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  Fesztivál Centrum – GYŐR – Festival Centre

Részletes program:
www.mediawave.hu

CSEHORSZÁG / CZECH REPUBLIC
ZLÍN (nám.Práce 10.)
info: Táňa Březinová
Tel: +420/774 110 606 
E-mail: golem@golemclub.info
http://www.golemclub.info

HOLEŠOV 
MSK  (nám. Dr. E. Beneše 62.)
Info: Josef Jakubčík; Tel: +420/573 397 384
E-mail: jakubcik@mks.holesov.cz
http://www.mks.holesov.cz

MAGYARORSZÁG / HUNGARY
BUDAPEST
KULTEA
Tel: +36-70/ 317-7008
http://www.mkvm.hu

CSORNA
BOXI PIZZÉRIA & ART MOZI / CINEMA
„Felkelő Nap Háza” Kulturális Egyesület –  
Láng Tibor & Volontér Tamás
Tel: +36/70/381-78-01 E-mail: olive@olive.hu

GYŐRÚJBARÁT
TÁJHÁZ ÉS FALUHÁZ
titkarsag@gybarat.axelero.net

KAPUVÁR
SHOP STOP CAFE
info: Soproni Barna
Tel: +36/30/9594-392  
E-mail: mediawave@shopstop.hu
http://www.shopstop.hu

PETŐFI MOZI / CINEMA
HELY-SZÍN-KÉP Kht. - Magyar Attila
Tel: +36/70/317-9801  
E-mail: ma@mpr.hu
http://www.hansag.hu

KOMÁROM
MONOSTORI ERŐD / FORT MONOSTOR
Monostori Erőd Kht. – Varga István & Csordás Katalin
Tel: +36/20/9749-858 
E-mail: csordas.katalin@fort-monostor.hu
http://www.fort-monostor.hu

MÓR
MŰVÉSZETEK HÁZA  / ART HOUSE
Művészeti Szabadiskola – Korompai Péter
Tel: +36/30/3770-493 E-mail: peter@korompai.hu

SOPRON
HANGÁR MUSIC GARDEN
Tel: +36/20/912-4064 
http://www.hangarmusicgarden.hu 

SZÉKESFEHÉRVÁR
MŰHELY – KÁVÉ ÉS KULTÚRPONT
www.muhely.eu
INFO: 22/503-265/266

LENGYELORSZÁG / POLAND
MYSLOWICE
MOKIS TRÓJKAT  (ul. Laryska 5.)
Myslowice „TROJKAT” – Adam Sadura
E-mail: kulturstuk@wp.pl
http://www.mokis.bazarfilm.pl/mediawave 

WARSZAWA
ETHNOSFERA
MAZOWIECKE CENTRUM KULTURY I SZTUKI      
Ethnosfera – Juliusz Zebrowski & Stawomir Krol
Tel: +48/2/620-39-62, 58 
E-mail: zakkahletz@02.pl kki@folktime.pl 
http://www.mckis.waw.pl

WROCLAW
LYKEND MUSIC CLUB (ul. Podwale 37/38)
Tel: +48/605/434-218 
E-mail: szanty@szanty.com.pl
http://www.lykend.com.pl

SZLOVÁKIA / SLOVAKIA
BRATISLAVA / POZSONY 
SZABADTÉRI KONCERT / OPEN AIR CONCERT
Pozsony Hviezdoslav tér 
E-mail: szzs@hunginst.sk
A Magyar Kulturális Intézet, Pozsony támogatásával 
/ With the support of the Hungarian Cultural Institute, 
Bratislava

DUNAJSKÁ STREDA / DUNASZERDAHELY
Városi Művelődési Központ / City Culture Centre 
NFG-1-FILM KLUB / CLUB
Info: Héger István
Tel: +421/905/182-114
E-mail: nfg_1_film@yahoo.com
http://nfgklub.fw.hu

LEVICE / LÉVA
PLUS / S-KLUB (Kasárenska 2.)
PLUS Levice – Lubomír Pukśa
Tel: ++421/905-883344 
E-mail: avalon1@stonline.sk
http://www.imw.sk

NITRA / NYITRA
IRS pod zoborom pri UKF
INTERMEDIAWAVE – Adam Pavella & Zátori Anita
Tel: +421/907-448825 
E-mail: postransfer@gmail.com 
azatori@yahoo.co.uk
http://www.irs.unitra.sk

NOVÉ ZÁMKY / ÉRSEKÚJVÁR
MsKS (Hlavné nám.7)
Tel: +421/35/6410 775–6 
E-mail: msksck@nextra.sk
http://www.msks-nz.sk

PREŠOV / EPERJES
IRS pod Zoborom pri UKF
Email: februar1@post.sk / pribula1@post.cz 
www.irs.unitra.sk 

ŠAL’A / VÁGSELLYE
DOM KULTÚRY
MsKS Šal’a – Mészáros Dezső
Tel: +421/905-423225 
E-mail: meszaros@sala.sk
http://www.sala.sk

NEMZETKÖZI FILM- ÉS ZENEI FESZTIVÁL
INTERNATIONAL FILM AND MUSIC FESTIVAL

ÁPRILIS 27. – MÁJUS 5. / 27 APRIL – 5 MAY
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April 27. (Friday) 2007. április 27. (péntek)

BALTAZAR MONTANARO (FRA/HUN)  6.
BRÖTZMANN & WERTMÜLLER & PLIAKAS (GER/SWI)  5.
CSEH TAMÁS – CSEH ANDRÁS (HUN) 5.
DRESCH QUARTET (HUN)  4.
EGY KISS ERZSI ZENE (HUN) 3.
FATIMA SPAR UND DIE FREEDOM FRIES  
(AUT/TUR/SERB-MONT//BUL/UKR)  4.
GUIXOT DE 8 – JOAN ROVIRA (ESP)  3.
ICP ORCHESTRA (HOL)  4.
POP IVAN (HUN)  5.
RÁCZ KRISZTIÁN TRIÓ & KOVÁCS LINDA (HUN) 7.
SANTA DIVER (HUN)  7.
STRANGE PARTY ORCHESTRA (DAN/HUN)  6.
VARÁZSGOMBA (HUN) 6.

April 28. (Saturday) 2007. április 28. (szombat)

A TRIBUTE CONCERT:  
IN MEMORIAM JOHN COLTRANE” (USA/HUN/SLO)  15.
AGOSTONONES (HUN)  14.
APNOÉ (HUN) 17.
CHARLES GAYLE TRIO (USA/GER)  16.
CSEREFA (HUN)  12.
FANFARA COMPLEXA (HUN/ROM)  12.
GAL GJURIN QUARTET (SLO/HUN)  16.
„GYIMESI CSÁNGÓK – 
ZERKULA JÁNOS & SZIGONY & ORDASOK (HUN/ROM)  11.
IVÁNOVICS TÜNDE & FÁBRI GÉZA (SCG/HUN)  11.
LIPPENTŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES (HUN)  10.
MÂÄK’S SPIRIT (BEL/FRA)  15.
MANUEL MENGIS GRUPPE 6 (SWI)  14.
NAVRANG (HUN)  17.
SARIKAMIS (TUR/KURD)  12.
TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE 18.
VÁRNAI DANI ÉS ZENEKARA (HUN) 13.
YAVA (HUN)  17.

April 29. (Sunday) 2007. április 29. (vasárnap)

TALBAN DARCHE TRUMPET PROJECT  (FRA/BEL/HOL/HUN)   23.
ARCTIC YGGDRASIL: NUNARSUUP ALLUA  
(FERÖER-SZIGETEK/DAN)  20.
CONTEMPORARY NOISE QUINTET (POL)  23.
CUBAN QUARTET (CUBA/AUT/CRO/HUN)  21.
DAVE LIEBMAN & ELLERY ESKELIN QUARTET (USA)  24.
DOUBLE TIME GRENCSÓ PRO - JACK (HUN/HOL/POL)   24.
HARGITAI ILDIKÓ (HUN) 20.
HunD LINK PROJECT - German - Hungarian Visual Bigtet (GER/HUN)  22.
MAGONY (HUN) 23.
MEDIAWAVE NÉPZENEI MŰHELY (HUN)  25.
MELINDA NADJ ABONJI & JURCZOK 1001 (SWI)   22.
REPLIKAS (TUR)  20.
SARIKAMIS (TUR/KURD)  20.
TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN) 20.
VÁGTÁZÓ CSODASZARVAS (HUN)  21.
YAVA (HUN)   20.

April 30. (Monday) 2007. április 30. (hétfő)

ARCTIC YGGDRASIL: NUNARSUUP ALLUA (FERÖER-SZIGETEK/DAN) 28.
GEBBIA & GRENCSÓ & HAJNÓCZY  
& KENDERESI & BENKŐ (ITA/HUN) 30.
GIPSY.CZ (CZE) 29.
LOPÓTÖK SZÍNTÁRSULAT (HUN) 26.
MATOCSÁV (HUN)  30.
MONTANARO DOB & FÚVÓS MŰHELY (FRA/ HUN/KURD/TUR/ROM) 26.
STRANGE PARTY ORCHESTRA (DEN/HUN)  30.
TERRAKOTA 29.
TŰZMADARAK (POR)  30.
UJGUR DOBZENEKAR (HUN) 27.

May 1 (Tuesday) 2007. május 1. (kedd)

BATARITA (HUN) 33.
CHRIS POTTER NMESTERKURZUS (HUN) 31.
ILMILIEKKI QUARTETT (FIN) 31.
MONTANARO DOB&FUVÓS MŰHELY (FRA/ KURD/TUR/ROM/HUN)  31.
NARIMAN (IRAN)   33.
ORIENTHALIA (HUN) 31.
PENGUIN SOUND SYSTEM: JAZZDANCEFUSION (HUN)  32.
REPLIKAS (TUR)  31.
ROB BROWN GROUPPE (HUN/USA) 33.
SAADET TÜRKÖZ (SWI)   33.
SHEPPARD & FERRANTE & GENUS & NEMETH QUARTET (USA/HUN)  32.
SZŐKE - BADÁR STAND UP COMEDY (HUN) 31.
WASHINGTON DEAD CATS (FRA)  32.

May 2 (Wednesday) 2007. május 2. (szerda)

DJ EARGAZM Session (AUT) 35.
ENRICO CRIVELLARO & RAPHAEL WRESSNIG  
HAMMOND TRIO (ITA/AUT)  34.
FOCUSsing (AUT/ARG) 35.
MONTANARO DOB&FUVÓS MŰHELY (FRA/KURD/TUR/ROM/HUN)  34.
PANNONIA HENDRIX MEMORIAL BLUES PROJECT 
(AUT/HUN/ITA/SLK) 34.

May 3 (Thursday) 2007. május 3. (csütörtök)

I.O.N. (HUN)  36.
PRIBOJSZKI QUARTET (HUN)   36.
RUTKAI BORI & SPECKO JEDNO (HUN) 36.

May 4 (Friday) 2007. május 4. (péntek)

100NKA (POL)  39.
MATPLANETA (POL)   39.
MICHAEL SCHIEFEL (GER)   37.
PANNONIA HENDRIX MEMORIAL BLUES PROJECT  
(AUT/HUN/ITA/SLK)  37.
SHARRIE WILLIAMS BAND (USA/HUN)  38.
SZŐKE ANDRÁS & BADÁR SÁNDOR (HUN) 38.

May 5 (Saturday) 2007. május 5. (szombat)

ADA MILEA & ALEXANDER BALANESCU (ROM/GBR)   41.
MONKOMAROK (FRA)  40.
NARIMAN (IRAN)  40.
PSYCHO MUTANTS (HUN)   40.

F E L L É P Õ K / A T T E N D A N C E

Helyszínek/Locations:
XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM/MUSEUM
BAROKK TEREM/BAROQUE ROOM, UDVAR/YARD Győr, Széchenyi tér 3.

SZÉCHENYI TÉR/SQUARE Győr, Széchenyi tér / square

GYŐRI LEVÉLTÁR – LŐCSEY TEREM Győr, Széchenyi tér / square

RÓMER HÁZ/HOUSE
“UNIT” PREMIER TEREM/”UNIT” PREMIER ROOM, 
UNDERGROUND KLUB/CLUB Győr, Teleki u. 21.
MARCALVÁROS – Kovács Margit ÁMK előtti tér

ÚJVÁROS – Newtown

ÚJVÁROSI REFORMÁTUS TEMPLOM – Calvinistic church, Newtown

RADÓ-SZIGET – Rado island

ÉCS – Mezőszél

GYŐRÚJBARÁT – Tájház és Faluház

RAVAZD, UDVARHÁZ – PAJTA/MANOR HOUSE- GRANGE Őrhegy u. 23.

RÁBAPATONA – Ártér, Diófa étterem

MONOSTORI ERŐD/FORT MONOSTOR Komárom
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10-23:00  GUIXOT DE 8
 JOAN EGYENSÚLYOZÓ JÁTÉKSZOBRAI / JOAN ROVIRA’S 
BALANCING SCULPTURES (ESP)

18:00 GYÕRI CIVIL TERASZ / CIVILIAN TERRACE OF GYÕR
Milyen város Győr?
Triviálisnak tűnő kérdés, de érdemes körüljárni, mert - feltételezem - még a legpozitívabban hozzáállók is az mondják: Jó, jó, de azért van-
nak problémák! Árnyalva a felvetést, nyilván mindenki máshogy válaszolna erre a kérdésre. Pozitív és negatív vélekedések sorjáznának. És 
ez természetes! Minden városlakónak más és más, ráadásul állandóan változó viszonya van városához, aszerint, hogy milyen pillanatnyi 
hatások érik. És persze mást gondolnak rólunk más közeli és távoli, honi és külföldi városok, falvak lakói. E két vélemény nagyon távol 
állhat egymástól. A távolság, a külső szem könnyen alkot sztereotip, összegző, leegyszerűsítő véleményt. Milyen lehet ez a külső kép Győr 
városáról? Negatív vagy pozitív hangulatú? Változtatható-e szándékoltan? Tényleg, van-e Győrnek szellemisége? Beszéljünk róla! Ha van 
és esetleg a többségnek nem tetszik, változtassuk rajta! Tegyük meg az első 
közös lépéseket!

What town is Győr like?
The question seems to be trivial but it is worth considering it because I think 
those people who have the most positive mentality would also say the following: 
it’s nice but there are problems as well. So everybody would answer differently 
to this question. There would be heaps of positive and negative answers. And 
that is natural. Every inhabitant has different relationship to his town. Moreover 
it always changes according to the influences that are given by the moment. 
And beside our point of view there is also an external opinion about our town. 
How could be this outer picture about the town of Győr? Is it negative or posi-
tive? Can we change it intentionally? Indeed, has Győr mentality? Let’s speak 
about it! If there is and the majurity don’t like it, let’s change it! Let’s take the 
first steps together!

A gyermekek, valamint a kísérletező és gyermeklelkű felnőttek egész nap meg-
tekinthetik Joan Rovira a spanyol szobrász funkcionális szobrait. Nemcsak nézni 
lehet őket, hanem hozzá is lehet nyúlni. És van is miért, mert minden szobor egy 
példája az egyensúly keresésének. Fiatalok és idősebbek egyforma izgalommal 
élhetik ki egyensúlyozó tehetségüket.

The statues made by Joan, the Spanish sculptor, are functional. You can not 
only look at them but you can touch them as well. And it’s worth doing that 
– each sculpture is an exercise for trying to find balance. Both the young and 
the old can try their talent for balancing.

19:00 EGY KISS ERZSI ZENE (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Kiss Erzsi – ének/vocal, Kovács Linda – ének/vocal, Vajdovich Árpád – bőgő, basszusgitár/acoustic, electric bass, Sütő Márton – gitár/
guitar, G. Szabó Hunor – dob/drums

Az Egy Kiss Erzsi Zene nem imitálja a világ egyetlen létező népének tradicioná-
lis zenéjét sem, mégis a hatások tetten érhetőek Afrikától Alaszkáig, az arab 
világtól a bluesig. 
Kiss Erzsi mintegy tíz éven keresztül dolgozott a kiemelkedő színházi- és 
filmrendező Jeles Andrással, közös munkáik során született meg a későbbiekben 
csak a zenekarra jellemző, másoktól karakteresen megkülönböztethető, a 
szabad asszociációkkal és sok érzelemmel átitatott szövegtelen énekszöveg, a 
„kisserzsinyelv”. Kiss Erzsi színházzal való találkozása meghatározó élménynek 
bizonyult: ekkor kezdte ötleteit és dallamtémáit gyűjteni, első többszólamú szer-
zeményeit megkomponálni.

