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Mircea Tiberian és Maria 
Răducanu (RO) 
Mircea Tiberian 

 
Az 1955-ben Kolozsváron született Mircea Tiberiant 
gyermek és kamaszkora Szebenhez köti, első elismerését is 
itt aratta az 1974-es Nemzetközi dzsesszfesztiválon. 1975-
ben Bukarestbe költözött, ahol jelenleg is él. A világ minden 
táján koncertezett már olyan nevezetességek társaságában 
mint Larry Coryel, Tomasz Stanko, Herb Robertson, Adam 
Pieronczyk, Petras Vysniauskas, Maurice de Martin, Theo 
Jorgensmann, John Betsch, Ed Shuller, Chris Dahlgren, 
Lisle Ellis, Johnny Răducanu, Aura Urziceanu, Nicolas 
Simion, Anca Parghel vagy Dan Mîndrilă. 
A művész által elnyert díjak és ösztöndíjak között 
megtalálható a dzsesszkompozíciókért kapott Román 



Zeneszerzők Társasága Díja (1990, 1996, 2000, 2003), az Év 
Román Zenésze-díj (2003 és 2007) és a Román Kulturális 
Intézet által megítélt Enescu-Brâncusi ösztöndíj. 
Diszkográfiája tizennégy szerzői albumot és öt, az Interzone 
együttessel együtt megjelentetett, lemezt foglal magában. 
Mircea Tiberian jelenleg is a német származású Maurice de 
Matin zenésszel közösen vezetik az Interzone-t. 
A doktori címmel rendelkező Mircea Tiberian az általa 1991-
ben alapított dzsessz-szakosztály vezetője, és egyúttal a 
bukaresti Nemzeti Zeneegyetem előadója. A 2004-ben 
kiadott Improvizációs technikák a dzsesszben című kurzus, 
valamint a Zenei hangok/jegyzetek a zenéről (2005) és az 
Énekkönyv / Énekeskönyv (2008) szerzője. 
Érdeklődése az utóbbi években egy sor olyan projekt felé 
fordult, amelyben ötvöződik a verselés, a színház és a 
képzőművészet (Agnus Dei, Jazz and Cinema, Eurotica, Les 
années folles de Bucarest vagy a legutóbbi kiadott tárgy-
könyve, a Dark). 2007 őszén Mircea Tiberian bemutatta 
Jazzy Tarot előadását, amely az operett és a musical 
hagyományait a dzsessz-improvizáció jellegzetes 
módszereivel ötvözi. 
Mircea Tiberian a bukaresti nemzetközi Jazzy Spring 
fesztivál igazgatója.   
Maria Raducanu 



 
Maria Raducanu egy előzmény nélküli jelenség, tiszta hangja 
nem hasonlítható senki más hangjához, annak ellenére, 
hogy Maria Tanase dalait, vagy más népdalokat is előad, 
ahogy a portugál fado-hoz is ért, vagy a más népek nyelvén 
előadott mulatós és siratódalait énekli, rendelkezik a 
különféle dialektusok „énekbefoglalásának” és a költői 
frázisalkotásnak a zsenialitásával. Előadói modora is tiszta 
és mélyen személyes. Alakja Brancusi Imádság-szobrához 
hasonlít, mintha a gondviselés előtt énekben meditálna, 
térdeplésében sem érintve a földet, mintha levitálna / 
lebegne mint a Szentlélek által a Mennyekbe emelt szentek. 
Ennek ellenére Maria Raducanu a „huszvárosi lány”. 
Előbb irodalom-filológia szakon szerzett képesítést és csak 
azután robbant be a zenei életbe, munkássága 
tulajdonképpen a hagyományos román zene egyedi 
tolmácsolása (...) ... olyan, harmóniával telített fizikai és 
lelkiállapot, amely arra késztet, hogy ne csak Orpheuszra és 
a sámánok művészetére gondoljunk, hanem a tündérek 



