamosn€Ínzeiközi versenydÍjazotLja,
e]isnrerés€inek
soót jazz és
gazdagított.
Fringe
fesdiválok
szinpadain
szetea vl|ágban.
Pátkai Ro2na és zenekaÉkü|önböző
fomációkban 2010 óta konceÉezlk
rendver€s€n Budapestenés Vidéken'A
z€ n ek.l 2013januárjában/
a Művész€ t ek
Pa|otájában,
a ]az showcas€ . enkapott
|€h€tőseget a befiutatkoásE' Á főként
bossanovátjátszó quintetz'Anéjét
a blazi|
daiamvi]ág
autent]kus
e|őadásmódja,
az
ének és troÍnbitam.gáva| ragadó
ósszjátekat€szik kÜ|ön|eqessé.
szakífuaa
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zád fomákka|,nagyobbterct kap az improvizáció,a modemzeneie|emekésa
gondo|atok
z€ n € i megionná|ésa'
A zenekalé|ső|€ m ezereaz Egyesü]t
Pi|lanatnyl
A||amokban
is fe|figye|tek,
az lndependent
lYusicAwards
2014hárcmkategóábanis
jé|o|té.
kÓztft
a ]égjobbak
20.30- ViÍ]ce
Ba|tels,AnerjcanAn.staB(us4)
A||anvach€ 1953.banszü]etettNeWJerseyben.
Főiskoai éveia|aütrnítványa
!o|ta
játszó
M€trcpo|itanopela zenekaÉban
D6vidDworl.nna&s kÜ|Ön
ó€kat !€tt a híres
'Jaz niveszÍő|,KennyDavemtó|'szó is!a<en!szerep€ r számos
és
Jözfesztivé|on
remcsakaz EgyesÚ
zenei formációba1
l A|ano|oa1,tneT a v||á9sános
orságábanis'
Dan Ban€tt Pasadenaban,
Ka|]íomiában
szÜ|étett'
11 éveskorábankezdétte
harsonánjálszani, s nem sokka| kesőbb komettenis. Főisko]ásevei a|att
mega|akította
e 9ő €gyüttesét'Danegyike|etta |egszíVes€bb€n|átottVend€geknekaz
jazfusztr.Vá|okon.
európai
s számo6itEni zenéssze|
kerü|tszoroskapcso|atba'
N€gy
a|ka]omma|
|épett
fe|a camegieHa||ban:
(és
€ l őször WoodyHemanna| a NeWYolk
Popsorchestra.vá|),
másodjáraJoe Bushkinna|/
kétÍzbenpediga LouisÁrmstrong
üszte|€tér€ rcnd€zeft em]ékkoncedek€Dan
n. Barrettsok s2ó|ó |eme4keszítet(,
s
játs,ik
lgyancsak'ámos ]emezeje]entmeg,me|yek€nmásl:ees Jazzínűvészekke|
együtt'
Russ Phi||ipshaBonás
D€nveÓen szü|€teü, de
chicago'bannótr iel, és
ott Végezte
tanumányalt,
miutián édesapja,az
idósebb Russ Phi|ips
elhagyta
Amstrong All

egyÜttesl

SEls

máíé] éVig játszot!
harconásként'Á csa|ád

hagyományait
folytalva,az ifjabbRussis
hÍlres es megbecsült
e|őadóváVá|t,ak|sokszo.
|épettfe| chlcagoszerte,s a |egkü|önbözőbbJazfesaivá|okon(Th€ chicagolaz
Festiva|/
TheEikhart
Jaz Festiva|
sacEmento
JazzJubi|€ e ''')'Russnak
sámos saiát
t€ vé€ ' e vana WndyGLyA||slaB{d|,a késó'ToÍr
saJnoeB.c/€ |a, John51e1d;n
DrcamBandde|
ésmáse|őadókka|.
Jennif€ r Leithama |egke€ s ettebb
am€ r ikaibőgősökegylke'Ba|kezes,
hihetet|en
játsz|k'
€nergiáva|
Ket!ősfogásai,
vonós szó|óié|rírényszámba
mennek'Nemcsupán
jaz
zs€niá|isan virtuóz szó]lsta/de éuékenykÍ#rő ]s' Leith.Ína |egnagyobb
játszott együt..A ]eg€ndás bőgős, Mj|t Hintonezt nrondtaró|a:
mlzsikusokka]