The music played by Egy Kiss Erzsi Zene does not imitate any traditional or 
folk music, still the influences affecting this music can be traced from Africa to 
Alaska, from the Arab world to the blues.
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21:15  FATIMA SPAR UND DIE FREEDOM FRIES  
(AUT/TUR/SERB/MONT/MAC/BUL/UKR)

Fatima Spar – ének, csörgődob/vocal, tamburin, Alexandar Wladigeroff – trombita, szárnykürt/trumpet, cornet, Andrej Prosoroff – szaxo-
fon/saxophone, Franz Gützner – pozan/trombone, Miloš Todorovski – tangóharmonika/accordion, Marko Marušić – gitár/guitar, Philipp 
Moosbrugger – bőgő/acoustic bass, Erwin Schober – dob/drums

Az együttes tagjai az egész Balkánt lefedik, ebből sok minden következik, de 
nem feltétlen úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Zenéjük érzékeny csúszkálás a 
műfajok (keleti és balkáni tánczene, jazz, ethno) között, egy dögös hangú török 
eredetű énekesnő vezetésével.

The members of the band are from all over the Balkans and this implies a 
lot – though perhaps not in the way we would at first think. Led by a woman 
singer with a husky voice coming originally from Turkey, the band plays music 
that subtly slides between genres – eastern and Balkan dance music, jazz, 
and ethno. Hot, dirty grooves and uncontrolled joy. Good old jungle style and 
new orleans swing, black sea brass, anatolian pop music, and non electronic 
drum ń́ bass elements, a fresh and spicy sort of dance music.

18:30 DRESCH QUINTET (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Dresch Mihály – szaxofon, furulya/ saxophone, flute, Kovács Ferenc – hegedű, trombita/violin, trum-
pet, Lukács Miklós – cimbalom, Szandai Mátyás – bőgő/acoustic bass, Baló István – dob/drums

Dresch Mihály a magyar jazz egyik legjelentősebb alkotója, zenéjének alapja a magyar népzene. 
A MEDIAWAVE Fesztivál és az elődjének számító – most 25 éves évfordulóját ünneplő – Győri 
Nemzetközi Jazzkoncert-sorozat alapfigurája, hangulatát és irányultságát meghatározó személyisége. 
Valamikor a hetvenes évek végén Győrött adta első koncertjeinek egyikét a Regős Quartet tagjaként és 
1982-es első magyar független nemzetközi jazzkoncertünkön együtt játszott Anthony Braxotonnal. 
„Úgy érzem, a mai embereknek hiányzik az a szerves, tisztán áttekinthető rendszerben építkező 
zenekultúra, amely például a tradicionális indiai zenére vagy elődeink erdélyi muzsikájára jellemző. 
Ugyanakkor úgy tűnik, jelenleg képtelenek vagyunk egy ilyen szintű, új zenei rendszer megalkotására, 
így a már meglévőkből próbáljuk darabonként összerakni a fontosnak tartottakat. Ennek az „összelapá-
tolásnak” az eredménye óhatatlanul egy töredékes kultúra.” – Dresch Mihály 

Mihály Dresch is one of the most significant musicians of the Hungarian jazz scene. The basis of his style is the Hungarian folk music. 
Dresch is the essential personality of the MEDIAWAVE Festival and its antecendent, the International Jazz Concert Series of Győr – that 
celebrates its 25th anniversary this year – and he has determined its direction and atmosphere. In the end of the 1970’s he gave one of 
his first concerts in Győr as a member of the Regős Quartet and in 1982 he played with Antony Braxton at the first independent Hungarian 
jazz conecert in Győr as well. 

„I have the feeling that people today are missing a kind of organic musical culture based on a clear owerview of a system, typical for 
example of traditional India music or the Transylvanian music of our ancestors. Yet it would seem that at present we are unable to create 
a new musical system at this level, so we try, piecemeal fashion, to tack together the system we consider 
important. The result of this „piecing together” is inevitably a fragmentary culture.” – Mihály Dresch 

20:00 ICP ORCHESTRA (HOL)

Támogató/Supported by: Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége/Royal Netherlands Embassy, Budapest
Misha Mengelberg – zongora/piano, Michael Moore – klarinét, altszaxofon/clarinet, altsaxophone, Ab Baars – klarinét, tenor szaxofon/
clarinet, tenor saxophone, Thomas Heberer – trombita/trumpet, Wolter Weirbos – pozan/trombone, Ernst Reijseger – cselló/cello, Tristan 
Honsinger – cselló/cello, Ernst Glerum – bőgő/acoustic bass, Han Bennink – dob/drums

A tipikus holland groteszk jazzt játszó ICP Európa egyik legjelentősebb és legkarakteresebb zenekara. Érdekes egybeesés, hogy 1958-ban 
az amerikai Jim Hall gitáros „instant kompozíció”-ként határozta meg az improvizatív zenét, Jimmy Guiffre lemezéhez készített leírásában. 
Egy évtizeddel később a holland Misha Mengelberg, erről mit sem tudva, az 
instant kávé, illetve a Fluxus mozgalomhoz köthető ún. „instant költészet” élmé-
nyének hatására Han Benninkkel és Willem Breukerrel megalakította az Instant 
Composers Pool (ICP) zenekart. Az idén 40 éves ICP megalakulása óta a holland 
jazz központi intézménye, amely elsőként fogta (és fogja) össze az artikulálódó 
holland jazz, improvizatív zenei élet legjavát. 
ICP is one of the most considerable and characteristic European bands playing 
typical grotesque Dutch jazz. It is an interesting coincidence that American 
guitarist Jim Hall, in notes to a Jimmy Guiffre record, used the term “instant 
composition” to describe improvising, in 1958. A few years later, Misha 
Mengelberg, knowing nothing of this, recoined the term, and later founded the 
Instant Composers Pool (ICP) together with Han Bennink and Willem Breuker 
in 1967. However, Misha says he was thinking of “instant coffee” and “instant poetry” that came out of the Fluxus art movement he was 
involved with around then. The ICP celebrates its 40th anniversary in this year, it is noticed as the central institute of Dutch jazz, since it 
was the first pool that used to (and still) held together the most important artists of the articulating Dutch jazz scene. 
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április 2722:00 POP IVAN (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Ikon Tzigan – gitár/guitar, Haber Japan – tenorszaxofon/tenor saxophone, Lux 
Diamond – altszaxofon/altsaxophone, Soda Roman – trombita/trumpet, Pumi 
Lemonade – basszus/electric bass, Raffaello Angeli – dob/drums 

A Pop Ivan 1998-ban alakult meg Budapesten egy progresszív-experimentális 
rock zenekar és egy, a különböző művészetek (képzőművészet, zene, film) 
határmezsgyéjén mozgó csoport fúziójából. Zenéjükre jellemző a műfaji és 
hangulati átjárhatóság, legközelebb talán a free jazzhez állnak, de mégsem jazz, 
hagyományos kelet-európai dallamok gazdagítják, de mégsem ethno, gyakran 
élnek drum’n’bass ritmusokkal, és ismétlődő minimál megoldásokkal, de nem 
techno, és mindez beágyazódik egyfajta futurisztikus screenelés, ill. 8 mm, 16 mm filmvetítések látványába. Hangulata nem békés, valójában 
frenetikus és zavaró, mindezek ellenére felszabadító.

The Pop Ivan was formed in Budapest in 1998 with the fusion of a progressive-experimental rock band and an art group dealing with 
fine arts, film, and music. Their music is characterized by a certain permeability between styles and atmospheres: one can discover in 
their works archaic Moldvan melodies, Latin rhythms, elements of the modern free-jazz and of contemporary compositions (e.g. those of 
Rachmaninov, Erik Satie and Ciprian Porumbescu).

15:00  CSEH TAMÁS - CSEH ANDRÁS (HUN):  
CSILLAGOKKAL TÁNCOLÓ KOJOT indián mesék /  
DANCING WITH STARS COYOTE Indian tales

”A könyvben szereplő mesék az észak-amerikai nagy síkság népeitől 
származnak… A történetek sokszor véresek és kegyetlenek. Ebbe a könyvbe 
játékosabb meséket válogattam. Úgy, mint a dalok, a mesék is közös és szemé-
lyes kincsek voltak. Néha mesét adtak egymásnak ajándékba. A kedves olvasó 
is tekintse ajándéknak ezeket a meséket.” Cseh Tamás

Prologue: 
„Tales in this book are tales of nations of the great plain of Northern-America. 
History of the aboriginal Indians dates back 10000 years… Most of the stories 
are cruel and bloody. I picked lighter ones in this book. Just like the songs these 
tales were also personal and common treasure. Sometimes tales were given as 
presents. Dear Reader please take these tales as gifts.” Tamás Cseh

23:00 BRÖTZMANN & WERTMÜLLER & PLIAKAS (GER/SWI)

Peter Brötzmann (GER) – tenorszaxofon/tenor saxophone, Michael Wertmüller 
(SWI) – dob/drums, Marino Pliakas (SWI/GER) – basszusgitár/electric bass

A német jazz egyik legegyedibb megnyilvánulása a Ruhr vidéki játékstílus, ezt 
Peter Kowald „Kaputtspiel”-nek, azaz töredezett játéknak határozott meg, amely 
a hagyományos premisszákon túlmutatva ledönt minden harmóniára, dallamra, 
ritmusra vonatkozó konvenciót, értéket. Ennek az irányzatnak a legismertebb 
képviselője Peter Brötzmann, az európai free jazz mozgalom egyik első megha-
tározó, iskolateremtő mestere.
Peter Brötzmann most kemény fiatal svájci erőkkel – Michael Wertmüller, Marino 
Pliakas – megtámogatva fogja lebontani a Rómer Ház falait. A ”Vastüdő“, 
ahogyan a Wire zenei szaklap nevezi, harmincévi élvonalbeli jelenlét után is 
atomreaktornyi energiával rendelkező veterán, aki a mai napig leállíthatatlanul 
görgeti maga előtt azt, amit a Ma Zenéjének nevezünk. Az utóbbi években 
Chicagoban élve az egykori nagy jazz-idők szellemiségével táplálkozva teremti 
újra ugyanazt másként. 
„A konzervatív kritika Peter Brötzmann nevű szólistában magát a Sátánt vélte felfedezni. Kitüntetett pillanat, amikor valaki a társadalom 
békéjét egy tenorszaxofonostól félti.” – Czabán Kolbász György

One of the most original manifestations of German jazz is the „Ruhr Valley Style” which was defined by Peter Kowald as Kaputtspiel, broken 
playing. Playing beyond the breaking point of traditional premises means that the old values and conventions of jazz, concerning harmony, 
melody and rhythm, are broken down. The most well-known artist of this scene is Peter Brötzmann, who is considered as one of the first 
significant master of European free jazz movement.
Brötzmann will demolish the Romer House supported by hard young Swiss power- Michael Wertmüller, Marion Pliakas. The „Iron Lungs“ as 
the Wire stated, living nowadays in Chicago he captures the spirit of early American jazz and plays it with the great pianist Borah Bergman 
and sax player Matts Gustaffson, or his tentet or in any of his many other formations.  
„According to a conservative critique the Devil itself manifests from Peter Brötzmann. It is an honourable moment when somebody is 
concerned about the social peace because of a tenor saxophonist.” – Czabán Kolbász György
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01:00 STRANGE PARTY ORCHESTRA (DAN/HUN)
Anders Vestergaard – zongora/piano, Kristian Vilmann – tenorszaxofon/tenor saxophone, Anders Nyholm – ütőhangszerek/percussions, 
Pumi Lemonade – basszusgitár/electric bass, Kire Elers – dob/drums

Egy szokatlan dán együttes, amelynek jelentős figyelmet szenteltek a kritikusok nemcsak Dániában, hanem külföldön is, mivel következete-
sen és becsületesen ragaszkodnak egyedi és jellegzetes stílusukhoz, amely azóta a védjegyükké vált. Az elmúlt 14 évben a zenekar több mint 
300 koncertet adott Európában, kiadott négy albumot, film- és színházi muzsikákat adtak elő, és együtt dolgoztak néhány rendkívül tehet-
séges dán zeneszerzővel, mint Jan Kaspersen, Pierre Dorge és Per Norgaard. Gyakran említik 
Frank Zappa zenéjét az együttessel kapcsolatban, de hatással volt rájuk Duke Ellington, 
Charles Mingus, Beck és Fellini zeneszerzője, Nino Rota, hogy csak néhányról szóljunk. A 
zenekar tavaly debütált nagy sikerrel a MEDIAWAVE Fesztiválon, ahol a Pop Ivan-os Hevesi 
Nándor csatlakozott hozzájuk

An unusual Danish ensemble, who have received plenty of attention and glowing reviews 
not only in Denmark, but also in other foreign countries, for being consequent and honest 
towards their unique and characteristic style of music that has become the trademark of the 
Strange Party Orchestra. Over a period of 14 years the orchestra has given over 300 con-
certs in Europe, released 4 albums, performed film and theatre music and worked with some 
of the finest Danish composers, such as Jan Kaspersen, Pierre Dorge and Per Norgaard. 
Often the music of Frank Zappa comes up when Strange Party is reviewed or mentioned, but 
the orchestra has also crossed the path of Duke Ellington, Charles Mingus, Beck and Fellinis 
composer Nino Rota, to mention but a few. Since 2006 the Hungarian Pumi Lemonade (Pop 
Ivan) has joined the band.

00:00 VARÁZSGOMBA (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
ef. Zámbó István – ének, szintetizátor/vocal, syntesizer, Frenkie Látó – hegedű/violin, Vázsonyi János – szaxofon/saxophone, Oláh Andor 
– szájharmonika/harp, Kenei Krisztián – gitár/guitar, Somos Péter – dob/drums, Molnár Gábor – assz.

Az infantilis eklektika szellemiségében alkotó Ef. Zámbó István új formációja, a Varázsgomba. Ef. Zámbó, mint „hivatásos amatőr” művész, 
2006-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, egyik 
alapítója a szentendrei Vajda Lajos Stúdiónak, amely a honi avantgárd mozga-
lom bázisa volt a rendszerváltás előtt. A képzőművészeti csoport tagjaiból 
alakult meg az A. E. Bizottság zenekar a Happy Dead Band, műveikből készült 
a “Bestiák” című animációs film, amelynek zenéjét Frank Zappa szerezte. Miles 
Davis is vásárolt ef. Zámbó műterméből.

Ef. Zámbó István’s new formation – who creates in the spirit of infantil eclectic 
– is the Varázsgomba. Ef. Zámbó as a professional amateur artist got the 
Knight’s Cross Order of the Hungarian Republic in 2006. He is one of the found-
ers of the Lajos Vajda Studio, which was the baiss of the Hungarian avantgarde 
movement before the change of regime. The members of the fine-art group 
formed the bands like A.E. Bizottság and the Happy Dead Band and they made 
the animation film titled „Bestiák” which music was composed by Frank Zappa. 
Miles Davis bought from Ef. Zámbó’s studio as well.

22:30 BALTAZAR MONTANARO (FRA/HUN)

Baltazar Montanaro – hegedű szóló/solo violin

Édesanyja magyar képzőművész, apja Magyarországon és a MEDIAWAVE 
Fesztiválon is népszerű francia-oxitán ethnomuzsikus Miquéu Monataro. 
Baltazar apja nyomdokain haladva, a jazz és az ethnozene, a magyar és oxitán 
kulturális hatások határfelületeit kutatja, de nem áll tőle messze a kortárs zene 
újraértelmezése sem.  

Baltazar’s mother is a Hungarian artist. His father is Miquéu Monataro, a 
French-Oxitan ethno musician who is popular in Hungary and at MEDIAWAVE 
Festival as well. Baltazar follows his father footsteps and does researches on 
the verge of jazz and ethno music and the Hungarian and Oxitan cultural influ-
ences. The re-interpretaion of the contemporary music is also close to him. 
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00:30 RÁCZ KRISZTIÁN TRIÓ & KOVÁCS LINDA (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Rácz Krisztián – gitár/guitar, Kovács Zoltán – bőgő/acoustic bass, Koch Barnabás – dob/drums 
Vendég/Special guest: Kovács Linda – ének/vocal

A magyar jazz újhullám egyik legfrissebb zenekara. A hangzás Pat Matheny-t, 
John Scofield-ot, néhol Jimmy Hendrix-et idézi, de eléggé sajátos fúziós jazz. A 
zenekar több emlékezetes koncertet adott a Rómer Házban, egy idő után Power 
Puff Projekt néven, majd egy év leállás után, ismét Rácz Krisztián Trió néven. A 
Trió ereje a tagok magas fokú közös játékában van, amelyet tovább erősít a fiatal 
muzsikusok egyéni kvalitása.