dalaira is (motívum, amelyet nagy becsben tartanak a svéd 
népzenében), tehát énekükre, körben való táncolásunkra. 
Ennek a hang és mozgás-együttesnek az a hatása, hogy 
elvarázsolja a nézőket, hallgatókat, megteremtve ezáltal egy 
olyan lelket gyógyító hatást, melyről a régi görögök 
Katharsisként beszéltek. 
Nem kedveli az életrajzokat és az életrajzok sem kedvelik őt, 
nem hisz a “címkézésekben”, az ajánlásokban, a díjátadó 
ünnepségekben. 
Egyszerű énekesnek tartja magát, vagy még inkább egy 
bizánci rítusú siratódal-énekesnek. Autodidakta. Hegedű és 
gitár tanulmányokat folytatott, valamint francia irodalmat a 
Jászvárosi Alexandru Ioan Cuza Egyetemen és a Bukaresti 
Egyetemen. 
Hét saját albumot adott ki, és meghívottként szerepel másik 
kettőn. Számos hazai és külföldi turnén vett részt (Amerika, 
Franciaország, Németország, Anglia, Portugália, Albánia, 
Svédország, Lengyelország, Csehország, Olaszország, 
Luxemburg stb.). 
Románia legismertebb dzsessz-zenészeivel voltak fellépései 
(Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Vlaicu Golcea, Sorin 
Romanescu, Pedro Negrescu, Mihai Iordache, Eugen 
Nichiteanu, Sorin Terinte, Puiu Pascu etc) ahogy elismert 
nyugati muzsikusokkal is (pl. A német Maurice de Martin, 
Jan Roder şi Michael Griener, az amerikai Chris Dahlgren, 
Ben Abarbanel-Wolff şi Marc Ribot, francia Siegfried 
Kessler si Malo Vallois, a svéd Krister Jonsson stb.). 
Néhány fontosabb támpont a stílusvonások szempontjából 
nehezen „megbélyegezhető”, a nem a sznob hallgatóknak 
szóló, de igencsak kifinomult zenéjű Maria Raducanu 
munkásságához: 
2005-ben Nagy Britanniában turnézik MARGENTO nevű, 
több művészeti ágazatot felölelő projektjével. A Chris 
Tanasescu költő által vezetett program költészeti, festészeti 



és zenei-improvizatív megnyilvánulásokat tartalmazott. A 
Buxton Fringe Festiválon résztvevő együttes a leginkább 
avantgárd szereplőknek járó díjjal térhetett haza. 
2009-ben a korzikai Marreterraniu produkciós iroda és a 
MEZZO VOCE elkészített a francia televíziónak egy Maria 
Raducanu Quartet című korongot, < Maria Raducanu, 
Krister Jonsson (gitár), Derek Shirley (nagybőgő) si Michael 
Griener (ütőhangszerek, perkúció) > amely 53 perc élőzenét 
tartalmaz. 
2010 áprilisában, John Zorn, amerikai avantgárd-zenész 
meghívására egy új albumfelvételre kerül sor a neves Tzadik 
kiadónál, az új lemez megjelenése ez év szeptemberére 
várható. Maria Raducanu partnere ezen a lemezen a 
többszörösen Grammy-díjazott dzsessz-gitáros, Marc Ribot. 
  

Fuente de Vida (RO) 
Sárosi Péter – billentyűs hangszerek 
Szilágyi Nóra – ének 
Joo Sebestyén – basszusgitár  
Pál Gábor – dobok 
Gilberto Acen Ortega – ütős hangszerek 



 

 

 



 

 
A zenekar stílusa a jazz-latin, afro-cuban, mein stream és a 
fusion stílusvilágát ötvözi. 
A zenekar tagjait a közönség leginkább a 4Given nevű 
formációból ismerheti, amelynek alapítója a mostani felállás 
zenekarvezetője: Sárosi Péter. 
 
Sárosi Péter zenészcsaládból származik, 
Marosvásárhelyen született, a marosvásárhelyi művészeti 
liceumban tanult klasszikus zongora és trombita szakon. 
Már fiatalon elkezdett komponálni, számos dal 
hangszerelése, sőt egy rock-oratórium zenéje is fűződik a 
nevéhez"Magnificat” címmel. 
Néhány évig zenei vezető volt a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színházban (1997-1999), közben tanult és koncertezett 



