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Luiza Zan & Band (RO, USA) 
Elsődleges fülek 
A Duna partján született Luiza Zan komoly zenei karrierjét 4 
éves korában kezdte, amikor első helyet nyert egy versenyen. 
Pontosan 20 évvel később ugyanaz a dallal ("Frunzuliţă") 
első helyet nyer az Aranyszarvas Nemzetközi 
Zenefesztiválon. Luiza 9 évet tanult canto-t, előbb Piatra 
Neamţ-i Művészeti Líceumban utána pedig a Iasi-i 
Művészeti Egyetem keretén belül, viszont évek során rájött, 
hogy a jazz iránti szeretete mindennél erősebb. A 2000-es 
évek elejétől kezdve számos jazz versenyen vett részt, ahol 
különböző díjakat nyert: 2000 - Iasi, 2001 és 2002 – 
Kolozsvár, 2002 november – Brassó. A legfontosabb 
kitüntetések azok amelyeket Montreux-ban kapott: 2003-
ban a zsűri díja, 2004-ben második helyezés, viszont a 
verseny önmagában lehetőséget biztosított nagyon híres 
zenészekkel való együtt éneklésre, mint Geri Allen, Bob 
Hurst, Eric Harland vagy Omar Hakim. A díjakat tekintélyes 
zsűri ítélte ki, mint például Angelique Kidjo. A Román Jazz 
díjkiosztáson, 2004-ben „Igazoló” díjat kapott. 
2004-től a SLANG együttes tagja, akikkel első helyezést 
értek el az Aranyszarvas Fesztiválon, ezután a Zone Records 
(Universal) szerződést ajánlott fel Luizának. 
A Luiza Zan Trio (Vlaicu Golcea – basszusgitár és Sorin 
Romanescu – gitár) első külföldi fellépése Budapesten volt, 
a Kelet Európai napok alkalmával a Közép-európai Egyetem 
székhelyén, ahol igazi sikerük volt. 
2005 decemberében születik meg a The Glidg, egy 
progresszív-elektro együttes, ahol Luiza Vlaicu Golceaval, 



Sorin Romanescuval, Electric Brotherrel, Dj Vasileval és 
Tavi Scurtuval énekel. 
A számos zenésszel akikkel együtt énekelt, megemlítenénk a 
következőket: Rick Condit, Jurgen Bothner, Cristian 
Soleanu és Garbis Dedeian szaxofon, Ion Baciu Jr., Romeo 
Cosma, Armen Donelian, Raul Kusak, Mircea Tiberian és 
Geri Allen zongoristák, Vlaicu Golcea, Arthur Balogh, Kiba 
Dachi, Robert Hurst – basszus gitárosok, Eric Harland, 
Omar Hakim, Vlad Popescu és Tavi Scurtu dobosok és 
utoljára, de nem utolsó sorban Sorin Romanescu, Vali Racila 
és Jimmy Cserkész. 
Diszkográfia: 
2005. július: „Slang” - funk-jazz album, soul, reggae, r&b 
betüsékkel és a „Frunzulita” dal remixe – Valicu Golcea. 
2005. október - „Romanian Tribute to Hendrix” válogatás - 
„Castles made of sand” - Jimmy & Luiza, Jimmy Cserkész 
gitárossal.2006. október 9-én a „The Amsterdam Cafe” 
projekt keretén belül koncertezik először Vlaicu Golceaval és 
Sorin Romanescuval. Az együttes neve Luiza Zan Trio, de 
mind a három tagjától egyenlő mértékű hozzájárulással 
működik az együttes. A zenéjükben forrásként egyaránt 
használnak és kevernek jazz, soul, nép és világzene 
elemeket. 
Egy modern tánc projekt keretében Luiza Zan Cosmin 
Manolescuval dolgozott együtt, 2006-ban Párizsban majd 
Romániában tartottak fellépéseket. 
Videók: 
2005-ben Luiza Zan a Slang együttessel 2 videóban 
szerepelt: „Vreau” (Akarom) és „Lenea” (Lustaság), Vlaicu 
Golceaval pedig egy Karácsonyi ének vidójában szerepelt: 
“Veseleşte-te domn bunu”. 



Jedam (RO) 
Elsődleges fülek 
A Jedam zenekar 2009-ben alakult Sepsiszentgyörgyön, 
Erdélyben. 
A csapat összetartó ereje abban a közös célban rejlik, melyet 
kezdetektől magukénak éreznek: muzsikájuk örömforrás 
legyen, és ezt a lehető legtisztábban átadni az embereknek. 
Ehhez több stílusból, zenei műfajból merítkeznek, így lesz 
zenéjük egyedi hangzású és hangulatú.  
Céljuk olyan igényes zenei fúziók, eredeti megoldások 
keverése, eggyékovácsolása, melyek egyéniségük tükrözése 
mellett képesek kielégíteni a kortárs igényeket is. 
Újraértelmezett minőségi pop zene, amely magába ötvözi a 
funky, népi, progresszív, rock, jazz, latin és electro elemeket. 
Roy Hargroove-t, Oziric Tentacles-t, Nils Landgren-t, 
Mitsoura-t, BeshoDrom-ot, és Alice Russel-t, de a flamencot, 
illetve a népzenei stílusokat tekintik irányadónak. Zenéjük 
roppant dinamikus, élettel és örömmel teli, így lesz egy 
„Jedam” koncertből maradandó élményt nyújtó fergeteges 
buli. 
Az együttes tagjai: 
Fodor Réka- ének 
Gáspár Álmos- gitár 
Gábor Szabolcs- saxofon 
Bene Zoltán- billentyű 
Gyergyai Szabolcs- basszusgitár 
Asztalos Zsolt (Aszterix)- dob


