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Random Trip – feat. Kasai 
(WD), Gereben Zita, Barabás 
Lőrinc (HU) & Luiza Zan 
(RO) 
Elsődleges fülek 
A Random Trip egy műfaji határokon (pop, rock, jazz, 
hiphop, blues, elektro stb.) átívelő improvizációs 
koncertsorozat, amelyben a hazai könnyűzene huszon-
harmincéves generációjának legnagyobb nevei fordulnak 
meg minden kedden a budapesti A38 Hajón. 
A 2008-2009 fordulóján budapesti klubokból induló, heti 
rendszerességgel megtartott klubest ma már „kinőtte“ saját 
kereteit: fesztiválokon és a legjobb vidéki klubokban is 
szívesen látott vendég, a fellépők sorát pedig rendszeresen 
színesítik nemzetközi sztár-muzsikusok. 
Annak ellenére, hogy Random Trip tiszta improvizációól 
szól, az 5 év fennállása alatt annyira sikeres lett, hogy az 
ország minden nagyobb fesztiváljára hivatalos volt. Bécsben 
a Badeschiff-en is előadtak. 
A koncertsorozat vezéregyéniségei Delov Jávor, a Turbo 
dobosa, valamint DJ Q-Cee, a Vinyl Warriorz lemezlovasa, 
akik körül minden alkalommal változó társaság zenél. 
Rendszeresen fellépnek többek között a Brains, Akkezdet 
Phiai, The Carbonfools, Zagar, Ivan & The Parazol, 
Supernem, United, Hősök, Fábián Juli & Zoohacker, Irie 
Maffia és a Quimby tagjai. 
Külföldi fellépőket tekintve olyan nagynevű zenészek is 
megfordultak már a Random Trip színpadán, mint Peter 



Legath (Count Basic), Brandon Fields (Tower of Power, 
George Benson, Dave Weckl Band, stb.), Schradinova /NL/, 
Timo Lassy (Five Corners Quintet), BigJohn Whitfield /
USA-A/, Carl Avory /UK-A/, iLLspokinn /USA/, Tania 
Saedi /A/, Seanie T (Dub Pistols, UK), Chenai Zinyuku /
UK/, Mc SirReal (The Freestylers + Dub Pistols UK), Vula 
Malinga & Brendan Reilly (Basement Jaxx, UK), Valerie M 
(Groove Armada, The Freestylers UK), Stamina MC /UK/, 
Mc Raistlin /FRA/, Yarah Bravo /SE/, N'toko /SLO/, 
Tribuman /FRA/, Lady Leshurr & Paigey Cakey /UK/ és 
Dub FX /AUS/. 
A Random Trip először lesz látható Romániában, és először 
lép fel a projekttel Luiza Zan, ami mindenki számára nagyon 
izgalmas lesz. 
Luiza Zan énekesnőt, zeneszerzőt - egy igazi jazz díva, a 
kortárs román jazz egyik legegzotikusabb jelenségeként 
tartják számon. Hároméves korától énekel, 4 éves korában 
már a „Haza Sólymai” versenyén nyert díjat. Ő volt 2008-
ban a legelső kinevezett, egyetemi vokál-jazztanár 
Romániában, majd 2010-ben újból tanára lett a Bukaresti 
Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékének. Legjelentősebb 
nemzetközi szakmai elismerései: a Shure Jazz Voice 
Competition II. díja a Montreux-i jazzfesztiválon,. 2004-ben 
nyert I. díjat az Aranyszarvas Fesztivál előadói szekciójában 
a Slang együttessel – itt vált ismertté a nagyközönség 
számára is. A 2012 tavaszán szervezett Jazz Gálán a „2011-es 
Év Zenésze” díjat kapta. 