-fu
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hihetet|en
kezee5 nagyhangjavan' Am]korjáts,]& bejárjaaz egesz
,,Leithamnek
teszi. Noha ná|amnéhány
hangsz€ d , s ba]kezess€ g emég kü|önlegesebM
genelációVa]
Rat.|abb,miÉ|ta
ha||oitanr,
opiimistavagyoka hőgij ésa jazzbőgő,Es
jöVőjétj||ető€n.,,
(Ka|ifornia
Jason L€€ wanner 1978' fubruál 1.jénsz(jetett sacraínento.ban
Jason3.4 eves |ehet€ t t,am]korjátszanikezd€ ü Richardbácslkaja
Á|amban).
12 eveskoÉban
oqonájánha|ásbó]
megjeg}zett
da||aínokat'
végre€ | jót! a nagy
jazt
játszani'
ehetijs€g, hogy azt tanu|hassa
m€g' hogyanke||
Ekkorv€ü Észt
a
sacramento.i
Hagyományos
Jaz
EgyesÜ|et
á
ta
műköltetett
loúságilaz
e|őszöl
tevékenyked]|'
tiibolban.98 óta játlz|k egyÜtta B|Uestleet'te|'ZeneszeEőként
szevez, fi|mekbenműködik közre, |eme'€|Vét€ eket
kü|önböző show.műsorokat
készít,
s időrő|.időÍe
egyb€gyűjti 11 tagÚ swingz€n€karát, a sw]ngsyndicate'l
ame|yb€n főkéntrég]bafiitokjönnek úia és újla össze, de rendkíVü|
,,üttjs'
egyÜtt€srő|Van5zó'
vinc€ BaÍte|srcsszüéve<
ota a k.|rc.lai ]azé|e!
egyi{tontosa|akla,'e€ s m
ja,Íes^
rodelr dhie|and
ésswingdooos'Evekig
a v|á9 elnagyoob
iváIjá|'erue/ö
megfeÉőzte,
s.cÉmento,]az societye|nöke is Vo|t'A jaz már gyermekkoéban
h]sz€n ed€sapja a |egendásk|arinétossa|,
Pete Fountainn€ido|gozott
ésaz ercdeti
DL]kesoí D ie|and tagja vo|t' A civi]benépÍtési
vá||a]kozóVince Barte|s
|islaja
is önmagáélt
beszé|:
HowadAden,HarryA||ei,Bi||és]ohn
zenésztiársainak
A|ked,W]d'B|]|Davison,
BobHaggatchuckHedges,
EddleMi||er,
Ab€ lYost,Tom
]Yaxine
saunders.,]ohn
shendan,
sLr||lvön'
2'a0 ' cslk Glsztáv Triö tUsA/H).]oanFaul^ne|
(Us4),scoh Robinson(usA)
zongoristáknak
Európában.
csik Gusztáveqyjkea |egkivé|óbb
1962'b€ nkasszikls
jazzközöns€g gyorsanie|figye|t
zongoristaként
dip|omézott,
ezut.ána budapesti
Éa
Dá|ia]azk|Ubban,
aho P€ge A|adáÍaját'ott együtt.Ebb€n a2időszakban
a|ápftotta
js'
jazé|etb€
,
Hamar
e ső zenekarát
bekeÚ|ta magyar
s a nemzetközisztiárokka|
va|ó
semke||ett
közös munka|ehetős€géÉ
sokaiVám]a.sámos d]jatnyert,többek közótt
az éVszó|istája|ett1970.
ben és 1992.ben'
Nemzetközi
fesaivá|okon,
koncerteken, TV. és
többek kizött Kenny
Carke, Niels Henning
OrsledPedersen,
lohnny
Grlmn, Dizzy Gillespie,
Oliver Jackson, Eddie
,,Lockjaw"DaVs, Tony
Scott,Art Taylor es Ed
Tnigpen voltak
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Réggi€ (R€ g ina|d vo|n€ y ) Johnsong€ n efációjának
€ g yik € k ]vá|óbb bőgőse.
kezdeftlátlzania2 iskoiai2enekarokban,
majdkésőbb
a katonaságné|.
Harsonán
1961.benbőgőr€ Vé|totlés e|kezdettavantgaldezené*ekkedo|gozni.
játszikbárÍni|yen
2enekartó|
sokoda|úsága
miattkÖnny€ d én
fomáclóban
a dixie|and
a kLasszikus
b€ b op kvintetten
és a swingblg bandenái a kís€ r ]et]
avantgard€
éVekkö2epén
Eurcpábakö|tözött'
€gyÜttesekig'A nyo|cvanas
A|vinoueen nagyonkoránism€ f kedett
m€ g a jaz.ze|,€ | ső proníe||épés€11
k or
12 eves korábantijbb€k között Zoot sims€ze| és
évesvo|t.E|sőstÚdiófe|Véte|én,
Hank]on€s'sza jálszoftegyütt'EgyéWe|későbbE|Vin]onesheyáe beű|Ve
a NeW
t t Geneóciójaegyikege|lsmeit€ b b
York']Brd]andben
Johnco|l€ n e.nel|éphet€ fu|.
jazdobosakéni
A|Vinhamarosan
má5siíusokban
is ker€ s € t te Vá|t'1979"ben
NeW
YoRbó Európábakö|tózÖtt'
scort Robinson napja]nk |€ g s.ko|da]Úbb |rangszercs€ ] nek€ g yike:
ienorszaxofonozottBuck clayton zenekaEban, tronrbitlt Lionel Hampton
kvintettjében,a|tka néto2oft Paqulto D,River. k|ainét kvartettjébenés
basszusszaxofonozott
a New Yolk clty operában' sámos filmben,rádió' es
te|evÍzióadásban
Vo|tha||rato,mára több, mnt 190 |eÍnezen
szeíepe|'
o]yan
játszott,
es fonto6he|yszíneken minta camegieHa|/a vi|lage
Vanguard,
kü|ön|eges
KÓnylt.árésa Bé6iopera'MégaÍnerikal
e|nókibeikt,atáson
az Ame kói Kongrcsszusj