One of the most prominent band of the Hungarian new wave jazz. It’s a unique 
jazz fusion resembling to Pat Matheny, John Scofield and in patches to Jimmy 
Hendrix. The band has given a number of memorable concerts in Rómer House 
under the name of Power Puff Project then after a year off they came back with 
the name Rácz Krisztián Trio. The power of the Trio is of the skill of the mem-
bers intensified by the personal quality of the young musicians.

23:15 SANTA DIVER (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Kézdy Luca – hegedű, elektronika/violin, electronics, Szesztay Dávid – basszusgitár/electric bass, Halmos András – dob/drums

Kézdy Luca a 2006-os Bartók Rádió Radics Gábor Jazzhegedű Tehetségkutató 
Verseny döntőbe jutott művésze, ahol sajátos, fiatalos és eredeti jazzmegközelí-
tésével közönségdíjas lett. Santa Diver formációjával a jazz és az elektronikus 
zene valamiféle szintézisére törekszik. 2006-2007-ben tagja a HunD Link 
Projektnek (German – Hungarian Improvised Visual Bigtet), amelyben Grencsó 
István és Matthias Muche vezetésével német és magyar muzsikusok, valamint 
vizuális művészek végeznek műhelymunkát.

Luca Kézdy reached the final of the Gábor Radics jazz violin talent-scouting 
competition of the Bartók Radio in 2006 where she got the audience award 
for her young and original jazz approach. With her Santa Diver formation she 
strives for the synthesis of the jazz and electronic music. In 2006 and 2007 
she has been the member of the HunD Link Project (German – Hungarian 
Improvised Visual Bigtet), in which Hungarian and German musicians and 
visual artists make a common workshop with the leading of István Grencsó 
and Matthias Muche.
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15:30  IFEA - MFSZ KONFERENCIA
Az IFEA Europe (Nemzetközi Fesztiválok és Kulturális Események Európai Szövetsége) és a Magyar Fesztivál Szövetség elnökségének 
találkozója.
The meeting of the the IFEA (International Festivals and Events Association, Europe) and the board of the Hungarian Festivals Association. 

Az IFEA Europe (International Festivals and Events Association Europe), a Nemzetközi Fesztiválok és Kulturális Események Európai 
Szövetsége speciális konferenciát rendez a MEDIAWAVE Fesztivál ideje alatt. A MEDIAWAVE Fesztivált az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
(OKM) és a Magyar Fesztivál Szövetség több ajánlatából választották ki a konferencia helyszínéül. 
A speciális konferencia témája: “BEHIND THE SCENE” / “BEPILLANTÁS A KULISSZÁK MÖGÉ”. A címből is következik, hogy a szövetség 
tagjai ez alkalommal a MEDIAWAVE Fesztivál szervezésének hátterére, a fesztivált közvetlenül megelőző folyamatokra kiváncsiak. A konfer-
encia ezért két nappal a fesztivál előtt kezdődik és kiterjed komáromi, valamint soproni helyszínekre is. A konferencia megvalósításának és 
megszervezésének partnere az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Kultúrpont Iroda és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A MEDIAWAVE Fesztivál javaslatára az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával és a Magyar Könnyűzenei Exportiroda partnersé-
gével a fesztivál első két napján magyar zenei showcase kerül megrendezésre az IFEA konferencia és más közép-európai fesztivál, klub és 
koncertszervezők részére. A showcase a magyar zenekarok rövid (20 perc) promóciós jellegű bemutatkozását jelenti a külföldi szakemberek 
számára. Ennek fő célja, hogy segítsünk átjuttatni az Európa Unió – fizikailag lebomló, de szellemi szempontból máig meglévő – határain 
magyar zenészeket és együtteseket. 

The International Festivals and Events Association, Europe (IFEA, Europe) organizes a special conference during the MEDIAWAVE Festival. 
The Festival was chosen as the venue of the conference from among many suggestions offered by the Hungarian Festivals Association and 
the Ministry of National Cultural Heritage.
The title of the special conference is “BEHIND THE SCENES.” As can be seen from the title, the members of this European festival associa-
tion are curious to learn about the organisation behind the MEDIAWAVE Festival and the processes immediately preceding it. As a result, 
the conference begins two days before the Festival and expands to the festival scenes in Komárom and Sopron as well. The conference 
is also supported and organised by the Hungarian Ministry of Culture and Education, the Hungarian Cultural Contact Point office and the 
City Council of Győr.
Upon the suggestion of the MEDIAWAVE Festival and with the support of the Hungarian Ministry of Culture and Education and in coopera-
tion with Music Export Hungary (MXH) a showcase for Hungarian music will be organised for the IFEA conference and the organizers of 
other European festivals, clubs and concerts. The showcase means a short, approximately 20 minute-long, promotional performance by 
Hungarian music groups for international experts. Our purpose is to demolish the physically disappearing but intellectually still existing 
borders isolating Hungarian musicians and music groups.

17:00  FESZTIVÁLNYITÓ /  
THE OPENING CEREMONY OF THE FESTIVAL

A fesztivált megnyitja: DURST GYÖRGY kuratóriumelnök (MEDIAWAVE Alapítvány), Dr. SZAKÁCS IMRE elnök (Győr-Moson-Sopron Megye 
Önkormányzata), BORKAI ZSOLT polgármester (Győr Megyei Jogú Város).
A fesztivál hivatalos megnyitóját a “PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT” díjak átadása követi.

The festival will be opened by GYÖRGY DURST, president of the board of trustees of the MEDIAWAVE Foundation, IMRE SZAKÁCS, president 
of the Council of Győr-Moson-Sopron County, and ZSOLT BORKAI, city mayor of Győr.
The official opening ceremony is followed by the award distribution ceremony of the presentation of “Parallel Culture” awards.

12:30  MEDIAWAVE NEMZETKÖZI PARTNERKONFERENCIA / 
MEDIAWAVE INTERNATIONAL PARTNER CONFERENCE

A győri központú MEDIAWAVE Fesztivál, mint térségi rendezvény, 5 ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Szlovákia és 
Magyarország – 20 városában valósul meg több éve, állandóan bővülő helyszínekkel. Az utóbbi három évben a partnerintézmények a 
MEDIAWAVE Nemzetközi Partnerkonferencia keretei között a nyitónapon összegzik a szervezési tapasztalataikat, majd együtt indítják el 
útjára a fesztivált.
Kérjük, tanulmányozza át a nemzetközi és más magyar helyszínek programját! 

The MEDIAWAVE Festival - with the centre of Győr - as a regional organisation has taken place in 20 cities of 5 countries – Austria, the Czech 
Republic, Poland, Slovakia and Hungary – for many years by now with ever expanding venues. In the past 3 years the partner organisations 
of the MEDIAWAVE Foundation has been launched in Győr in the framework of the MEDIAWAVE International Partner Conference on the 
first day of the festival. 
Please see the programs in other Hungarian cities and the international program as well.

14:00  FESZTIVÁLOK ÉS KLUBOK TALÁLKOZÓJA /  
MEETING OF MUSIC FESTIVALS AND CLUBS 

Találkozó az európai zenei fesztiválok, klubok és egyéb zenei szervezetek és szervezők kapcsolatteremtését elősegítendő.

Meeting of European music festivals, clubs and other organizations and organizers.
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17:30  “PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT” DÍJAK ÁTADÁSA / 
PRESENTATION OF “PARALLEL CULTURE” AWARDS

2001 óta – a MEDIAWAVE Fesztivál nyitóünnepségén – díjazásban részesülnek az olyan magyar és az országban fellépő, egyedi művészeti 
életpályával rendelkező személyiségek, akiknek civil és/vagy szuverén szellemisége sohasem illeszkedett az épp aktuális vagy divatos 
kulturális irányzatokhoz, hanem saját, belső művészeti iránytűjük által kijelölt útjukat járják. 
A 90-es évek közepén, alternatívnak aposztrofált magyar kulturális szervezetek létrehozták a „RAVAZDI KEREKASZTAL”-t (Ravazd község 
volt az első találkozók helyszíne), amely éveken keresztül kulturális érdekérvényesítő szervezetként működött. Bakács Tibor Settenkedő 
javaslatára – orosz mintára – a „RAVAZDI KEREKASZTAL” bevezette a „párhuzamos kultúra” fogalmát. Az alapító szervezetek közül mára 
több, országos és nemzetközi rangot vívott ki magának, mert egyediségük, különállásuk ma is nyilvánvalóan eltér a hivatalosan preferált 
vagy a szórakoztatóipar által irányított trendektől.
2001-ben a MEDIAWAVE Alapítvány kezdeményezte, hogy a „RAVAZDI 
KEREKASZTAL” szellemiségének folytatásaként díjazásban részesüljenek azok 
az alkotó egyéniségek, akik lehetnek nehéz természetű, robbanékony, „nagy 
lelkű” vagy éppen a végtelenségig szelíd, alázatos, visszahúzódó, szinte ész-
revétlen személyiségek, ám abban mindenképpen hasonlítanak egymásra, hogy 
kevéssé tudta befolyásolni, illetve megtörni őket a környezet vagy a politika 
szándékos vagy szándéktalan átlaghoz szorító ereje.  
Az elismerés neve a ”PÁRHUZAMOS KULTÚRÁÉRT” díj lett.

Since 1991, at the opening ceremony of the MEDIAWAVE Festival, the “Parallel 
Culture” award has been given to artists from Hungary and artists who have 
performed in Hungary whose art and civilian or independent intellectual life 
have not conformed to any current or fashionable artistic trend and who were 
able to follow their inner voice that led to unbeaten paths.
In the mid 1990s Hungarian cultural organizations that were considered “alter-
native” created the “RAVAZD ROUNDTABLE” – Ravazd was where they had their 
first meetings. The “RAVAZD ROUNDTABLE” acted as a group representing 
the interests of alternative cultural organizations for years. Upon Bakács Tibor 
Settenkedő’s suggestion the organization – following the Russian example 
– introduced the concept of “parallel culture.” Many among the founding 
organizations have a high standing nationally and internationally because they 
represent something markedly unique and different from the officially accepted 
trends and those dictated by the entertainment industry.
In 2001 the MEDIAWAVE Foundation initiated that along the lines of the intel-
lectual endeavors of the “RAVAZD ROUNDTABLE” an award should be created 
and given to those artists who could be impulsive, strong and even difficult 
personalities, other times they are humble, quiet people who are almost imper-
ceptible. What unites them is that they have not been broken or dragged down 
to mediocrity by political pressure or the pressure of their environment.
The name of the award became “PARALLEL CULTURE”. 
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10:00  BORKÓSTOLÓ - MEDIAWAVE VIDÉKPROGRAM I. /  
WINE TASTING - MEDIAWAVE COUNTRYSIDE PROGRAMME I.

Minden évben Écs–Ravazd traktortúrára invitáljuk a fesztivál vendégeit, amely segítheti megismerni a majdnem Győr városáig érő pannon-
halmi és bakonyalji dombvidék speciális borkultúráját, löszbe vájt pincés hangulatát, vendéglátó gazdáit. 
A MEDIAWAVE Vidékprogram első állomása Szabó Zsolt borospincéje az écsi Mezőszélen. Otelló bor, házipálinka, tejfölös-fokhagymás lan-
galló várja az érdeklődőket. Továbbá népzene a később Ravazdon fellépő zenekarok közreműködésével. 11 órakor traktorra szállás – már aki 
fölfér – és indulás az Écset Ravazddal összekötő dombság dülőútjain, pincesorokat, szőlőket érintve, pannonhalmi panorámával fűszerezve, 
Ravazdra. A traktorokról nem hiányozhatnak a muzsikusok sem.
A túra létrejöttét önzetlenül támogatják: Kacsa Tursz Zrt., Bedő Szilárd péksége, 
Vaszari Endre és Kiss László écsi gazdák.

The guests of the festival are invited each year to an Écs-Ravazd tractor-trip, in 
order to get aquainted with the spectacular wine culture, the intimacy of cellars 
and the hospitality of Pannonhalma and Bakonyalja microregion situated near 
to the town of Győr. 
The first stop of MEDIAWAVE Countryside Programme is Zsolt Szabó’s wine cel-
lar and yard typical with wines and spirits of the region and langallo with garlic, 
cheese and sour cream a la Bedő on the menu. Desert: folk music played by 
the musicians of the Ravazd venue. 11 A.M. getting back on the tractor again, 
departure to Ravazd on the dirt-roads reaching vine cellars, vineyards spiced 
up with view of Pannonhalma. Musicians included.
The trip is supported selfless by Kacsa Tursz Zrt., Bakery of Szilard Bedő, Endre 
Vaszari and László Kiss farmers from Écs.

11:00 00  ÉCS & RAVAZD TRAKTORTÚRA  
- MEDIAWAVE VIDÉKPROGRAM I. /  
ÉCS & RAVAZD TRACTOR-TRIP  
- MEDIAWAVE COUNTRYSIDE PROGRAMME I.

Az écsi borkóstoló zárásaként, aki felfér a traktorokra “egzotikus” utazásban lehet része a pincékkel és szőlőkkel szegélyezett poros 
dűlőutakon a Ravazd felé 11 órakor, félúton gyönyörű kilátással a pannonhalmi apátságra. A hangulat fokozásáról a fesztivál zenész vendégei 
gondoskodnak. A traktorokra való felszállásnál előnyt élvezne a fesztivál filmes, zenei és szakmai vendégei. Kérjük mindenki megértését. 
Alternatívaként helyközi járatú busszal lehet átjutni Ravazdra, valamint esetleg 
gyalogtúraként, 8-10 km-es sétával. Eső esetén e programpont az utak járhatat-
lansága miatt elmarad. 
A túrát támogatják Vaszari Endre és Kiss László écsi gazdák.

Those who can manage to get on the tractors will take part in an „exotique” 
journey on the dusty-roads with vineyards and cellars at 11 A.M. Destianton is 
Ravazd with panoramic view to the Abbey of Pannonhalma. Musician guests of 
the festival will be responsible for the good mood. Please accept: guests of the 
festival are favoured to get a seat on one of the tractors. Alternative ways to 
get to Ravazd are: by bus or hiking (8-10 km). In case of rain the programme 
is cancelled.
The tour is sponsored by Endre Vaszari and László Kiss local farmers.

12:00 LIPPENTÕ NÉPTÁNCEGYÜTTES (HUN)

magyar tánc és zenei showcase/Showcase for Hungarian Music

A Lippentő néptáncegyüttes és zenekara Győr többgenerációs hagyományőrző csoportja, vezetői Kocsis Enikő és Fitos Dezső néptáncművé-
szek, akik a Budapest Táncegyüttes szólistái és az Ordasok, országos hírű 
kamara táncegyüttes tagjai.
A Lippentő törekvése a népi kultúra eredeti funkcióinak felélesztése. Előadásaik 
nem egyszerű színpadi koreográfiák, hanem a népzene és tánc eredeti funkciói-
nak visszaemelése a mai körülmények közé, hiszen a népzene és néptánc hajdan 
nem színpadi bemutató jelleggel, hanem az ünnepi alkalmak szórakozást segítő 
funkciójával bírt, tehát a mulatság alapját szolgáltatta, aminek eszköztárát min-
den korosztály ismerte. 

Lippentő is a traditional folk dance and musical group of Győr led by two solo-
ist folk dancers of Budapest Dance Company Enikő Kocsis and Dezső Fitos 
members of the Ordasok chamber folk dance group. The performances of the 
group are not only stage choreographies, they are more like the reanimation of 
the real function of folk dance and music into our modern time: entertainment 
of celebrations and feasts with rules known by everyone in former times.
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12:30  IVÁNOVICS TÜNDE & FÁBRI GÉZA (SCG/HUN):  
MENTÉS MÁSKÉNT...

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Ivánovics Tünde – ének/voice, Fábri Géza – ének, koboz/voice, folk lute 

Újraénekelt moldvai csángó magyar népdalok. A népzene, a népdal kibuggyan 
belőlük, élni kezd, s aggódva segítik életképességét, hisz az övék. A moldvai 
forrásvízből merítenek – Külsőrekecsin, Klézse, Trunk, Gyoszény, Lujzikalagor, 
Pusztina falvak zenéjéből –, miközben érzik, hozzá is kell tölteniük ehhez a for-
ráshoz. 