párhuzamosan, majd pár évvel később ösztöndíjat nyert a 
világhírű Berklee egyetemre Bostonba (Berklee College of 
Music). 
Számos zenekarban láthatták őt zenélni vásárhelyen és 
környékén, majd Bukarestben. 
2001-ben megalapította a ma is működő 4Given nevű 
zenekart, idő közben Bukarestbe költözött, ahol számos 
előadót kísért, és több zenekarban zenélt és zenél ma is. 
2004-óta tagja a Cortez Band nevű formációnak, akikkel 
úgynevezett „bulis”zenéket játszanak, ahol nem idegen a 
rock, a jazz, a blues és egyéb műfajok sem, hiszen mindenki 
a saját maga által hozott stílus vitte bele a zenekarba, 
ugyanakkor mindenféle stílusú zenekaroktól dolgoznak fel 
dalokat, amelyek hangszerelése a Péter nevéhez fűződnek. A 
bukaresti Music Club saját bevallásuk szerint a második 
otthonuk, hiszen ott rendszeresen fellépnek. 
Fiatal kora ellenére már olyan hírességekkel lépett fel, mint: 
Paula Seling, Narcisa Suciu, Teodora Enache, Anca Parghel, 
Berti Barbera és sorolhatnánk. 
A tévénézők is jól ismerhetik őt Antena 2 csatornáról, hiszen 
állandó zenésze egy tévéműsornak az hol heti négy 
alkalommal látható élőben zenésztársaival. 
A Fuente de vida nevű zenekart 2010-ben alakította egy 
fesztivál felkérésére, amelybe kedvenc zenészbarátait hívta 
meg, hogy együtt zenélhessenek latinos ritmusokra, 
amelyben nagy segítségükre volt Gilberto Acen Ortega, a 
csapat kubai perkuciósa. 
Joo Sebestyén (Sebi) nevét jól ismerik a nézők és a 
zenészek egész Romániában, sőt Csíkszereda környékén is, 
hiszen sepsiszentgyörgyi születésű, így sok itteni zenekarban 
láthatták koncertezni. Hat éves korában fogott először 
hangszert a kezében, mégpedig hegedűt. Néhány év hegedű 
után úgy döntött, hogy jobban tetszenek neki a „mély 



regiszterek”, ezért aztán átváltott nagybőgőre. Kis idő múlva, 
alig tizenhat évesen már országos versenyeken vett részt. 
Első zenekara a Horizont nevű formáció volt 1995-ben. Nem 
sokkal később felvételizett a brassói zenei főiskolára, ahol 
nagybőgő szakot végzett. Utána egy évet járt Kőbányára, 
ahol a híres Lattmann Béla volt a tanára.2001-ben költözött 
Bukarestbe, ahol a Sárosi Péter által alapított 4Given nevű 
zenekarba hívták meg bőgősnek, amelynek ma is tagja. Az 
évek során nagyon sok zenekarban megfordult, 
mindeközben fellépett sok jazz énekessel is, ugyanakkor egy 
ideig pop zenével is foglalkozott. Ezután néhány évre 
„világkörüli útra indult”, ugyanis egy hajón zenélt, ahol 
neves zenészekből álló „show bandekkel” zenélt, hiszen a 
hajó profiljához tartozott a „Broadway Show”. 2009 őszén 
tért haza, illetve Bukarestbe, ahol nagy örömmel fogadták a 
zenésztársai. Ugyanúgy örültek hazatérésének a tévés 
berkekben is, hiszen azóta állandó zenésze egy 
tévéműsornak az Antena 2 csatornán, ahol hetente négyszer 
látható élőben zenésztársaival együtt. Saját bevallása szerint 
nagyon szereti a tévézést, és mellette marad ideje egy-egy 
jazz trióval, quartettel is fellépni, ugyanígy a többi régi 
zenekarával is. 
Pál Gábor (Pipi) szintén sepsiszentgyörgyi születésű, tehát 
a fesztivál közönségének nagy része ismerheti őt több itteni, 
régi zenekarából. 
Zenei tanulmányait Sepsiszentgyörgyön kezdte a művészeti 
líceum hegedű szakán. 
12 év hegedű után dobolni kezdett, és 16 évesen már a 
„Remember Illés” nevű rock zenekarban dobolt. Ezt követte 
egy újabb banda a Duplex, és idő közben olyannyira 
megszerette a dobok világát, hogy felvételizett a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémia ütős hangszerek szakára. 
A zeneakadémia évei alatt 2001-ben első díjat nyert egy 
kolozsvári fesztiválon, az akkori zenekarával. Akadémia után 