23'30 Jan sessiona Tó HoE|keÉjében
a felépőzenekarok
kizrenűködéseve|'
2014.június29' (vasárnaP)
!5.00- Ja2z&GaspelA zeneszitnyain- kgrenes
Gospe|koncet a ba|a1sagyarnat|
?enthárons.ig
. 5in9h 5wín9h sistas
PlébiánÍaEnplonban

(uwH)

Joan Fau|kner énekesnőEuÍópában
é|, de
karrierjeAíneíkibankezdődött.GyeÍnekkorában
gospe|t tanu|t/ három evesen már édesapja
kórusábaiszó|óténeketchicagoban'
temp|omi
ltjúénékesként
Később,
a BonéyM'b..n
is szer€pe]t'
jaz,
Rep€ r toárjamáranrár
b|ues,soul pop/sót
technod.|okbó|]s á|l' ',A2ének|és
a2 egyet|en
mondaniva|óÍn,'
Va]|jaszerényen
Faukn€ r ' Ez
azonbannagyonis 5o& ahogy a közönseg
ess,ámosdÚa(köáÜkaz1989.es
néÍnei
Éjongása
Artist of the YeaFdD ls bizonyitja.Rendszeres
(p|'
szerep|ów'show.kban/nagyszínpadokon
Frankrurtioperaház),a|apitójaés men€dzser€ a