‘Csángó’ – Hungarian folk songs from Moldva resung. Folk music, the authentic 
folk song emerges from within them, comes to life, and they support it’s viability 
with great anxiety. They draw from the spring of Moldva – from the music of 
Külsőrekecsin, Klézse, Trunk, Gyoszény, Lujzikalagor and Pusztina – while they 
feel obliged to add to this stream.

12:30  KORHELY ÉTELBEMUTATÓ - MEDIAWAVE VIDÉKPROGRAM I. /  
GUZZLER MEAL EXHIBITION - MEDIAWAVE COUNTRY PROG. I.

Sátor László nemzetközi mesterszakács vezényletével profik és amatőrök teszteltetik gyomorsimogató, ápolgató ételeiket vendégeinkkel. 
Ne feledjük előző nap nyílt meg a fesztivál! És reményeink szerint a nyitóhangulat kikerekedik, és a gyomor terhelődik, melyre a Győri Civil 
Terasz is rásegíthet. De bizton hoznak külföldi vendégeink is hasonló kímélő étkeket saját országukból. A bemutató nyitott. Bárki hozhat vagy 
helyben készíthet vendégeink számára enyhet adó étket, cserébe elviszik környékünk étkeinek jó hírét. 

Around 12:00 we arrive at Ravazd, where we test dishes of pros and amateurs with international master chef László Sátor. Don’t forget: 
the Festival Opening was the day before! Hopefully the opening mood will bloom and stomachs will fill up and the presence of the Civil 
Terrace will intensify the feeling. Of course our foreigner guests also bring their special dishes. It’s an open demonstration. One can bring 
or prepare dishes for our guests and they bring home the reputation of Hungarian food in return. 

13:00  ”GYIMESI CSÁNGÓK” ZERKULA JÁNOS - SZIGONY - 
ORDASOK TÁNCEGYÜTTES (HUN)

magyar tánc és zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Támogatók/Supported by: Oktatási és Kulturális Minisztérium „Tengertánc” 
program, Nemzeti Kulturális Alap, ORDASOK Alapítvány
Zerkula János – hegedű/violin, Pulika Gizella – gardony/hit cello, Tintér 
Gabriella – ének/vocal, Kerényi Róbert – furulya/flute, Ordasok Táncegyüttes/
Ordasok Folk Dance Group

Az Ordasok Táncegyüttest Sára Ferenc alapította 1998-ban. Fellépéseik során 
a színpadi törvényszerűségek betartásával megpróbálják a paraszti táncot a 
lehető legtisztábban bemutatni, egyes tájegységek legnagyobb egyéniségeit 
újra életre kelteni. Az ily módon megszerkesztett és bemutatott előadások új 
megvilágításban jelenítik meg az autentikus néptáncot a színpadon, ezért kül-
önös hangsúlyt fektetnek a gyűjtések helyein tartandó bemutatókra, illetve az 
adatközlő táncosokkal való közös fellépésre. 

The Ordasok Chamber Dance Group was founded by Ferenc Sára in 1998. They try to present folk dance in it’s purity by following the rules 
of the stage performance trying to invoke the greatest personality of each region. They also emphasize performances at the source areas 
and co-production with the authentic informant dancers. The members of the group are the soloists of the Dance Group of Budapest. 
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13:30  FANFARA COMPLEXA (HUN/ROM) táncház
magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Bede Péter – szaxofon/saxophone, Sófalvi Kiss Csaba – szaxofon/saxophone, 
Tűzkő Csaba – szaxofon/saxophone, Földi Lehel – furulya, kaval/flute, kaval, 
Róka Szabolcs – koboz/folk lute, Benke Félix – dob/drums

A Fanfara Complexa moldvai tánczenét játszó zenekar. A hagyományos furu-
lya-koboz-dob hangszer összeállítás a Moldvában manapság népszerű szaxo-
fonokkal egészül ki. A zenekar tagjai gyakran utaznak helyszíni gyűjtésekre, 
a tradicionális zenészekkel kialakított személyes kapcsolat máig alapélmény 
és fő inspiráló forrás számukra. A zenekar a MEDIAWAVE Fesztivál és a győri 
Rómer ház „házi” zenekarának számít. Rájuk épült a MEDIAWAVE 2004-es kínai 
turnéja, ahol Pekingben és az észak-nyugat kínai Xing Jiang tartományban, a 
magyarral rokonságtudatot ápoló ujgurok által lakott Dzsungária tartományban 
álltak helyt és a Taklamakám sivatagban, a turfáni oázisban és Urumqai-ban 
építettek kulturális kapcsolatokat. 
2006 őszén pedig Törökország legkeletibb végében, Kurdisztánban képviselték a magyar színeket, ahol a meglehetősen európai szellemiségű 
karsi fesztivál sztárjaivá váltak, videoklip készült róluk. (Turnéfilmeket lásd a MEDIAWAVE ARCHÍVUM-ban.)

Fanfara Complexa plays Moldovan dance music. Moldova is a region in Romania between Transylvania and Moldavia. The traditional mix 
of flute, lute and drum is completed by the sound of the saxophone now popular in Moldova. 
Members of the band often travel to collect music from authentic resources. The relationship with authentic musicians remained the main 
inspirational source for the band. The band is the „domestic” band of MEDIAWAVE Festival and Rómer House Underground Club. As the 
members of MEDIAWAVE Chinese Tour in 2004 to Beijing and Xing Jiang province they could build new cultural relationship in Taklamakan 
desert, Turfan oasis and Urumqai and with the Uygurs. In Autumn 2006 they presented Hungary and became stars in the Eastern part of 
Turkey in Kurdistan at the rather European style festival of Kars. Even a videoclip was made. (Movie of the Tour can be found in MEDIAWAVE 
Archives.) 

14:00  CSEREFA (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Földi Lehel – furulya/flute, Kozma Krisztina – furulya/flute, Kozma Éva – koboz/
folk lute, Bors Laca – dob/drums

A zenekar moldvai csángó énekeket és táncdallamokat szólaltat meg, törekedve 
a hagyományos előadásmódra. Feladatának tekinti a Keleti-Kárpátokon túl 
évszázadok óta kisebbségben élő moldvai magyarság kultúrájának megismeré-
sét, bemutatását és továbbéltetését. Az együttes tagjai rendszeresen járnak 
Csángóföldre, hogy a még fellelhető énekes, zenei és néprajzi hagyományokat 
eredeti környezetükben adatközlőktől sajátítsák el, emellett figyelemmel kísérik 
a magyarországi zenészek munkáját, követve segítő útmutatásaikat is. 

The band plays Moldavian Csángó songs and dance music. Their mission is to represent the culture of the Hungarian minorities of Moldova. 
Members of the band often travel to Csángóföld in order to collect and examine the live musical traditions, songs and folk heritage from 
authentic source. They also follow the work of Hungarian musicians with attention and use their instructions.

15:00  SARIKAMIS (TUR/KURD)

Rasim Kaya – ének, zurna/voice, zurna, Davut Celik – nagydob/drum 

Autentikus kurd népzene Törökország legkeletibb végéből. A kurdok népzenéjé-
nek alapeleme a nagydob és a zurna vagy töröksíp, valamint az ének. A dob 
erőteljes alapritmusának két fő szerepe van. A közösség vagy közönség 
összegyűjtése, mert hangja és a rajta játszott izgalmas ritmusképletek nagy 
távolságra hatnak, és ha már a figyelemfelkeltő és népösszeterelő szerepét 
betöltötte, jön a második funkciója, a változatosan táncolható alap biztosítása 
az ünnep vagy mulatság számára. Érdemes mindezt élőben is átélni. A Sarikamis 
együttes már negyedik éve teremt felejthetetlen koncert és szórakozást a 
fesztiválon, amellyel közelebb kerülünk a zene és a zenészek közösségi életben 
betöltött eredeti szerepéhez, hiszen a fesztivál közösségi élmény, valamiféle új 
ünnep kell, hogy legyen.

Autentic Kurdish Music from East-Turkey. Basic elements of Kurdish folk music 
are: big drum, zurna and the vocals. The drum’s powerful and various rythm’s role is to gather the audience and to serve as a base for the 
dance on a feast or holiday. It’s worth to live trough this. Sarikamis have served with these unforgettable experiences of concert and enter-
tainment on our festival for 4 years now and have brought us back what music and musician were original ment to be in community life.
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17:00  FANFARA COMPLEXA (HUN/ROM)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Bede Péter – szaxofon/saxophone, Sófalvi Kiss Csaba – szaxofon/saxophone, Tűzkő Csaba – szaxofon/saxophone, Földi Lehel – furulya, 
kaval/flute, kaval, Róka Szabolcs – koboz/folk lute, Benke Félix – dob/drums

20:00  VÁRNAI DANI ÉS ZENEKARA (HUN)

magyar tánc és zenei showcase/Showcase for Hungarian Music 
Várnai Dani – gitár/guitar, Tintér Gabriella – ének/vocal, Kerényi Róbert – furulya/flute, Pénzes Géza – bőgő/acoustic bass, Baló István 
– dob/drums

Várnai Dani az egyik legeredetibb magyar gitáros, aki egyedien ötvözi Jimi Hendrix szabad gitározási stílusát, Bartók Béla kötött zenéjét és 
a magyar népzenei hagyományokat. Társai más-más műfajból érkeztek: Baló István a magyar jazz kiváló dobosa, a szintén népzenei ihletésű 
Dresch Quintet állandó tagja, Tintér Gabriella énekes, Kerényi Róbert furulyás és Pénzes Géza bőgős ismert hazai népzenészek. A zenekar 
a hagyományos magyar népzenében rejlő improvizációs lehetőségek tágításával 
kísérletezik. Ez az egyik első olyan zenei próbálkozás Magyarországon, ahol pro-
fesszionális népzenészek (és nem jazz zenészek) nyitnak a szabad-, improvizatív 
zene felé.

Dani Várnai is one of the most original Hungarian guitarists, who has been 
equally influenced by the free playing of Jimi Hendrix, Béla Bartók’s disciplined 
compositions and the Hungarian folk music. The members of his band come 
from different musical styles: the singer Gabriella Tintér, the flute player Róbert 
Kerényi and the bass player Géza Pénzes are folk musicians; Istvan Baló is an 
excellent drummer of the Hungarian jazz scene, permanent member of the 
well-known Dresch Quintet, which is also inspired by Hungarian folk music. The 
band experiments the expansion of the potential improvisation of the Hungarian 
folk music.

10-23:00  GUIXOT DE 8
 JOAN EGYENSÚLYOZÓ JÁTÉKSZOBRAI /  
JOAN ROVIRA’S BALANCING SCULPTURES (ESP)

18:00  IVÁNOVICS TÜNDE & FÁBRI GÉZA (SCG/HUN):  
MENTÉS MÁSKÉNT...

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Ivánovics Tünde – ének/voice, Fábri Géza – ének, koboz/voice, folk lute 

18:30  SARIKAMIS (TUR/KURD)

kurd autentikus népzene / autentic kurd folk music from East Turkey
Rasim Kaya – ének, zurna/voice, zurna, Davut Celik – nagydob/drum 

19:00  ”GYIMESI CSÁNGÓK” (HUN)

magyar tánc és zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Támogatók/Supported by: Oktatási és Kulturális Minisztérium „Tengertánc” program, Nemzeti Kulturális Alap, ORDASOK Alapítvány
Zerkula János – hegedű/violin, Pulika Gizella – gardony/hit cello, Tintér Gabriella – ének/vocal, Kerényi Róbert – furulya/flute, Hajdú 
Flórián – tánc/dance, Kádár Ignác – tánc/dance
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17:00  AGOSTONONES (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Ágoston Béla – tenorszaxofon, basszusklarinét, ének, dorombének/tenor szaxo-
phone, bass-clarinet, voice, Blahó Attila – zongora/piano, Jeszenszky György 
- dob/drums

Ágoston Béla igazi univerzális zenész: egyaránt otthon van a jazz (Mecseki Free, 
Dél-alföldi Szaxofonegyüttes) és a népzene világában (Vízöntő, Vasmalom). 
„Néhány darab eljátszása után mindig válaszút elé állítjuk a közönséget: a régebbi 
számainkból játsszunk vagy inkább a kísérletezõs darabokból mutassunk be né-
hányat? Az ethno jazz, a népzenébõl táplálkozó free jazz vagy világzene stílust 
követjük, de nem is ez a lényeg, nem örülnénk annak, ha stílus-skatulyákba szo-
rítanának minket. Mindegyik szerzeményben fellelhetõk azok a motívumok, melyek 
alapján bármelyik kategóriába be lehetne sorolni a számokat. – Ágoston Béla 

Béla Ágoston is a real universal musician: he is both familiar with the jazz (Mecseki Free, Bél-alföldi Szaxofonegyüttes) and the folk music 
(Vízöntő, Vasmalom).
„After playing for a while, we always ask our audience to take their choice if we should play our old pieces or we should perform some of 
our experimental compositions. Our music is ethno-jazz, that is a kind of free-jazz or world music inspired by folk music. This, however, is 
not important! We would not be happy if we were put in a pigeon-hole. In each of our compositions there are motifs by which our pieces 
might be put in any category. – Béla Ágoston

18:00  MANUEL MENGIS GRUPPE 6 (SWI)

Támogató/Supported by: Pro Helvetia
Manuel Mengis – trombita/trumpet, Achim Escher – altszaxofon/alt saxophone, 
Christoph Erb – tenorszaxofon/tenor saxophone, Flo Stoffner – gitár/guitar, 
Marcel Stalder – basszusgitár/electric bass, Lionel Friedli – dob/drums

A svájci születésű trombitás, zeneszerző Manuel Mengis viszonylag új színfoltja 
az Európai jazznek. Harminchárom éves létére különös érettséggel és sajátos 
zenei perspektívából fogja össze hattagú svájci sextetjét. A zenekar hangzásvi-
lágát, a kemény gitár – bőgő – dob alapnak köszönhetően gyakran jazz-rockos 
elemek fűszerezik, a különös frazírozás és a fúvósok összjátéka néha bizony a 
székébe szegezi a hallgatót. 

Swiss-reared trumpeter/composer Manuel Mengis is a new face on the 
European jazz scene. On this debut effort, he surfaces — through his music 
and scope of ideas — as a free spirit, although his music merely skirts the free zone during certain movements. Leading his Swiss sextet, 
Mengis surfaces as a remarkably mature 33 year-old who embraces a balls-to-the-wall musical outlook. Founded upon a gritty jazz-rock 
anchor, thanks to a ferociously hard-hitting bass/guitar/drums attack, the band scalds the listener with oddly-phrased unison lines coupled 
with soothing horn charts. 
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19:45  A TRIBUTE CONCERT:  
IN MEMORIAM JOHN COLTRANE (USA/HUN/SLO)

1. set: 
Chris Potter (USA) – szaxofon/saxophone, Szabó Dániel (HUN) – zongora/piano, Szandai Mátyás (HUN) - bőgő/acoustic bass, Mohay 
András (HUN) – dob/drum, Vendég/Special guest: Dresch Mihály – szaxofon/saxophone (HUN)
2.set: 
Chris Potter (USA), Rob Brown (USA), Dresh Mihály (HUN), Grencsó István (HUN), Jan Kus (SLO) – szaxofon/saxophone,
Szandai Mátyás (HUN) – bőgő/acoustic bass, Mohay András (HUN) – dob/drums

Az amerikai és magyar kreatív improvizatív zene jelentős muzsikusai idézik meg John Coltrane szellemét és értelmezik át, helyezik mai kon-
textusba. A speciális, csak erre az alkalomra összeálló formáció a negyven éve elhunyt jazzlegenda John Coltrane életművének állít emléket, 
felidézve legfontosabb zenei korszakait, és a koncert második részében kísérletet tesz kreatív módon tovább gondolni e hagyományt. A 
projektet vezetője Chris Potter, aki tavaly a Dave Holland Quintet tagjaként járt a MEDIAWAVE Fesztiválon.
A fúvós, zeneszerző Chris Pottert (1971) generációjának legjobb jazz szaxofonosakét jegyeznek mind a kritikusok, a zenészek és az egyre 
nagyobb számú rajongótábora. „Művészi megközelítésem többek között Bird, Lester Young, Sonny Rollins, John Coltrane játékán alapul. Arra 
törekszem, hogy a zenémnek hasonló érzelmi hatása legyen. Amit frazírozás, hangzás és a ritmus megközelítése kapcsán tanultam tőlük 
soha nem válik elavulttá. Alapvetően ugyanezt a művészi érzékenységet szeretném alkalmazni kortárs harmóniai és ritmikai koncepciókkal, 
amelyeket a klasszikus zene (Stravinsky, Bartók), a világzene, a funk, rock, rap, 
country és egyéb zenékből merítek, új ötletekkel feldolgozva, a frissességet 
életben tartva.” Chris Potter
Some of the most prominent American and Hungarian musicians of creative and 
imrovised music summon the spirit of John Coltrane, deconstruct it and put it 
into a modern context. 