következett a híres Slang zenekar, majd 2003-ban 
Bukarestbe költözött, ugyanis Sárosi Péterék meghívták a 
4Given zenekarba, amelynek ma is tagja. 
Azóta Bukarestben él, több ismert zenekarban dobol, mint 
például a 4Given , vagy a Popas zenekar, akikkel 
rendszeresen lépnek fel bukaresti klubokban. 
Gilberto Acen Ortega – származását tekintve kubai, 
pontosabban havannai (Habana Cuba), ezért egyértelműen ő 
idézi majd a latin jazz afro-kubai változatának eredeti 
hangulatát. 
Zenei tanulmányait hazájában kezdte, olyan hazai 
mesterektől tanult, akik a legmagasabb színvonalat 
követelték tőle. 
Nagyon szeret zenélni, hiszen a zene szerinte az, ami 
boldogságot hoz az ember életébe. Saját bevallása szerint „az 
ő élete és lelke nap-mint nap a zene által fejlődik és nő egyre 
nagyobbra”. 
. 
2006-ban Bukarestbe került egyetemre, és annyira 
megszerette az itteni zenészek világát, hogy úgy döntött itt 
telepszik le. Szeret itt zenélni Romániában, mégpedig olyan 
zenészekkel, akik tisztelik a zenét, komolyan veszik a 
munkát és szeretnek zenélni. 
Élete legfontosabb momentumai természetesen a zenéhez 
kötődnek, ezen belül fesztiválokhoz, mint például egy kubai 
jazzfesztivál, ahol 2004-ben első díjjal tért haza. 
Koncertezett európaszerte, de fellépett Japánban, 
Kanadában és Mexikóban is, ezekre az eseményekre is 
szívesen emlékszik vissza. 
 
Szilágyi Nóra – származását tekintve saját bevallása 
szerint székely, s már lassan egészen az. A Session Jazz Band 
volt énekese, a MeseHetes zenekar és a Haccacáré-zenés est 



alapítója, a Mini Jazzfesztivál Csíkszereda egyik szervezője, 
házigazdája. 
Amióta beszél, azóta énekel, tehát lételeme az éneklés és a 
zene. 1998-ben kezdett zeneelméletet és éneket tanulni egy 
operaszakos magántanárnál (Stefan Gregorovici), és azóta 
különböző zenekarokban lehetett látni többféle műfajban. 
Énekelt népdalt, operettet, musicalt, filmzenét, 
rajzfilmzenét, de mindig is kedvence volt a jazz, amit 
ösztönösen igyekszik minden műfajba óvatosan 
belecsempészni. 
2005 nyarától 2009 nyaráig volt tagja a Session Jazz Band-
nek, azután szóló pályára lépett, azóta fellép a St George 
Quintet és más jazz zenekarok vendégénekesként. 
A Fuente de Vida nevű legújabb csapattal újra egy régi álom 
valósul meg, egy új stílus a jazz műfajon belül, és mindez 
olyan zenészekkel, akiket régóta tisztel, és akikkel öröm lesz 
majd színpadra lépni. 

Ioan Gyuri Pascu és a The 
Blue Workers (RO) 
Ioan Gyuri Pascu - ének 
Cristi Iorga – dobok 
Vlady Cnejevici – billentyű 
Teo Boar – gitár 
Marian Mihailescu – basszusgitár 



 

 
Ioan Gyuri Pascu zenész, színész, író.  
1961-ben született Szentágotán, Szeben megyében. Már az 
iskolában, társai szórakoztatására, szívesen utánozza a kor 
neves román énekesnőit. Román-spanyol szakon szerez 
diplomát a kolozsvári Bölcsészkaron, a színjátszásban is 
megmerítkezik (főként a kolozsvári Ars Amatoria társulat 
keretében).  
1987-ben válik a Divertis humor együttes tagjává. A '80-as 
évek vége felé rövid ideig tanár, '89 után nagyrészt a Divertis 



újszerű szatirikus stílust hozó fellépéseibe fekteti be 
energiáját. Egyéni zeneszerzői-előadói karrierje 1993-ban 
indul a Mixed Grill díjazott lemezzel, amit máig nyolc album 
követett.  
1992-ben későbbi feleségével megalapítja az első romániai 
független lemezkiadót (Tempo Music). Továbbá számos 
filmben szerepelt. 
1992-ben saját zenekart alakított: The Blue Workers 
néven. Azóta is számos fesztivál résztvevői. 