Sebastian Spanache Trio (RO) 
Elsődleges fülek 



A temesvári trió alig pár éve, 2011 óta létezik, a jelenlegi 
tagok 2012 márciusa óta játszanak együtt, de máris a kortárs 
román jazz fiatal generációja egik legfontosabb együttesének 
tartják. Gazdag ritmika, váratlan megoldások, komplex 
formák jellemzik a klasszikus felállású-hangszerelésű trió 
darabjait, amikbőt elkészült az első lemezanyag Humanized 
címmel. És az album címe találó: valóban nagyon meleg, 
emberi hangon szólal meg a román és magyar tagokból álló 
együttes, ami bizonyosan nagy jövő előtt áll. 
A következő albumuk A PASHA'S ABSTINENCE címmel 
2014-ben jelent meg. 
Az idei évben szinte minden jelentős jazzfesztiválon részt 
vesznek, többek között a mi fesztiválunkon is üdvözölhetjük 
őket. 

Tasi Nóra Acoustic Band (RO) 
Elsődleges fülek 
Tasi Nóra – ének. A sepsiszentgyörgyi születésű énekesnő, 
miután diplomát szerzett a kolozsvári Zeneakadémián, két 
évet Budapesten tanult jazz-ének szakon. Több zenekarban 
énekelt már Erdélyben és Budapesten is, mint például a 
Windsingers acapella énekegyüttes, vagy a sepsiszentgyörgyi 
St. George Quintet. Olyan zenészekkel volt már alkalma 
kollaborálni, mint Juhász Gábor, budapesti jazz-gitáros, 
Sárosi Péter, marosvásárhelyi zongorista, Mircea Tiberian és 
a bukaresti Puiu Pascu Trió. 
Nemrég elnyerte az ország egyik legrangosabb jazz-
versenyén a „2013-as év felfedezettje” díjat, 2014-ben pedig 
ugyanitt az „Év megerősítése”-elnevezésű díjat (Muzza 
Alapítvány, Jazz Gála, Bukarest). Ugyancsak 2014-ben 



elnyerte a „Legjobb énekes kompozíció” különdíjat a Szebeni 
Jazz Fesztiválon. 
Nóra saját szerzeményeiben a könnyűzene a jazz zene 
elemeit ötvözi. Hallhatunk egészen pop-os hangzású 
dalokat, de emellett blues-okat, bossa nova, reggae 
ritmusokat is, magyarul és angolul. A gitár-ének felállás ez 
alkalommal ütős hangszerekkel és szaxofonnal bővül ki, 
amely kihasználja az improvizáció által kínált lehetőségeket 
és teljes hangzásban szólaltatja meg a zeneszámokat. 
Érzelemteli de ugyanakkor kedves, színes, humoros 
produkciót várhat a kedves közönség. 
Tasi Nóra tanulmányai és fontosabb zenei díjai: 
Bukaresti Zeneművészeti Egyetem, jazz master, 2014 – 
(folyamatban) „Bartók Béla” Zeneművészeti 
Szakközépiskola - Budapest, jazz-ének, 2011-2013 
„Gheorghe Dima” Zeneakadémia - Kolozsvár, klasszikus 
ének, 2008-2012 „Plugor Sándor” Művészeti Líceum - 
Sepsiszentgyörgy, klasszikus ének szak, 2004-2008 Székely 
Mikó Kollégium – Sepsiszentgyörgy, 1996-2004 
VERSENYEK, DÍJAK „2014-es Év Megerősítése” díj, Muzza 
Alapítvány, Jazz Gála, Bukarest 2015 „Legjobb énekes 
kompozíció” különdíj, Szebeni Jazz Fesztivál 2014 „2013-as 
Év Felfedezettje” díj, Muzza Alapítvány, Jazz Gála, Bukarest 
2014 Vokal Total Acapella Verseny, Graz 2013, Ezüst 
minősítés Sufni-kert Akusztikus Verseny, Budapest 2013, I. 
Díj II. Országos Jazz Zenei Verseny, Budapest 2013, II. Díj 
Nemzetközi Hallgatói Jazz Fesztivál, Marosvásárhely 2012, 
I. Díj Nemzeti Klasszikus Ének Országos Tanulmányi 
Verseny 2008 



The nobody elses (RO) 
A zenekar tagjai: 
Marschal Roland – gitár 
Fodor Dávid – basszusgitár, ének 
Makai Edina – dobok