The special formation make a tribute to John Coltrane the jazzlegend who died 
40 years ago calling back his most important periods and in the second part of 
the concert rethinking the tradition. The leader of the project is Chris Potter, one 
of the best lead saxofon player of contemporary modern jazz. As a member of 
Dave Holland Quintet he visited MEDIAWAVE last year.
Multi reedman, composer Chris Potteris often cited by critics, musicians, and 
steadly inreasing number of fan as the finest saxophonist of his generation. „My 
aestetic is based in Bird, Lester Young, Sonny Rollins and John Coltrane. I want 
my music to have that emotional impact. What I learned from them in the terms 
of phrasing, sound, approach to rhythm will never be outdated. I would like to 
basically use the same aestetic sensibility with more contemporary harmonic 
and rhythmic concepts, being influences by classical (Stravinsky, Bartók), world 
music, funk, rock, rap, country, whatever…digesting new ideas, new influences 
to keep the freshness alive.” By Chris Potter

22:00  MÂÄK’S SPIRIT (BEL/FRA)

Támogató/Supported by: Vlaamse Gemeenscap (Flemish Community), Ministére de la Communauté française
Laurent Blondiau – trombita/trumpet, Jeroen Van Herzeele – tenorszaxofon/tenor saxophone, Jean-Yves Evrard – gitár/guitar, Sébastien 
Boisseau – bőgő/acoustic bass, Eric Thielemans – dob/drums

A Mâäk’s Spirit a jazzből, az alternatív rockból, a kortárs zenéből, a kötetlen improvizációból, valamint az afrikai népi muzsikából kiinduló 
belga és francia zenészek változó létszámú kollektívája. Eredetileg kvartettnek indultak, de olthatatlan szomjuk az újítás és a friss zenei 
élmények iránt új tagokkal bővítette a csapatot. Előszeretettel zenélnek a sajátjuktól teljesen eltérő kulturális háttérrel rendelkező muzsi-
kusokkal. A közönséget, de önmagukat is szívesen meglepik, és ebből a szempontból a Mâäk’s Spirit zenéjére igencsak érvényes a híres 
amerikai kritikus, Whitney Balliett örök érvényű meghatározása, miszerint “a jazz a meglepetés művészete”. Valóban nem lehet tudni, hogy 
a meglepetés tényén túl pontosan mit fognak produkálni, de annyi bizonyos, hogy radikális zenére számíthatunk. A “Mâäk” szót az alapító 
Laurent Blondiau szokta a koncertek kezdetén kiáltozni, pontos jelentése nincs, tetszés szerint interpretálható, ami párhuzamban áll a zene 
szellemével.

Mâäk’s Spirit is a collective of a constantly changing number of Belgian and 
French musicians who take their inspiration from jazz, alternative rock, free 
improvisation and African folk music. They started as a quartet originally 
but their constant hunger for innovation and for novel musical experiences 
has always made them take on newcomers. They have a penchant to coopt 
musicians of cultural backgrounds totally different from their own. They love 
to surprise not only the audience but themselves as well and, for that reason, 
their music conforms perfectly to the famous American jazz-critic’s, Whitney 
Balliett’s famous dictum that “jazz is the art of surprise”. Indeed one can’t 
predict exactly what they are going to come up with beyond the fact that they’re 
going to surprise us. One thing is for certain, that we’re in for some radical 
music. “Maak” used to be the rallying cry shouted at the beginning of their 
concert by the trumpeter and founding father, Laurent Blondiau.
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00:00  GAL GJURIN QUARTET (SLO/HUN)

Jan Kus – tenorszaxofon/tenor szaxophone, Tine Grgurevic – zongora/piano, Gal Gjurin 
– bőgő, szöveg/acoustic bass, text, G. Szabó Hunor – dob/drums

A kreatív jazz területén tevékenykedő szlovén és magyar zenészek együttműködése.
A nyári ravazdi MEDIAWAVE Művészeti Tábor egyik vezetője – Grencsó István mellett - Gal 
Gjurin, zenész, zeneszerző, költő volt, aki a szlovén improvizatív zenei élet közép generációjának 
jelentős figurája, nemcsak a jazz, hanem az underground zene területén is ismert muzsikus.  
A hágai konzervatórium két fiatal szlovén zenészével együtt alkották a zenei műhely dél-
vidéki szeletét. A 19 éves Jan Kus szaxofonos már most érett művészként jegyezhető, G. 
Szabó Hunor a magyar fiatal jazzgeneráció tehetsége, a Kiss Erzsi Zene oszlopos tagja, 
valamint résztvevője a MEDIAWAVE keretében megvalósuló, speciális német-magyar HunD 
Link Projektnek.

Session of Slovenian and Hungarian musicians, playing creative jazz. 
Beside István Grencsó the other leader of the MEDIAWAVE Summer Art Camp (Ravazd) was 
the musician, composer and poet, important figure of the middle generation of the Slovenian 
improvised music life, well known musician in the jazz and the underground music scene, Gal 
Gjurin. He represented Southern Europe in the camp with two other Slovenian young musicians, members of the Royal Conservatory of The 
Hague. Altough he is only 19-year-old saxofone player Jan Kus is a mature artist. Hunor G. Szabó talent of the Hungarian young jazz genera-
tion, member of the band Kiss Erzsi Zene and participant of a special HunD Link a Hungarian German project organized by MEDIAWAVE. 

00:30  ZERKULA JÁNOS & SZIGONY (HUN) táncház
magyar tánc és zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Támogatók/Supported by: Oktatási és Kulturális Minisztérium „Tengertánc” program, Nemzeti Kulturális Alap, Ordasok Alapítvány
Zerkula János – hegedű/violin, Pulika Gizella – gardony/hit cello, Tintér Gabriella – ének/vocal, Kerényi Róbert – furulya/flute 

01:30  FANFARA COMPLEXA (HUN/ROM) táncház
magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Bede Péter – szaxofon/saxophone, Sófalvi Kiss Csaba – szaxofon/saxophone, Tűzkő Csaba – szaxofon/saxophone, Földi Lehel – furulya, 
kaval/flute, kaval, Róka Szabolcs – koboz/folk lute, Benke Félix – dob/drums

23:00  CHARLES GAYLE TRIO (USA/GER)

Charles Gayle – tenorszaxofon, zongora/tenor saxophone, piano, Hilliard 
Geeene – bőgő/acoustic bass, Klaus Kugel – dob/drums

Charles Gayle, az utolsó free jazz muzsikusok egyike, a lassan érő, jelentékeny 
fajtából. Kihaló típus. Ennek a nemesen egyszerű és tiszta szabad zenélési 
módnak kevés folytatója van. 
Charles Gayle energiával teli, invenciózus és engedmények nélküli, free jazzt 
játszó szaxofonos, aki a ’60-as években tűnt fel a new yorki jazz klubokban. A 
’80-as évek közepéig Gayle gyakran hajléktalanként élt és évtizedeken át a new 
yorki utcákon zenélt. Hajléktalanságának és későbbi sorsának története jazz 
körökben a felemelkedés legendájává vált: a hit, az állhatatosság, a becsület 
és a túlélés legendájává. Miközben legtöbben szenvedélyes szaxofonjátékáról 
ismerik, ő visszatért eredeti hangszeréhez a zongorához, de számos albumon 
játszott basszus klarinéton, brácsán és dobon is. Charles Gayle kalandos pály-
afutása során olyan világhírű zenészekkel játszott együtt, mint William Parker, 
Cecil Taylor, Rashied Ali, Sunny Murray, Henry Grimes, Sirone és John Tchicai. 

Charles Gayle is one of the most powerful jazz musician. His uncompromising sound, energy, fury and spirituality make him a truly com-
pelling figure. His music has gathered enormous accolades from an incredibly small circle of listeners (The Penguin Guide to Jazz deems 
his Touchin’ on Trane an “essential recording”). Not only is there the music, there is the legend... Charles Gayle, born February 28, 1939 
in Buffalo, New York (USA), reportedly participated in the free jazz scene of the 1960s and early 1970s in NYC. From then until sometime 
in the mid-1980s, Gayle was often homeless; relegated to playing his tenor saxophone on the streets. The story of his homelessness and 
subsequent fame in jazz circles can be read as uplifting; a study in conviction, perserverence, faith and survival. While primarily known for 
his fiery tenor sax work, in recent years he has turned to the alto saxophone and returned to his first instrument, the piano.
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10:00 – 18:00  HunD LINK PROJECT próba / 
HunD LINK PROJECT rehearsal

Német-magyar projekt művészeti és technikai próbája zajlik. Részletes projektet lásd a 29-i programnál.

The artistic and technical rehearsal of the German-Hungarian project runs. Detailed information about the project is by the programme of 
29 April.
The music of Narcopolo is ethno style but also psichedelic that sometimes digresses in the world of Hungaran folk and Eastern culture 
music that integrates more breezy elements as well.

20:30  APNOÉ (HUN)

Takács Gergő – gitár/guitar, Pálffy Károly – szaxofon/saxophone, Kovács Áron – basszusgitár/e. bass, Vérti Krisztián – dob/drums

„Az Apnoé zenekar olyan, mint a nyers agyag, melyben egyúttal megvan a félig tudatosan, félig tudat alatt kigondolt forma irányába való 
fejlődés lehetősége is. Zenénk könnyű szerrel észrevehető jellegzetessége a kiforrt stílus iránti elkötelezettség mellőzése, mely egyrészt 
szándékos, másrészt képességeink határaiból fakad – hogy ez jó e vagy rossz, azt a hallgatóra bízzuk.”

Apnoe is like a raw loam having the possibility of evolution towards the form –shall it be decided consciously or under-consciously. Their 
music can be easily characterized: they ignore the commitment to one musical style. Whether it’s good or not, you can decide. 
They play progressive rock with jazzrock fusion.

21:30  YAVA (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Dus Polett – ének, kaval, furulya, csörgődob/voice, kaval, flute, tamburin, 
Mestyán Ádám – basszusgitár/electric bass, Németh László Fritz – gitár/guitar, 
Róka Szabolcs – ének, koboz, tangóharmonika, duda/voice, folk lute, oud, 
accordion, bagpipes, Szabó Kristóf – dobok/drums

Egyedülálló, a kommersz zenétől elforduló stílusuk már igen korán, a Trottel 
Records által 2002-ben kiadott Rajta a Jelen! című felvételen is hallható. 
Zenéjükre nemcsak a magyar népzene, hanem más népek muzsikája is hatást 
gyakorolt. Mindez érthető, hiszen Dus Polett évekig élt Indonéziában, s többek 
között mind a wayang technikát, mind az indonéz nyelvet tökéletesen elsajátí-
totta.

The band was formed by Polett Dus (vocal) and Adam Mestyán (bass) during the autumn of 2001. Both of them visited the East: Polett Dus 
spent years in Indonesia, while Adam Mestyan is a qualified Arabist. However, he and the guitarist ‘Fritz’ were together in the punk band 
‘Vágtázó Halottkémek’ (VHK), Galloping Coroners. Their new band gave a lot of successful concerts in the last years. Their music inspired 
by the roots of folk, classical and punk music. In the spring of 2002 they were on a special record of Trottel Records. Now, they are working 
on their own first CD. Consider the today’s music life and you will find them as the most magnetism and suggestive band. Their basis are 
the Hungarian folk music and punk, hardcore at the same time.

22:30  NAVRANG (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Szilágyi Barnabás – zeneszerzõ, zongora, programozás/composer, piano, 
programming, Fekete Inci – hegedű/violin, Oszi – fafúvósok, doromb, perfor-
mansz/woodwinds, Jew’s harp, performance, Szilágyi Áron – doromb/Jew’s 
harps, Szemlér Ákos – tabla 

A Navrang együttes teljesen a mai korhoz illõ zenét játszik, de az õsi 
elemeket is vegyítõ dallam- és ritmusvilág mégis egyedülállóvá teszi 
elõadásmódjukat. Instrumentális zenéjükben kiegyensúlyozottan kev-
erednek a népi és dzsesszes motívumok az elektronikus hangzással.  
A doromb, a tilinkó, a kaval és a különleges ütõhangszerek itt a megszokott hát-
térhangszer szerepébõl szólóvá lépnek elõ. 

The music of Navrang, has played in this form since 1998 fits perfectly the present age but the ancient elements of their rhythms and 
melodies make their music unique. In their instrumental tracks the folk and jazz is well mixed with the rather clever electronic sounds. The 
Jew’s harp, the kaval, the overtone flute and the unusual percussion instruments become solo instruments instead of their usual role of 
background playing.
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00:00  TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN/USA)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Kaktusz – zenebohóc, gitár, billentyűsök/music clown, guitar, keyboards, Rupaszov Tamás – basszusgitár, ütőhangszerek/electric bass, 
percussions, Mihalics Gábor – dob/drums

A TROTTEL 1985-ben alakult. 1989 óta működik, mint folyamatosan koncertező zenekar, 9 lemezt jelentetett meg. Több száz koncertet 
adott Európában és itthon. „Biográfiát már egy ideje nem írunk..., jó néhány oldalra lenne szükség, hogy az eseményeket papírra vethessük. 
Lényeg az, hogy a Trottel projekt folyamatos mozgásban van, rengeteg dolog történt és történik velünk. 1999 -ben a zenekar tovább folytatta 
amőbaszerű átalakulását. Megalakult a MONODREAM. Ez a név dob, basszus, 
hegedű, női ének, elektronika, gitár és ütős felállást takart és a szokásos 
trotteles ritmusvilágot ötvözte elektronikával és régiesebb hangzással, amit a 
hegedű képviselt. Így turnézunk ‘99 szeptembere óta s rögzítettünk egy számot 
is a Trottel rds. „Érdekes Zenék Kiváncsi Embereknek „ c. válogatására. Majd 
megjelent a Fluid lemez s utána továbbléptünk: létrejött aktuális formációnk a 
TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE.”

The band was formed in 1985 and started making records and touring in 
1989. „Since then we played hundreds of gigs in Hungary and abroad. Even a 
kilometre long paper would be too short to write a proper biography so let’s 
forget about it. Trottel as a band and project is in constant movement and lots 
of things happened, are happening and will happen. Only two of us from the 
beginning.” Rupaszov Tamás
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14:00  TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN/USA)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Kardos Rita – tenor, szoprán szaxofon/saxophones, Kaktusz – zenebohóc, gitár, billentyűsök/music clown, guitar, keyboards, Rupaszov 
Tamás – basszusgitár, ütőhangszerek/electric bass, percussions, Mihalics Gábor – dob/drums

15:00  YAVA (HUN/USA)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Dus Polett – ének, kaval, furulya, csörgődob/voice, kaval, flute, tamburin, Mestyán Ádám – basszusgitár/electric bass, Németh László Fritz – 
gitár/guitar, Róka Szabolcs – ének, koboz, tangóharmonika, duda/voice, folk lute, oud, accordion, bagpipes, Szabó Kristóf – dobok/drums

17:30  ARCTIC YGGDRASIL (DEN/EST)

Támogatók/Supported by: The Nordic House in Faroe Islands, Katuaq in 
Greenland, Tutl
Rasmus Lyberth – ének és ütühangszerek/vocal and percussions, Kristian Blak 
– zongora/piano, Angelika Nielsen – hegedű/violin, Villu Veski – szaxofon/
saxophone, Mikael Blak – bőgő/acoustic bass

Viking ethnojazz Skandináviából. Az Yggdrasil, amely az északi mitológiában 
a világfát jelenti, skandináv zenészek különleges formációja, zenéjük a feröeri, 
grönlandi és egyéb északi népek tradicionális zenéjében, orális és instrumentális 
hagyományaiban gyökerezik. Az együttest több mint 25 éve alapította a dán 
származású feröer-szigeteken élő Kristian Blak, zenész, zeneszerző. Legújabb 
zenei projektje a Nunarsuup Allua – A Föld Lélegző Nyílása -, amelynek 
társszerzője Rasmus Lybert grönlandi énekes, akit 2007-ben három kategóriá-
ban is jelöltek a “Dán Zenei Díj”-ra. Erős, vibráló hangja az északi zenei kultúrákból fakad, de nagy hatással vannak rá különféle modern 
műfajok is, mint pl. a country. Dallamvilága és szavai egyedien tolmácsolják a skandináv balladák hagyományát. Darabjuk a Föld lélegző 
nyílásán átvezető képzeletbeli utazásra viszi a hallgatókat az északi, skandináv világban, észak-nyugatról a jégen keresztül dél-keletre.

