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Harry Tavitian - Cserey Csaba (RO) 
Richard Schuberth osztrák kritikus szerint Harry Tavitian egyike a legkiválóbb 
zongoristáknak, aki kezdeményezte és tökéletesítette az új Kelet-Európai Jazzt. 
Stílusában, munkáiban az avantgárd jazz és az archaikus blues elemei fonódnak 
össze, és karrierjét a kezdetektől fogva egy erős etnikai jelleg szövi át. 
Harry Tavitian: „Cserei Csaba egyike a legleleményesebb romániai jazz ütősöknek, 
és egyben az egyik kedvenc partnerem. Az elmúlt tíz évben számos koncerten 
játszottunk együtt duoban, trioban, vagy az Orient Express nevű zenekarom 
vendégfellépőjeként Romániában, Magyarországon, Belgiumban, Németországban, 
Ausztriában és Törökországban egyaránt. 

Bee Brass Band (RO) 
Elsődleges fülek 
(A Nagy István Művészeti Középiskola Rézfúvós 
Kamarazenekara) 
Megalakulásunk 3 évvel ezelőttre vezethető vissza, amikor is 
tanév elején iskolánkba érkezett néhány új - rézfúvós 
hangszert tanulni vágyó - lendületes diák, a már meglévő pár 
fiatal mellé. Ekkor felvetődött az ötlet, hogy alakulhatna egy, 
csak rézfúvósokból álló csapat. A legtöbb diák órarendjében 
ott szerepelt a kamarazene tantárgya, így lassan elkezdtük a 
munkát közösen. 
Az első szempont az volt, hogy jól érezze mindenki magát az 
órákon és szeressük, amit csinálunk, ezért olyan műveket 
kellett választanom, amelyek megfelelnek a diákok 
érdeklődésének és szintjének, illetve a meglévő 
hangszerösszeállítás szempontjából is alkalmasak. Bevallom 
ez volt a legnehezebb, így szinte minden művet egy kicsit 
átformáltam, a zenekar arányaira szabtam. 
Repertoárunk sokszínű: kórusátíratok, klasszikus 
egyvelegek, fanfár jellegű kamaraművek, film- és színház 
zenék, ismert és kevésbé ismert jazz muzsikák, valamint a 



világzenei irodalom emészthető műveiből válogatások és 
egyéb rézfúvós csapatra gyúrható zenei alkotások. 
Fontosnak tartjuk, hogy a hallgató és a zenélő is jól érezze 
magát az előadás minden percében! 
Művészeti vezető: Berze Albert 
Tagok: 
Tódor Imre Botond – trombita 
Császár Bálint – trombita 
Márton Levente – trombita 
Szopos Zoltán – trombita 
Tankó László – trombita 
Berze Albert – trombita, vadászkürt 
Kozma Szilárd – vadászkürt 
Bálint István – tuba 
Marton Lóránd – dobok 
És hogy miért Bee Brass Band a nevünk? Mivel minden fújás 
előtt a bemelegítéskor zümmögünk, mint a méhek, no meg a 
szorgos csapatmunka végett is, a hallgató közö(n)sségért. 

"Alias Sinatra" - Pakot István 
& Small Town Big Band (RO) 
Elsődleges fülek 
Az „Alias Sinatra” első számú célja Sinatra dalait 
feleleveníteni, azonfelül pedig ismertetni néhány izgalmas 
részletet a „The Voice”-nak is becézett énekes óriás életéből. 
Frank Sinatra nevét mindenki ismeri. 
Kevesebben tudják azt például, hogy ugyanannyi felesége 
volt, mint Oscar-díja. 
Énekes, színész és maffiózó nem egy volt a show-business 
történetében, de egyetlen sztár életét sem kísérte annyi 
suttogás és vádaskodás, mint Frank Sinatráét. Hosszú és 



bonyolult történet lenne elmesélni mindent az életéről és 
rengeteg lenne a találgatás. Nevét gyakran 
összefüggésbe hozzák Lucky Lucianoéval - a modern 
szervezett bűnözés atyja - és John F. Kennedyével. 
Sinatra életét végig hangulati hullámzásai és depresszióval 
való küzdelme jellemezte, melyek a bipoláris zavar, akkori 
nevén mániás depresszió tünetei voltak. Ő maga ismerte be e 
tényt egy interjúban az 1950-es években: "18 karátos mániás 
depressziósként, és heves érzelmi ellentétek közt élve az 
életem, hatalmas teherbírásom van a szomorúságra és az 
érzelmekre.” 
Tagok: 
Pakot István - ének 
Gábor Szabolcs - szoprán szaxofon 
Éltes Áron- tenor szaxofon 
Aftin Sorin - trombita 
Braileanu Attila - trombita 
Demeter Attila - harsona 
Könczei Jenő - zongora 
Kertész Huba - gitár 
Kerezsi Csongor - basszusgitár 
Kertész János - dobok 

Inocsényka (RO–HU) 
Elsődleges fülek 
A zenekar 2008-ban kezdett el formálódni 3 nem igazán 
azonos zenei és földrajzi területről (Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Szeged) érkezett ember 
együttműködésében, klasszikus gitár, basszusgitár, dob 
felállásban. A folyamatos munka eredményeként, a 
különböző zenei területek közös metszetéből alakult ki a 
jelenlegi zene, aminek stílusát viszonylag könnyebb nem 



meghatározni.  Célunk egy olyan zene létrehozása volt, 
amelyet minden játszás alkalmával újraértelmezhetünk 
és aminek a hitelesség és az újszerűség mindig éltető 
elemévé válik, helyenként improvizációkkal frissítve a már 
előkészített zenei kereteket. A progresszívnek nevezhető 
zenét a jazz-től a páratlan ütemeken át a drum ’n’ bass, vagy 
akár a kortárs zene világa is befolyásolja. A minőségi rock és 
pop képletekkel sajátos módon, bátran kokettáló skandináv 
jazz muzsikák jellegzetes megoldásai, újszerű ötletei akarva-
akaratlanul nyomot hagynak kreativitásunkban. Végül a 
hitelesség kedvéért, kötelességünk megemlíteni különböző 
népek autentikus zenéjét is, mint számunkra erős 
inspirációt. Mindezt a klasszikus gitár 
nyújtotta lehetőségekre, hangzásokra alapozzuk, a dob és 
a basszusgitár groove-os szimbiózisával oly módon vállvetve, 
hogy időnként mindenik hangszer egyenrangúan jut szólista 
szerephez. Utólag betársult a már javában kiforrott zenei 
szintérbe a trombita és a melodika, szerencsésen kiegészítve 
és kerekebbé is téve a zenekar hangzását, kifejező 
eszköztárát. 
Tagok: 
Berze Albert – trombita 
Karácson Zsolt – dobok 
Krizbai Imre – gitár 
Szakál Attila - basszusgitár 
Vendég: 
Boldizsár Szabolcs – fuvola 