!d
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The Thrce Ladiesoí B|u€s formációna]ra csik Gus,tiíVTnón.k évekóLa á||andó
Rive6id€ ' banszÜ|et€ t t'
E ső színpadi
f€ l |éÉsér€
négyéVes
JoanneBé||a ka|ifoniai
az esőben,'produkcióban'
Noha az egyetemen
koÍában
kerÜ]tsol az ,,Ének
kapott,s a ca.menés a ToscacÍÍnszerepei
me||ettGlstav
op€raén€kesi képzést
gosp."|,
éneke|i,
közb€
n
az
am€
r
ikai
k|asszikusok,
a
spiriluá|é'
l.4aheFműVekben
mesteie|sajátításán
do|gozott'
]een|€ g Eulópában
mls]ca,b|ues
ésjaz stíusa]nak
producerként
és
szinpadishow.kaL
éL,f€ l éÉsei m€ |ett Lan|t,komponistaként
színházi
darabokat
viszszínre'
Joanne€ 9 y igazib|ues|ady- ésméganná sokka|
több'.'
(Penns}|vania)
és profisz]nten
Harri€ t Lewis Phi|ade|phiában
szÜ|etefl:
ti2enkét
Records emeztaÍsaság
s#nrára'
éV€s€n kezdetténeke|nia Ph]||yIntelnationa|
gospe
kórusokaiis vezeteit'
Phi|.de|p|riában
és környékén
tanut éneke|ni,
o osassz]sztensként
csat|akozot!
.z am€rikai hadsereqhez,
de az ének|és
sámára
(azam€ r kai katonák
maradt,
az Uso.Va|
szabadidős
t€ V ék€ n ységét,
ottis e|őtérben
vóÉkoását segftőszevezette|)több dÍatny€it karrierjesorán' KésőbbKorciába,
kö|tözött, e|ő.dóitevékenysegét
Ínindenütt
fo\tatva.1995.ben
majdNéíneto&ágba
Pop]Yusic
b|u€ s ,gosp€ l éspoÉnekesként
e|nyede
a Deutsche
Award.
. ]egjobbsou|,
szer€peItEricc|apton,Micha€ Jackson,ív1ariah
carcy ésmások
ot' Náttérénekesként
produkciólbén'
H.Íiet színés,
és da|szezőis egyben,kafiieúesolán 12 cD't
A fusztivá szÜneteiben a2 eddig|hagyománttköVetve Lolis Árms!'ongé]ete
soránkészÜ
t fimlevéte|eket
mutattunk
be krzÓnségünknek.
A fi|m€ k f€ l lépések,
Utazásoksorán készü]t€k;t.öbb fe|véte|en
|át|ratóvo|t ]o€ l4uányi és Louis
Annsbong€gyÜtt' JoeÍvluÉnyi
éetérő]
kés20
t fi|mössz€vágástis bemutattJnk'
prc96mok
a|attmjndkét
napsw]ngtancbeÍnutatót
|áthatottközönsegÜnk.
A zenei
2014.ben
a fusztvá|
díját- a Győrfi&jos szobrászműVész
á|ta|
- Joan Faulkn€ r
Lol]isÁrmstrongró
készített
emékp|akeftet
művésznőnek
ésMöjor zo|tannakitadományodaa swing]azz
KUtÚláétÁ|apítvány'
Maior zo|lán, a Louis Armstrong
.]azÍesztivá|szeNezőstábjánakosz|opostagja, a í€sztivá|
|ehet€ t |€ n t nem ]sm€ r ő |rangt€ c hnikusa,
20l3. szeptembel
é|ején
t69ikushifte|enségge|
hunyte|'9 evenk€ r esztü|vot a
fesztiváunk kucsemb€r€, aki a háttérbő|,csendesen,
odaadássE|
és mérheteten
hozáértésse|
a fesztlvá]egyik
|egfontosabbe emét b]ztosftotta,és a konc€rté|ményt
a
|egmagasabb
közetítette a közóns€g fe|ééVrő|
színvona|on
fe||épő
művész€ kzenekarok
,
a r€ s ztivá|Végére
mindnévsze nt
profi,
éshá|ásakVo|tak iaEdhatatan
munkajáéd.
isÍnelték
A LolisArmsirong
JazfesztVá]€ s eményeit
minden
évben
összeköqijkmásku|tL].á|is
eseményekke|
is, Í9ya korábbi évekbena íesÍivá|he|yszíneihe|yetadtak
fotókiá||ításoknaK
diapofiáma
bemutatónak,
Guiness'íekold
íneqdtntési
kísér|etnek,
j.z.zenei
v€ t eránautóbeínutatónak,
Wa|telGábor
téínájú
festményklá||íiásának.
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Á]apítvány
2012'benmeghidetett]az
2014.bena swing Jaz Ku|túáért
Fotópá|yáza!ának
|egjobbképe]bő]
összeá||íiott
Ká||íiást
tekinthették
rneg az
édek|ődők'
A pá|yáz.tÍa
több, m]nt400 a|konás
érkezett,
meyeketEifertJános,
Ferencéssik ós PéterfotómŰvészekbő|
á||ószakmal2sűrltaoiaiértéke|tek
|r4arkovics
és40 képetváLasztotlak
ki a kiá]ítaÍa'
Mive| aapítványL]nk
miné|szé|esebbkÖÓen szeretnéa jaz'zenü a haza]
közönségge]
nregism€ i tetni,
ezéitfeszt]Vá|unk
id€ i jegyárabruttó2'500, Ft / rő /
napvot, i||€ t vea gy€ r € k ek 10éVes
kora]attingy€ nvehettek
résÍa konceteken'
Ja2áesáivá|
tejesnregva|ósítasi
kd|tségé
22.018'600,'
A X' LoujsArínstrong
ft volt'
A küföd] Viághírű
műVészek,
ie]|épők
dÍjaása,utaztatasa
]genkomoy kö|tséget
je|entenek
a resztivá|
megva|ósÍtasában,
azonbana már megszokott
színvona|
fenntaitásához
ez e|engedh€ t eten'
Az € s eménye|őzetes
rek|ámozása,
Vaaminta2
audovizuá|is
rögzftés
ésltómunkáatokisje|entős
kö|tseget
képvise
nek'
pá
yázatta
A
támogatottkö|tsegvetési
Éteek az e]őzetestervekszerintva|ósu|tak

Vá€kozásoknlk-Í€gÍi|ekj€n, nagy
j::+i"i . .:,*"d"zése az e|őzetese
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