Yggdrasil is an unusual musical formation that brings together mostly Scandianvian musicians to perform pieces that suggest different 
aspects of Yggdrasil, which is a gigantic ash tree, the “World Tree” of Norse mythology. Yggdrasil as the World Tree thought to connect all the 
nine worlds of Norse cosmology and its roots are found in the realm of death and its branches reach the heavenly realm of the gods. Yggdrasil 
as a band plays improvised music based on all sorts of traditional Faroese, Greenlandic and Nordic folk songs, everything up to and including 
hymns, dances and kayak songs. One of Yggdrasil’ musical project is NUNARSUUP ALLUA – the Breathing Hole of the Earth. The concept is 
a journey over Greenland from the North West over the ice to South East. Greenland is a vast country, so this fantasy journey is very long. 
Kristian Blak, songwriter and pianist, is the moving spirit behind the 25-year-old formation Yggdrasil and NUNARSUUP ALLUA project. Kristian 
Blak has composed solo instrumental works, chamber music choral works and symphonic music, for example the ballet Harra P�tur og 
Elinborg. He has made numerous recordings as a performer and toured widely with his own jazz and folk music ensembles. Greenlandic singer 
Rasmus Lyberth, has put his homeland on the musical world map. And what he quiet rightly calls a fantastic career continues - he has been 
nominated for the Nordic Council’s Music Prize. His strong, vibrant voice has roots in the old Arctic singing culture but he is also influenced 
by present day genres like country music, and his melodies and words have affinities with great Scandinavian ballad tradition. 

19:00  REPLIKAS (TUR)

Gökçe Akçelik, Barkin Engin, Orçun Baştürk, Selçuk Artut, Burak Tamer

Első vonalas isztanbuli underground rock csapat, valahol a keleti és nyugati zene határán, 
időnként karakteres török zenei beszűrődésekkel. Példaképeik közt a John Zorn – Marc 
Ribor new yorki underground vonal ál, zenéjük afelé fejlődik. Fatih Akin világhírű török/német 
filmrendező „Át a hídon” (Isztanbul hangja) című, sokszoros díjnyertes filmje alapján váltak 
közismertté az európai zenei világban, több török zenekarral együtt.

Replikas is a post-rock, experimental rock band from Istanbul, Turkey.Their debut album, 
Köledoyuran was released in 2000 and the band set its place in Turkish rock scene with 
their unique sound which combines western and eastern music. With their unique sound, 
Replikas was recognized by some foreign record companies. The band was also featured 
in Fatih Akin’s documentary on the Istanbul music scene, Crossing the Bridge: The Sound 
of Istanbul.

19:00  „A LIKBÓL LETT LEÁNY” (KIS PÉLDÁZATOK FELNÕTTEKNEK)

Hargitai Ildikó (HUN) előadásában/perfomed by

14:30  SARIKAMIS (TUR/KURD)

Rasim Kaya – ének, zurna/voice, zurna, Davut Celik – nagydob/drum 
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21:00  VÁGTÁZÓ CSODASZARVAS /  
THE GALLOPING WONDER STAG (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Grandpierre Attila – ének/voice, Bese Botond – kecskeduda/bagpipes, Balogh Kálmán – cimbalom, Benke Félix – dob/drums, Benkő Róbert 
– bőgő/acoustic bass, Bolya Mátyás – koboz/folk lute, Geröly Tamás – dob/drums, Márton Bernadett – ének/voice, Molnár Krisztina 
– hegedű/violin, Róka Szabolcs – koboz/folk lute, Szokolay Dongó Balázs – fúvósok/reeds 

Az egész estét betöltő bemutatkozó előadáson a magyarság és az emberiség történelem előtti, eddig szinte teljesen ismeretlen zenéiből és 
ezekkel szerves egységben született saját zenékből összeállított egységes zenei anyag szólal meg óriási tér-és időívben. Több ezer éves 
zenéktől a máig: őserejű, varázslatos hatású népzene mai hangzással, tánccal, látvánnyal. Az Európa és Ázsia lovas népeinek fergeteges, 
ősi tánczenéjére kiterjedő több évtizedes kutatómunka eredményeinek, éltető 
erejének, és ez ebből a forrásból születő saját és VHK zenéknek bemutatása, 
Barcsik Géza díszleteivel és festményeivel. A koncert tiszteletet és új életet ad 
Bartók Béla népzene-felfogásának, a lovas népek zenei magaskultúrájának és az 
ezt továbbvivő első Vágtázó zenekar, a Vágtázó Halottkémek munkásságának.

Ex Oriente lux – light comes from the East. The magic spirit of ancient Eurasia 
is conjured. Shaman power in psychedelic hardcore. Huns from the Steppes 
finally triumphed. Primordial God-feeling. The spell-binding knowledge of the 
One and Indivisible Universe. All these are different formulations of one music 
group: VÁGTÁZÓ CSODASZARVAS – The Galloping Wonder Stag.
Actually, the music of the Galloping Wonder Stag arises in the same way as 
the ancient ethnic music: from the deepest impulses of the human spirit seek-
ing expression of life’s profound, enrapturing, unfolding beauty. It is a natural 
music, born of the cosmic creative power of Nature. 

14:00 – 22:00  MARCALVÁROS - PERIFÉRIA PROJEKT 1. / 
MARCALTOWN – PERIFERIC PROJECT 1.

Street art programok,  fotókiállítás a Kovács Margit Iskola diákjainak lakótelep fotóiból, vásári fotózás (önként jelentkező családok fotózása 
a téren felépített lakótelep makettben. Biciklis és görkori programok.

Street art programmes, photo exhibition from the photos of the students learning in Kovács Margit School and possibility for taking family 
photographs in the block of flats mock-up. Bike and roller-skates programmes.

10-23:00  GUIXOT DE 8
 JOAN EGYENSÚLYOZÓ JÁTÉKSZOBRAI /  
JOAN ROVIRA’S BALANCING SCULPTURES (ESP)

20:00  CUBAN QUARTET (CUBA/AUT/CRO/HUN)

Yoris Daniel – ének, gitár/voice, guitar (CUBA), Rigó Sándor – tenorszaxofon/tenor saxophone (HUN), Karl Sayer – bőgő/acoustic bass 
(AUT), Sasa Jukic – dob/drums (CRO) 

Jazz, samba, bossa, salsa és még sok minden más a Karib vidékekről. „Folyamatosan formálom a zenei stílusomat, amit leginkább az 
egyszerűség és a hitelesség jellemez. A zeném hív mindenkit, hogy álljon mellém és így, a zene által fejezze ki szíve legtisztább érzéseit.” 
– Rigó Sándor

„I am earnestly developing my own style which is simple and authentic and openly invite all others to do the same as a means of also musi-
cally expressing feelings true to their heart.” – Rigó Sándor
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10:00 – 18:00  HunD LINK PROJEKT próba 2. / 
HunD Link PROJECT rehearsal 2.

Német-magyar projekt művészeti és technikai beállása zajlik. 

The artistic and technical rehearsal of the German-Hungarian project runs

21:00  HunD LINK PROJECT  
– German–Hungarian Visual Bigtet (GER/HUN)

Támogatók/Supported by: Bipolar – Német Szövetségi Kulturális Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap
Zenei vezetők/Music leaders: Grencsó István – szaxofon/saxophone, Matthias Muche – harsona/trombone   
Vizuális vezetők/Visual art leaders: Szilágyi Kornél, Sven Hahne 
Résztvevők/Participants: Tóth Viktor – altszaxofon/alt saxophone, Kézdy Luca – hegedű/violin, Philip Zoubek – zongora/piano, Marion 
Wörle – laptop, Hock Ernő – bőgő/acoustic bass, G. Szabó Hunor – dob/drums, Szabó Péter fotográfus, vizuális művész/photographer, 
visual artist, Michael Thies – vizuális művész/visual artist

A HunD Link Projekt egy virtuális performance, amely egy időben és térben két távoli helyen, Kölnben és Győrben valósul meg. A projekt 
során kortárs német és magyar művészek jövőre vonatkozó vízióit mutatjuk be a zene- és vizuális művészeten keresztül. A résztvevő 
művészek közös nyelve az improvizáció, ami ebben az esetben nem csupán a 
„szellem szabad áramlása”, hanem az „egymásra figyelés” a „kulturális toleran-
cia” művészi formanyelve, a kulturális gyökerek közös és eltérő mivoltára épülő 
együttműködés kifejező eszköze. A HunD Link Projekt záró produkciója szimul-
tán valósul meg Győrben és Kölnben. A két távoli városban zajló produkció élő 
közvetítéssel egy interaktív alkotássá válik, a két városban összegyűlő közön-
ség pedig a kísérlet során egy virtuális közösséget alkot és ezáltal egyedülálló 
élményben részesül. A produkció megvalósítása e két művészeti ág két-két már 
elismert alkotójának szakmai irányításával és fiatal tehetséges magyar és német 
művészek közreműködésével zajlik.

HunD Link Project is a virtual performance, which will be realised at two dif-
ferent places - in Cologne and Győr – but in the same time. In course of the 
project will be shown the vision of the German and Hungarian contemporary 
artists about the future through their music and the visual arts. The common 
language of the participant musicians is the improvisation, which, in this case, 
is not only the „free stream of the spirit”, but the artistic form language of „caring about each other”, and „cultural tolerance”, the means of 
cooperation based on different cultural roots. The closing performance of the HunD Link Project will be realised simultaneously in Győr and 
Cologne. With live streaming, the production running in two different cities becomes an interactive work of art and the audience of the two 
cities form together a virtual community and they gain a unique experience. The performance will be realised by the professional control of 
two acknowledged figures of the two art fields from each country and with the participation of talented Hungarian and German artists.

Szervezők/Organizers: 
MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány (Győr, Magyarország)/MEDIAWAVE International Visual Art Foundation (Győr, 
Hungary)
STADTGARDEN Initiative Kölner Jazz Hause (Köln, Németország/Cologne, Germany)

23:30  MELINDA NADJ ABONJI & JURCZOK 1001 (SWI)

Melinda Nadj Abonji – ének, hegedű/voice, violin, Jurczuk 1001 – ének/voice, beatbox 

Városi folklór? Avantgard rap? Talán az, de minden bizonnyal rendkívül friss: ének, beatbox és hegedű! 
A CD-jük kompakt, sűrű, érzelmi torlódásokban gazdag. Szereposztásában minimalista, összetételében komplex, különleges a precízen 
alkalmazott overdub és hangbetétektõl, melyek német, magyar, angol és majdnem angol kavalkádként zúdulnak ránk. A SZÁMOK, melyek 
hangszerelésükben rendkívül kifinomultak, a kiénekelt hang érzékeny önvallomásával kiegészülve. Egy ALBUM, mely dramaturgiájával a 
feszültségek és meglepetések mezsgyéjén egyensúlyoz. A ZENE, mely nemzet-
közi hangzású, stilisztikailag nem hagyja magát lekicsinyíteni, többfajta zenei 
hagyományból táplálkozik és mindezt könyörtelen egyediségként kovácsolja 
egységgé.

Urban folklore? Avantgarde rap? Maybe. But certainly fresh: voice, human 
beatbox, violin!
The Compact Disc is compact, thick and tensly emotional. Minimal in it’s cast, 
complex trough arrangement, trough precisely set overdubs, sounds which 
praise the following languages: German, Hungarian, Dialect, English and 
quasi English. Songs orchestrated sensitively, giving an avowal in their singing 
speech. It’s an album which is searching for the dramaturgical tools of tension 
and surprise. Music, that sounds international, without allowing itself stylisti-
cally any kind of smallness, rooted into different musical traditions but all these 
with radical unique entity.
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01:00  NO JAZZ, NO STRESS!  
Fókuszban a lengyel nu jazz 1. / Polish nu jazz in the focus 1. 

CONTEMPORARY NOISE QUINTET (POL)

Támogató/Supported by: Lengyel Intézet, Budapest/Polish Institute, Budapest
Kuba Kapsa – zongora/piano, Tomak Glazik – tenor szaxofon/tenor szaxo-
phone, Wojtek Jachna – trombita, szárnykürt/trumpet, flugenhorn, Kamil 
Pater – gitár/guitar, Patryk Weclawek – bőgő/acoustic bass, Bartek Kapsa 
– dob/drums

Contemporary Noise Quintet (CNQ) lengyel zenekart a Kapsa fivérek alapították, 
akik frontemberei voltak a legendás emo-hardcore zenekarnak, a Something 
Like Elvisnek. CNQ filmzenei elemeket előszeretettel alkalmazó energikus jazz 
zenei formáció, ám változatos hangzásviláguk miatt nehéz műfaji kategóriákba 
szorítani őket. Debütáló lemezük a „Pig Inside The Gentleman” 2006 őszén 
került napvilágra, amely rengeteg pozitív kritikát kapott, a 2006-os év legjobb 
lengyel jazz zenei lemezeként emlegetik: „CNQ bebizonyította, hogy vannak 
egyedi zenei ötletei, amelyek nemcsak vonzóak, hanem alaposan kidolgozottak.” 
Piotr Lewandowski, PopUp Magazine

Contemporary Noise Quintet (CNQ) was established by Kapsa brothers, who earlier formed Something Like Elvis the legendary emo-hard-
core band. CNQ’s music can be described as energetic jazz with the elements of film music. However, the variety of sounds does not allow 
pigeonholing their music style unambiguously. The debut record “Pig Inside The Gentleman” was released in autumn 2006. It collected 
favourable reviews and became one of the records of the year in the plebiscite of III Program of Polish Radio. “CNQ convinces straight 
away to have their own idea for music, which is not only attractive but also perfectly produced. “Pig Inside The Gentleman” is the record 
everyone should reach for, the one of the best Polish releases in 2006. “ Piotr Lewandowski, PopUp Magazine

18:30  MAGONY (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
A Magony együttes 2001-ben alakult Kovács Ferenc azonos című szóló albumának élő előadására. Folyamatosan bővítjük a műsorunkat 
saját szerzeményekkel, s ismert magyar népdalok egyéni feldolgozásával. Az együttes vezetője, s zeneszerzője Kovács Ferenc. A zenei stílust 
leginkább a “kortárs parasztzene” kifejezés közelíti meg.

The Magony Orchestra was found in 2001 to lively perform Ferenc Kovács’s same titled solo album. We have been continuously enlarging 
our repertory with our own compositions and special elaborations of well known Hungarian folk songs. The leader and the composer of the 
orchestra is Ferenc Kovács. Its musical style can be best described by the expression “contemporary rustic music”.

19:30  ALBAN DARCHE TRUMPET PROJECT (FRA/BEL/HOL/HUN)

Támogatók/Supported by: Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége; Francia Intézet, Budapest; BMC/the Royal Netherlands Embassy, 
Budapest; French Institute, Budapest; BMC
Alban Darche – szaxofonok/saxophones, Laurent Blondiau – trombita/trumpet, Geoffroy Tamisier – trombita/trumpet, Eric Vloeimans 
– trombita/trumpet, Sylvain Rifflet – szaxofon/saxophone, Gadó Gábor – gitár/guitar, Sébastien Boisseau – bőgő/acoustic bass, Emmanuel 
Birault – dob/drums

A kortárs zenei babérokat arató francia szaxofonos, Alban Darche zenekarában, a Le Gros 
Cube-ben már kísérletet tett arra, hogy a trombitások ne a hagyományos big bandektől 
megszokott rezes-hangzást produkálják, hanem annál érzelmesebbet és tömörebbet. A fesz-
tiválon bemutatásra kerülő új darabjainak előadására ezért választott olyan különleges tónusú 
trombitásokat, akik meghaladják a hangszert alkotó fém tonális korlátait. A holland Fugimundi 
zenekarból Eric Vloeimans, a francia-belga Mâäk’s Spirit formációból Laurent Blondiau, a 
Rockingchairből Sylvain Rifflet valamint a Gadó Gábor Quintetből maga a zenekarvezető és 
bőgőse, Sébastien Boisseau csatlakozik Darche-hoz, a trombitás Geoffroy Tamisier-hez és 
Emmanuel Birault-hoz. A MEDIAWAVE Fesztiválos fellépést egy lemezfelvétel előzi meg a BMC 
Music gondozásában. 