Marcian Petrescu & Trenul de 
noapte (RO) 
Marcian Petrescu – szájharmonika, ének, szövegíró, 
frontember 
Rares Totu – gitár 
Robert Ardeleanu – basszusgitár 
Constantin Barbaselu – dob 



 

 
Marcian Petrescu - Hangszeres muzsikus, Romániaszerte 
a szájharmonika legnagyobb ismerője, énekes, szövegíró, 
blues-zeneszerző, egyben szájharmonika-oktató is, 
ugyanakkor a jelzett zeneszerszám értő, javító.  
1974-ben a prahovai Busteniban született. 1996-ban 
autodidaktaként kezdte tanulni a szájharmonikázást, 
1998-2000 között Onesti városában már saját együttest (a 
Blues Syndicate) működtetett. Sokszoros helyi fellépéseik 



mellett karrierjük csúcsaként említik az 1999-es és 2000-es 
onesti sörfesztiválon való fellépéseket, ahogy a csapat a 
Pasărea Colibri és a Viţă de Vie együttesek előzenekara volt. 
2000-ben Besztercén, Florin Bejan billentyűssel közösen 
létrehozták a TRENUL DE NOAPTE, azay Éjszakai Vonat 
elnevezésű együttest, akkor az egyetlen csapatot, amely 
Romániában a harmonica-blues műfajában játszott. 2002 
augusztusáig nagy sikerrel léptek fel a legfelkapottabb 
bukaresti dzsessz-klubokban, majd turnékra indultak az 
ország nagyvárosaiba (Temesvár, Krajova, Marosvásárhely, 
Bákó, Beszterce, Kolozsvár) Ugyanabban az évben részvevői 
voltak a hírnévnek örvendő Vama-vechei Bibi Jazz & Blues 
Fesztiválnak ahol riportot készített velük a TVR 2 televíziós 
csatorna. 
2002, novembere és 2003 júniusa között Florin Bejannal 
együtt a The Storytellers cím alatt lépek fel Máltán. Az ott 
játszott akusztikus-bluesnek nagy sikere volt a máltaiak 
körében. 
2003-tól Marcian Petrescu szabadúszóvá vált, „szolgálatait” 
felajánlva minden olyan együttesnek, amelynek szüksége 
van egy rock, country, vagy folk zenében otthonosan mozgó, 
profi-szintű szájharmonikásra.  
Művészi sokoldalúságát bizonyítja az is, hogy a 2000-2005-
ös periódusban több neves zenei szaklapnak volt bedolgozó 
publicistája (Musical Report, Art & Roll és Sunete), a 
szakértők által is elismert írásaiban, a szájharmonika 
nagyjaival és a hangszer történetével foglalkozva. 
A 2005-től szájharmonika-szakos tanárként is működő 
Marcian Petrescu, ismerté vált mint Romániaszerte az 
egyetlen blues-szájharmonika javító szakember, 
munkássága során nem csak megjavítva a hangszerek, 
hanem felújítva is azokat, oly módon, hogy gyári 
teljesítményüket meghaladják. 
Az „Éjszakai vonat”-ról 



A 2001-2002-ben már a beavatottak által ismert blues-
kvintett, akkori koncertjei nagy számú rajongót tartottak 
lázban. Album igénye jelentkezett, igényelik az együttes 
“felélesztését” is, a 2007-2008-as koncertév pedig 
tulajdonképpen új albumról, és az újított felállású zenekar 
összeszokásáról szól. Mi sem jön jobban ehhez, mint egy sor, 
a Sugar Blue neve által fémjelzett előadásnyitó-fellépés. 
2008 márciusában az Az Éjszakai vonat rangos (2007-re 
vonatkozó) díjat nyer a Blues-függő című albumukkal és az 
amerikai Sugar Blue bluesénekessel együtt szervezett 
turnékért.   
‹ A 2010-es fesztivál fellépői fel Ferenczi György és a 
Rackajam (HU) › 

http://jazzfestival.ro.77-235-50-223.tarhely.ro/node/173
http://jazzfestival.ro.77-235-50-223.tarhely.ro/node/173
http://jazzfestival.ro.77-235-50-223.tarhely.ro/node/175
http://jazzfestival.ro.77-235-50-223.tarhely.ro/node/175

