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JIMMY CSERKÉSZ, PETRA 
ACKER & ASZTALOS ZSOLT 
(RO) 

 
Jimmy Cserkész és a The Others valamint Chilli Familli 
együttesekből ismert Petra Acker közös célja, hogy 
megosszák a hallgatókkal kedvenc előadóik (mint Jimi 
Hendrix, Peter Gabriel, Erykah Badu, Dave Matthews és 
mások) muzsikáját. Sajátos koncepciójú, műfajilag nehezen 
behatárolható, színes hangzásvilágú, kivitelezésben gazdag 



zenéjükben a soul, R&B, funk, jazz, bossa nova, samba 
elemei egyaránt megtalálhatók.  
Petrát és Jimmyt cajonon kíséri Asztalos Zsolt (Asterix), akit 
több neves zenekarból ismerhet a közönség, mint pl. a 
Jedam, Ritmo del Flamenco, Jazz 4 Fun, Slang. 
Jimmy Cserkész – gitár 
Petra Acker – ének 
Asztalos Zsolt – cajon 

LUIZA ZAN & JIMMY 
CSERKÉSZ (RO) 

 



A Jimmy & Luiza duó a Slang zenekar szerzeményeit és jazz 
standardjait adja elő a `70-es évek dallamaival fűszerezve. 
Luiza Zan kilenc éven át operaéneklést tanult, egyetemi évei 
alatt jött rá arra, hogy a jazz iránti szeretete sokkal erősebb 
bárminél; a műfaj összes jelentős versenyén kepviseltetve 
magát számos elismerésben részesült. Legjelentősebb díját, 
a zsűri által legjobbnak ítélt jazz hang díjat a Montreux-i 
Jazz Hangversenyen vehette át 2003-ban, majd 2004-ben a 
második díjat. 
A Slang zenekar vezetőjéről, Jimmyről pedig talán csak 
annyit, hogy a világhírű Babos Gyulától tanult gitározni 
Budapesten. A duó repertoárjában bensőséges, 
szenvedélyes, vibráló dallamok szerepelnek, olyan 
klasszikusokat játszanak mint a „Sunny”, Nat King Cole 
„Delilah”-ja vagy Jimi Hendrix „Castles made of sand”-je. 
Muzsikájukkal Luiza és Jimmy egy távoli földre repíti 
behúnyt szemű hallgatóságát, egy tökéletes helyre, ahol az 
álmok valóra válnak. 
Luiza Zan – ének 
Jimmy Cserkész – gitár 

VEGA BAND (RO) 



!  
A három évvel ezelőtt alakult Vega Band-et eltérő tapasztalatokkal rendelkező 
muzsikusok alkotják. Ami mégis összeköti ezt a zenekart, az elsősorban a jazz 
iránti lelkesedésük. 
A Vega Band következő stílusokat képviseli: klasszikus jazz, jazzrock, pop jazz, 
latin jazz, mainstream és fúziós jazz.   
Terveik között szerepel egy saját album kiadása és minél több külföldi 
jazzfesztivál szereplés. 
  
Zsolt Szabo - zongora, billentyűk 
George Somu - szaxofon, fuvola 
George Tohat - dobok 
Leonard Ion - gitár, vokál 
Tibi Back – basszusgitár 