Alban Darche, the French saxophonist whose successful forays into contemporary music 
have already earned him much acclaim, has already attempted with one of his orchestras 
to elicit a trumpet sound that is more emotional and dense than that of the conventional big 
band trumpet sections. For that very reason, for his new project he has again approached 
such trumpeters whose sound transcends the barriers of brass. The Darche Trumpet Project 
unites key players from several well-known European bands. Eric Vloeimans of Fugimundi, 
Laurent Blondiau of Maäk’s Spirit, Sylvain Rifflet of Rockingchair with Gábor Gadó and his 
bass-player Sébastien Boisseau will be joining Darche, trumpeter Geoffroy Tamisier and drum-
mer Emmanuel Birault.
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22:00  DAVE LIEBMAN & ELLERY ESKELIN QUARTET (USA)

David Liebman – szaxofon/saxophone, Ellery Eskelin – szaxofon/saxophone, 
Tony Marino – bőgő/acoustic bass, Jim Black – dob, ütőhangszerek/drums, 
percussion

Dave Liebman bizonyos értelemben a modern jazz esszenciája. A bebop korszak 
végén, a 60-as években bukkant fel, és azóta is folyamatosan a frontvonalon 
van. Saját zenekaraival és egyéb formációkkal az elmúlt három évtizedben az 
egész világon megfordult, több mint 220 lemezen játszik, és a jazz szakma egyik 
legkeresettebb tanára, oktatója.
„Ellery Eskelinben, a hajdani tanítványban, önálló úton járó, ám hasonló 
gondolkodású partnerre talált Liebman. A zenekar a két-tenoros formációk 
– Coltrane-Rollins, Griff-Lockjaw – világát idézi, együttműködésük legalább 
annyira kifinomult és érett, mint e legendás elődök közös játékai. Stabil alapot 
a vállalkozó szellemű ritmusszekció – Tony Marino bőgőn és Jim Black dobokon 
– biztosít, boldogan követve a szólisták képzelgéseit, zenei kalandozásait. A 
formáció mindegyik tagja hozza a saját egyéniségét, de az igazi meglepetések mégis talán a standard anyagokból bukkannak elő.” – Donald 
Elfman, All About Jazz

“David Liebman is, in a certain sense, the quintessence of modern jazz. Coming up towards the end of the bebop era, and right on through 
to the present, he has remained musically ahead of the pack, always pushing the envelope yet staying within the deepest roots of jazz-as-art. 
He has been performing on several continents for three decades, creating his own outstanding groups and playing with many others. He has 
over 220 recordings to his credit, many with his own groups, and involves himself not just as performer but in every aspect of production. 
He is one of the foremost teachers and educators of jazz, with master classes, lectures, seminars, books, audio and video tapes, newslet-
ters, etc. produced at a frenetic pace.” – By Vic Schermer, All About Jazz
“In Ellery Eskelin, Liebman has found a like-minded partner who also goes his own way. Here we have the classic two-tenor format - think 
Coltrane and Rollins or Griff and Lockjaw - but their record stretches the notion of what those pairings achieved. And Dave and Ellery have 
the good fortune to be supported rhythmically by two equally adventurous souls - Tony Marino on bass and Jim Black on drums - who are 
happy to follow and complement the leaders’ wanderings. The players here have each contributed originals but the surprises emerge mostly 
on more “standard” material.” – By Donald Elfman, All About Jazz

23:30  DOUBLE TIME GRENCSÓ PRO–JACK (HUN/HOL/POL)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music 
Támogató/Supported by: Lengyel Intézet, Budapest/Polish Institute, Budapest
Grencsó István – tenorszaxofon, duduk/tenor saxophone, duduk, Hans von Vliet – pozan/trombone, 
Marcin Oles & Benkő Róbert – bőgő /acoustic bass, Bartlomiej Brat Oles & Jeszenszky György 
– dob/drums

Double Time Grencsó Pro - Jack (holland - lengyel - magyar zenei formáció) vezetője Grencsó István 
a magyar avantgárd jazz legjelentősebb kísérletezője és leghitelesebb egyénisége. Szabad zenei szel-
leme, irányzatoktól, divatoktól, iskoláktól független, öntörvényű gondolkodása, s nem utolsó sorban a 
hangszeréhez fűződő viszonya a legjelentősebb hazai zenészek közé sorolja műfajában.
Grencsó István a MEDIAWAVE Fesztivál alapemberének, a rendezvény zenei stílusát meghatározó egyé-
niségnek számít. Minden fesztiválra előáll egy vagy több új, alkalomszerű, különleges formációval vagy 
produkcióval. Dupla ritmusszekcióval rendelkező speciális kollektívájában, saját együttesének tagjain 
kívül a lengyel fiatal kortárs jazz jelentős figuráival is találkozunk.

Double Time Grencsó Pro–Jack (Dutch–Hungarian–Polish formation) led by István Grencsó, who is 
one of the most significant experimenter and authentic figure of the Hungarian avant-garde jazz. His free musical spirit and his independent 
and autonomous thinking free of fashion, schools and directions and not at last his relation to his instruments make him one of the most 
significant musicians of this genre in Hungary. 
István Grencsó is considered as the basic figure of MEDIAWAVE Festival, who determines the musical style of the event. He always comes 
forward with new, sometimes occasionally, formations, production at the festival. This special group contains an extra rhythm section com-
ing from the new faces of the contemporary Polish jazz scene.
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19:00  MEDIAWAVE NÉPZENEI MÛHELY (HUN)

magyar zenei showcase/Showcase for Hungarian Music
Győri Népzenei Műhely tagjai, Daniss András „Kongó” vezetésével 

A MEDIAWAVE Népzenei Műhely Daniss András “Kongó” vezetésével jött létre, hogy a környék, régió népzenészeit összefogja, legyenek 
azok kezdők vagy már mesterei műfajuknak. Havi rendszerességgel összejönnek a Rómer Házban és a korai órákban a közös gyakorlásé a 
szó, majd este beindul a mulatság.

The MEDIAWAVE Folk Music Workshop was established by András Daniss „Kongó” to join the folk musicians of the region. They gather 
together every month in Romer House where they rehearse in the afternoon and then in the evening the party goes on.

23:00  ERDÉLYI & MOLDVAI & KURD TÁNCHÁZ (HUN)/ 
TRANSYLVANIAN & MOLDAVIAN & KURDISH  
DANCE HOUSE

Játszik a MEDIAWAVE Népzenei Műhely, Cserefa és a Sarikamis kurd autentikus tánczenekar.

Plays the MEDIAWAVE Folk Music Workshop with Cserefa Band and Sarikamis Kurdish band.



26

13:00  TAVASZÜNNEP ÚJVÁROSBAN - MEDIAWAVE PERIFÉRIA PROJEKT /  
SPRING FEAST IN ÚJVÁROS - MEDIAWAVE PERIPHERY PROJECT

Az Újvárosi Művelődési Ház és udvara a TAVASZÜNNEP felvonulás és a hozzá 
kapcsolódó NÉPEK VÁSÁRA kiindulási pontja és gyülekezési helye, amely az 
Újvárosban élő etnikai kisebbség, a cigányság művelődési háza, valamint a 
Lippentő Néptáncegyüttes próbahelye. Helyi asszonyok és a táncosok szülei 
finom bográcsban főtt ételekkel várják a felvonulásra gyülekezőket, valamint 
helyi, távolabbról és külföldről érkező cigány muzsikusok adnak koncertet a 
felvonulás kezdetén. Nem lepődünk meg, ha ezen a napon a szomszédos koc-
smában leányrablás történne…

The SPRING FEAST procession and the half-day-long FAIR OF THE FOLKS play 
take place in the Community Center of Újváros and in it’s garden. This house 
is a living ethnic minority itself, it’s the community house of romas and also 
provides place to practice for the Lippentő Folkdance Band. Local women and 
the parents of the dancers prepare great traditional dishes for the guests, in 
addition local, Hungarian and foreign roma musicians give concert there.

ÚJVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ – GYŐR, Liget u. 55. • COMMUNITY CENTER OF NEWTOWN – 55 Liget St. GYŐR

14:00  MONTANARO DOB&FÚVÓS MÛHELY (FRA/HUN)

A francia/oxitán Montanaro hatodik éve tart Nemzetközi Ethno Zenei Műhelyet a 
MEDIAWAVE Fesztivál keretében, nagy sikerű bemutatókkal. Az idei műhelybe 
alig ismert, esetenként félreismert népek muzsikusait (kurd, török) hívtuk meg 
és természetesen hazaiakat is (ujgur dobzenekar). Az ötlet alapja az oxitán 
(Provance) dob-furulya zenéből ered, amelynek különböző verziói más népeknél 
is megtalálhatók. Kurdoknál töröksíp-nagydob, a magyarokkal rokon ujguroknál 
töröksíp-két üstdob, stb. Ezek a zenéket erőteljes ritmusaik miatt mindig is 
használták a hagyományos szórakoztató funkción túl figyelemfelkeltésre, rek-
lámra is.  

The special group of Montanaro with Hungarian, Kurdish and Turkish musi-
cians.

16:00  TAVASZÜNNEP - MÁJUSFA ÁLLÍTÓ FELVONULÁS 1. /  
SPRING FEAST - MAYPOLE SET UP PROCESSION 1.

A felvonulás első szakasza gólyalábas komédiások, muzsikusok és táncosok részvételével az Újvárosi 
Művelődési Ház és Újváros jellegzetes központi térsége, a Kossuth Lajos utca közepe táján lévő, régen piacté-
rként használt Puntigámig tart. Reméljük, hogy mind több jó erőben lévő férfiembert köszönthetünk sorainkban, 
akik segítik vinni a májusfát a város és a környék lányainak tiszteletére.

The first part of the procession happens around the Community House of Newtown and in Kossuth Lajos street 
till the Puntigám, which used to be a market place before. Stilted comedians, musicians and dancers entertain 
the people.

GYŐR, Liget utca – Festő utca • Liget St. – Festő st. - GYŐR

16:15  LOPÓTÖK SZÍNTÁRSULAT / THEATRE (HUN): JÁNOS VITÉZ 
vásári komédia a közönség bevonásával/Market comedy involving the public
A társulat 1984 óta műküdik változó tagokkal, Boka Gábor vezetése alatt. 
A “commedia dell ‘arte” műfaján belül egy különleges változattal, a “képmu-
togatással” foglalkozik, mely a vásári komédiákat, közismert történeteket 
képeskönyvszerűen felfűzve mutatja be (János vitéz, Toldi, Odüsszeusz, Don 
Quijote stb). A Lopótök tagjai zenészek, táncosok, képző- és iparművészek, így a 
művészet ezen területei is hivatásos szinten mutatkoznak meg az előadásokban. 
Jórészt ennek a sokszínűségnek köszönhető, hogy a darabok nem csupán szín-
házi élményt jelentenek a nézőknek.

The  Lopótök Theatre was established in 1984 by Gábor Boka. The group works 
in a special and very unique style under the genre of „commedia dell’arte” they 
perform they plays by ostentation of pictures such as in the picture-books. 
They work up typical market comedies like János Vitéz, Toldi, Odusseus, Don 
Quijote etc.

GYŐR, Kékfestő műhely - Festő utca • Blue Painter Factory – Kossuth St. GYŐR
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16:45  TAVASZÜNNEP - MÁJUSFA ÁLLÍTÓ FELVONULÁS 2. /  
SPRING FEAST - MAYPOLE SET UP PROCESSION 2.

A felvonulás második szakasza gólyalábas komédiások, muzsikusok és 
táncosok részvételével a Puntigám - Református templom (Kossuth utca) 
- Bercsényi liget közti útvonalon lesz. A Bercsényi ligetben kb. 5 órára megáll 
a menet és itt Újváros és Sziget határán majális indul vásári komédiákkal, 
koncertekkel, valamint sör-virsli mellett helyi ételkülönlegességekkel Sátor Laci 
bácsi mesterszakács (Szalai Étterem) jóvoltából. Erre az időre ide, Győr város 
történelmi kereskedő és iparosnegyedébe, helyezzük át a fesztivál központját, 
ahol a művészeti programok és koncertek mellett megtekinthetők a környék 
nevezetességei is.

The second part of the procession happens on the way from the Puntigám 
- Calvinistic Church (Kossuth street) to the Bercsény Park with participation of 
stilted comedians, musicians and dancers. The march stops at Bercsényi Park 
for approximately 5 hours. The may celebrity with comedians, dancers, con-
certs, and local traditional food takes place in the Bercsényi Park. For this short 
period of time this place is the main point of the MEDIAWAVE Festival.

GYŐR, Festő utca - Puntigám - Kossuth utca • Festő St. - Puntigám - Kossuth St., GYŐR

16:45  UJGUR DOBZENEKAR (HUN)

Földi Lehel – zurna, Bede Péter és Benke Gráci – ujgur dobok/uygur drums

A zenekar a MEDIAWAVE 2004 évi dzsungáriai (Északnyugat-Kína) turnéján 
után állt össze. Magyar muzsikusok (Benke Gráci, Földi Lehel, Bede Péter) ujgur 
dobokat vásároltak és elkezdték eme rokon nép zenéjét megtanulni.

The story didn’t start there but it definitely speeded up when MEDIAWAVE 
went on a Jungarian (Northwestern China) tour and Fanfara Komplexa joined 
us. During the adventurous journey it turned out that Lehel Földi cannot resist 
the zurna that people use for example when advertising a shop or leading a 
marriage procession. But not in solo, rather together with two or three special 
Uygur cast-iron drums. This is a very strong Central-Asian music.

17:15  TAVASZÜNNEP - NÉPEK VÁSÁRA - ÚJVÁROS MAJÁLISA  /  
SPRING FEAST - FAIR OF PEOPLE - MAY FEST

10 és 18 óra között megtekinthetők a felújított zsinagógában lévő kiállítások (Vasilescu gyűjtemény), amelyet a Városi Művészeti Múzeum 
kezel. Köztudomású, hogy a 15 éven keresztül a MEDIAWAVE Fesztivál fő zenei helyszíne volt a romos zsinagóga, amely jórészt a fesztivál 
révén került vissza az országos és nemzetközi művészeti köztudatba. 

We truly recommend to visit the exhibition of Vasilescu collection in the renovated Synagogue. Before the renovation the old, ruined 
Synagogue was a great stage of MEDIAWAVE Festival.

Vásári komédiák – koncertek – korhely ételek, italok – adhoc fotókiállítás az Olajgyárról – Széchenyi Egyetem építész szak tanulmánytervek 
az Olajgyár kulturális célú hasznosításáról.
A felvonulás és majálisprogram rendezője: Boka Gábor

BARTHA TÓNI BÁBSZÍNHÁZA (HUN): PAPRIKA JANCSI CSÚZLIZDÁJA / PUPPET THEATRE 
VILÁGSZÁM! HUNGARIKUM! Az elfeledett boldog békeidők vásári vurstlis hangulatát visszaidéző, egyedülálló mechanikus szerkezet.
UNIQUE PROGRAM! HUNGARICUM! Unique mechanic machine recalling the good old times in the markets.

GULYÁS LÁSZLÓ (HUN): EGÉRPARÁDÉ / MOUTH PARADE 
BÁBSZÍNHÁZ / PUPPET THEATRE
Apróléptű cirkuszi próbálkozások kicsinyeknek és nagyobbacskáknak, bábokkal és csinnadrattával!
Attempt to make a circus for old and young with puppets and music.

GULYÁS LÁSZLÓ (HUN): VÁNDORMUZSIKUSOK / PILGRIM MUSICIANS 
BÁBSZÍNHÁZ / PUPPET THEATRE
A Vándormuzsikus járja az országot-világot, hol elfárad, bekéretőzik, s a szíveslátásért cserébe elmond egy-két történetet, mit még az 
öregapjától hallott.

Koncertek / Concerts:
SARIKAMIS (KURD), TARIK ARKAN (TUR), FANFARA COMPLEXA (ROM/HUN)
HELYI ÉS KURD ÉTELEK / LOCAL AND KURDISH FOOD a Szalai Étterem és Jasim, kurd szakácsvendégünk segítségével!

GYŐR, Bercsényi liget • Bercsényi Park, GYŐR
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17:30  ARCTIC YGGDRASIL (DEN/EST): 
NUNARSUUP ALLUA 

Támogatók/Supported by: The Nordic House in Faroe Islands, Katuaq in 
Greenland, Tutl
Rasmus Lyberth – ének és ütühangszerek/vocal and percussions, Kristian Blak 
– zongora/piano, Angelika Nielsen – hegedű/violin, Villu Veski – szaxofon/
saxophone, Mikael Blak – bőgő/acoustic bass

Viking ethnojazz Skandináviából. Az Yggdrasil, amely az északi mitológiában a világfát jelenti, skandináv zenészek különleges formációja, 
zenéjük a feröeri, grönlandi és egyéb északi népek tradicionális zenéjében, orális és instrumentális hagyományaiban gyökerezik. Az együttest 
több mint 25 éve alapította a dán származású feröer-szigeteken élő Kristian Blak, zenész, zeneszerző. Legújabb zenei projektje a Nunarsuup 
Allua – A Föld Lélegző Nyílása -, amelynek társszerzője Rasmus Lybert grönlandi énekes, akit 2007-ben három kategóriában is jelöltek a 
“Dán Zenei Díj”-ra. Erős, vibráló hangja az északi zenei kultúrákból fakad, de nagy hatással vannak rá különféle modern műfajok is, mint 
pl. a country. Dallamvilága és szavai egyedien tolmácsolják a skandináv balladák hagyományát. Darabjuk a Föld lélegző nyílásán átvezető 
képzeletbeli utazásra viszi a hallgatókat az északi, skandináv világban, észak-nyugatról a jégen keresztül dél-keletre.

Yggdrasil is an unusual musical formation that brings together mostly Scandianvian musicians to perform pieces that suggest different 
aspects of Yggdrasil, which is a gigantic ash tree, the “World Tree” of Norse mythology. Yggdrasil as the World Tree thought to connect all 
the nine worlds of Norse cosmology and its roots are found in the realm of death and its branches reach the heavenly realm of the gods. 
Yggdrasil as a band plays improvised music based on all sorts of traditional Faroese, Greenlandic and Nordic folk songs, everything up 
to and including hymns, dances and kayak songs. One of Yggdrasil’ musical project is NUNARSUUP ALLUA – the Breathing Hole of the 
Earth. The concept is a journey over Greenland from the North West over the ice to South East. Greenland is a vast country, so this fantasy 
journey is very long.

REFORMÁTUS TEMPLOM - GYŐR, Kossuth utca
CALVINISTIC CHURCH - Kossuth St., GYŐR

GYŐR, Bercsényi liget – Híd utca – Kettős híd – Radó sziget • Bercsényi parkland – Híd utca – Kettős híd – Radó sziget, GYŐR

20:30  TAVASZÜNNEP - MÁJUSFA ÁLLÍTÓ FELVONULÁS 3. /  
SPRING FEAST - MAYPOLE SET UP PROCESSION 3.

A felvonulás harmadik szakasza tűzokádó gólyalábasok (Tűzmadarak csoport), 
muzsikusok és táncosok részvételével a Bercsényi liget - Híd utca - Rába Kettős 
híd - Rába part (Klastrom szálló melletti rész) útvonalon halad a TAVASZÜNNEP 
látványos záróprodukciójáig, amely több mint száz balett és néptáncos, muzsi-
kus, győri viziember közreműködésével jön létre. 

The third part of the procession happens on the way – Bercsényi Park - Híd 
street - Rába bridge - Rába coast (next to Klastrom Hotel), where the SPRING 
FEAST ends. Stilted comedians, musicians and dancers entertain the public 
during the march. The closing ceremony is given by „the waterman from Győr” 
contains more than 100 folkdancers, ballet dancers and musicians.

GYŐR, RADÓ SZIGET - Spartacus csónakház, stég • RADO ISLAND, GYŐR – Spartacus boat-house, gang-board

A nézők a Klastrom szálló menti Rába parton helyezkedhetnek el / Spectators can see the performnace from Klastrom Hotel side of the river

21:00  TAVASZÜNNEP ZÁRÓGÁLA / 
SPRING FEAST - CLOSING CEREMONY

 MISZTÉRIUM JÁTÉK: NÉPEK VÁSÁRA A RÁBÁN / MISTERY PLAY: FAIR OF FOLKS

A Lippentő Néptáncegyüttes műsora/Performance of the Lippentő Folkdance Group. Néptánc rész koreográfusa/Folk choreographers: 
Kocsis Enikő és Fitos Dezső. Balett rész koreográfusa/balett choreographer: Tárnoki Tamás
300 KÖZREMŰKÖDŐVEL/WITH 300 PARTICIPANTS!

Az egyedülálló és megismételhetetlen darab az NKA támogatásával, valamint ezen oldalon felsorolhatatlanul sok civil személy és szervezet 
önzetlen közös munkájaként jöhet létre. Köszönet érte mindenkinek!
Szent György hava 30. napjának estéjére jósolják a vízitündérek visszatérését a vizek városába. Fogadjuk őket a nekik kijáró örömmel: 
muzsikával, vásári forgataggal, tűzi-vízi csodás játékokkal, síppal, dobbal, nádihegedűvel. A táncos tündérek köszöntésére felvonul a győri 
Lippentő Táncegyüttes, a győrújbaráti Csobolyó, a Győri Tánc és Képzőművészeti Iskola balettnövendékcsapata, a gyöngyösi Ördögszekér 
Táncegyüttes és Szentendre táncoslábú fiataljai. A talpalávalót a Matocsáv zenekar, a Győri Ütőegyüttes és Pál István “Szalonna” meg 
barátai húzzák. 
A produkció létrejöttét a következő szervezetek és szervezők támogatták, segítették: Bartha Zsófia; Szomor János és Szomor Edit; Gyökér 
Lászlóné Ancsa; Almássy Téri Szabadidő Központ; Spartacus Csónakház; Győri Vízisport Egyesület; Sirály Vízitúra; Újvárosi Művelődési Ház; 
Patent Security; Vaskakas Bábszínház; Győri Ütős együttest 

For 30th of St. George’s month is predicted the return of water-fairies into the City of Waters. Let’s welcome them with great pleasure, 
music, misterial water and fire-games, with pipes, drums, fiddles. Welcoming the fairies will perform Lippentő Dance Group from Győr, 
Csobolyó from Győrújbarát, pupils of Győri Ballet, Ördögszekér Dance Group from Gyöngyös and Szentendre Dance group. 
Matocsáv band, Percussion Group of Győr, István Pál “Szalonna” and his fellows will play music all day long.
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14:00 – 18:30  MARCALVÁROS - PERIFÉRIA PROJEKT 2. / 
MARCALTOWN – PERIFERIC PROJECT 2.

Street art programok, fotókiállítás a Kovács Margit Iskola diákjainak lakótelepfotóiból, vásári fotózás (önként jelentkező családok fotózása 
a téren felépített lakótelepmakettben.

Street art programmes, photo exhibition from the photos of the students learning in Kovács Margit School and possibility for taking family 
photographs in the block of flats mock-up.

18:30  FELVONULÁS / PROCESSION
Biciklisek, street artosok, lakótelepi fiatalok felvonulása a Marcalváros – Zrínyi út – Baross utca – Kazinczy utca útvonalon a Széchenyi 
térre.

It is a mass of byciclists, roller skaters, street artists from Marcalváros on the way of Outer Baross street- Baross street- Kazinczy street 
to Széchenyi Square.

20:00  GIPSY.CZ (CZE)

Gipsy – ének, rap, beatbox, gitár/vocal, rap, beatbox, guitar, Vojta Lavicka – hegedű, ének/violin, vocal, Petr Surmaj – harmónika, gitár, 
ének/accordion, guitar, vocal, Jan Surmaj – basszugitár/electric bass

Romano hip-hop Prágából. A zenekar 2003-ban robbant be a cseh köztudatba, a cseh cigányzenét hip-hoppal elegyítik, amelyből egy nagyon 
ízléses és jó hangzású mulatós muzsika kerekedik. Az elmúlt évtizedek legtehet-
ségesebb cseh zenészei. Radoslav Banga, becenevén Gypsy egy egyedelülálló 
projektet hozott létre a cseh cigány származású hegedűssel, Vojta Lavicka-val, 
illetve a kivételesen tehetséges fiatal testvérekkel, Petr (harmónika, gitár) és 
Jan Sumajjal (basszus). 

In 2003 Gipsy.cz exploded on the Czech music scene. With roots firmly in Hip 
Hop, he developed a vision for Romano Hip Hop, recruited the best Czech Roma 
musicians and created a new explosive mixture. To Hip-Hop he added violin, 
accordeon, acoustic guitar, double bass and cimbalon. He drew influence from 
Roma rythms, Roma language and culture and the 200bpm music played by 
Balkan Roma brass bands. Developing a partnership with top Czech gypsy violin 
player Vojta Lavicka (ex Alom, Deep Sweden...), they made a unique creative 
tandem, bringing together with young brothers Petr Surmaj (guitar, accordion) 
and Jan Surmaj (bass)  fresh new air to the music.

22:00  TERRAKOTA (POR)

Romi – ének/voice, Junior – ének/voice, gitár/guitar, melodica, ballafon, sabar, tama, Alex – gitár/
guitar, goni, kissange, tablas, coro, Francesco – bőgő, basszusgitár/bass, Humberto, Nataniel, 
Davide – ütőhangszerek/percussion, Zé – szitár/sitar

Afro-beat/Reggae/Roots Music – foglalja össze tömören zenéje lényegét az európai színpadokon is jó 
nevű zenekar. Sokak örömét fogja szolgálni e mozgásra ingerlő portugál csapat.
A TerraKota zenei hangzása az afrikai kontinensről ered, melyet áthat a szaharai, karibi, hindu és nyu-
gati stílus. Mint a legtöbb esetben, az afrikai zene nem más, mint az élet kifejezése a zenén keresztül. 
A zenész a természet hangjait imitálja, természetes zenei elemeket felhasználva. Ez a TerraKota célja 
is: afrikai tradicionális és populáris harmóniák és ritmusok megszólaltatása különböző hangszereken. 
Gondosan kidolgozott témáikban minden egyes új hangzásnak megvan a helye és feladata. A mai 
korban sok nyugati zenész fordul, keres új hangzásokat, hogy újra lelket leheljen a zenébe. Csakúgy, 
mint a Föld bolygónak, a nyugati zenének is vissza kell térnie a természetes állapothoz, hogy ismé-
telten lélegezni tudjon.  
From TerraKota flourishes a natural music deep rooted in the Black continent, inspired by the 
Saharan, Caribbean, Hindu and the Western sounds that rise under the Jamaican sun. In most 
cases, African music is simply the expression of life through sounds in which the musician beyond 
imitating the sounds of nature, using natural musical instruments, also reverses this process using 
the sounds of nature in its music.
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22:00  TÛZMADARAK (HUN)

2000. áprilisában alakult meg a Tűzmadarak zsonglőr és tűztánc csoport, amely 
látványos bemutatót tart a MEDIAWAVE’2007 Fesztiválon A kezdeti négy fő 
mára körülbelül húsz főre duzzadt – vendégjátékosokkal és zenészekkel együtt 
– de a mag öt-tíz fő, fiúk és lányok vegyesen. A trükkös technikai megoldások, az 
ügyes zsonglőrök mellett lányaik tánca és szépsége is elbűvöli közönségüket.
A tagjaik amellett, hogy hivatásos artisták, zsonglőrök és táncosok több 
területről érkeztek: van köztük informatikus, tanár, antropológus, nyereg- és szíj-
gyártó, szociális munkás, pirotechnikus, színháztörténész, fotográfus. A csoport 
rendszeresen részt vesz külföldi továbbképzéseken és zsonglőrtalálkozókon, 
ezzel is biztosítva a folyamatos fejlődést. 

The spectacular show of Tűzmadarak (Firebirds) will play at the MEDIAWAVE’2007 Festival. Firebirds juggling and fire dance troupe was 
founded in April 2000. There were four founding members to begin with, now there are more than twenty performers in the group including 
visiting artists and musicians. The core of the troupe are ten performers: five male and five female jugglers and dancers. They, alongside 
working as circus artists/dancers for many years now, are also proficient in other walks of life (pyro-technique, theatre history, photography, 
physical theatre, anthropology, social work, information technology, teaching.) which “additional skills” they combine with their circus work 
in diverse ways, depending on actual projects.

23:00  GEBBIA & GRENCSÓ & HAJNÓCZY & KENDERESI & 
BENKÕ (ITA/HUN)

Gianni Gebbia – szaxofonok, furulya, különböző tárgyak/alto & sopran saxo-
phones, flute, various objects, Grencsó István – szaxofon/saxophone, Hajnóczy 
Csaba – gitár/guitar, Kenderesi Gabi – ének, hegedű/voice, violin, Benkő Róbert 
– bőgő/acoustic bass

Támogató/Supported by: Budapesti Olasz Kultúrintézet, Instituto Italiano Di 
Cultura, Budapest

Gianni Gebbia Palermóban, Szicília szigetén született 1961-ben, és jelenleg is 
ott él. A nyolcvanas évek közepe óta számtalan zenésszel dolgozott együtt 
„szabadúszó” produkciókban. Szaxofonjátéka, improvizációinak szellemisége 
alapján a korszak szabad zenészeinek élvonalába sorolhatjuk. Gyakran jár 
Japánban, aktívan foglalkozik a Kyudo-val („Az Íj Útja”), valamint a Zen-nel. 
Gebbia és néhány Kampec Dolores tag Japánban, az osakai FBI-fesztiválon 
találkoztak tavaly télen. A kölcsönös tetszésnyilvánításokat címcsere követte, amelytől egyenes út vezetett a közös MEDIAWAVE-koncert 
ötletéig. 

Gianni Gebbia is a first class improviser, great saxophone player from Italy. The members of Kampec Dolores met him in Japan at FBI 
festival Osaka last winter. „Gebbia is a very intense and passionate player with a brusque gawky sound. His music is based on repetitive 
textures and bluntly juxtaposed passages of noise and near silence. He seems to have taken up the challenge posed by Braxton and Evan 
Parker, not so much in sound as in his approach to structure. He’s conscious too that Sicily marks the southernmost point of continental 
Europe and as such marks at least a metaphoric refocus of the whole diffused mediterranean tradition.” By Brian Morton, The Wire 

01:00  STRANGE PARTY ORCHESTRA (DAN/HUN)

Támogató/Supported by: Danish Jazzfederation
Anders Vestergaard – zongora/piano, Kristian Vilmann – tenorszaxofon/tenor saxophone, Anders Nyholm – ütőhangszerek/percussions, 
Pumi Lemonade – basszusgitár/electric bass, Kire Elers – dob/drums

23:00  TÁNCHÁZ 4. / DANCE HOUSE 4. - MATOCSÁV (HUN)

Makó Péter – tárogató, szaxofon/tárogató, saxophone, Tóth József – tárogató, szaxofon/tárogató, saxophone, Csávás Atttila – tárogató, 
szaxofon/tárogató, saxophone, Balogh Kálmán – cimbalom, Bobár Zoltán – harmonika, brácsa/accordion, contra violin, Molnár Péter 
– nagybőgő/acoustic bass

A Tavasztünnep megkoronázása az éjszakai mulatság, amelyhez a talpalávalót a magyar népzenei világ nagy nevei húzzák, elsősorban balká-
ni hangulatban. A Matocsáv együttes a három alapító fúvós zenész ötlete alapján jött létre, a manapság főleg vonós hangszerek által játszott 
népzene más megvilágításból való megközelítésére. Az együttes a bánáti fuvószenekarok hangzását próbálja átültetni a magyar zenére.

The top of the Spring Feast is the night party, where the great mood and atmosphere is provided by Hungarian folk musicians, mainly in 
Balcanic mood. The Matocsáv Band was established by three reed players in order to play Hungarian folk music by wind instruments. The 
band tries to adopt thestyle of the sound of wind bands from the Balcan.
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15:00  MONTANARO DOB & FÚVÓS MÛHELY (FRA/HUN)

Miquéu Montanaro és magyar, török, kurd zenészek speciális projektje.
Special project of Miquéu Montanaro with Hungarian, Turkish and Kurdish musicians

17:30  ORIENTHALIA: KELETI KALANDOK (HUN)

20:00  REPLIKAS (TUR)

Gökçe Akçelik, Barkin Engin, Orçun Baştürk, Selçuk Artut, Burak Tamer

10:00-13:00  CHRIS POTTER 
MESTERKURZUS (USA)

15:00  SZÕKE–BADÁR DUMACIRKUSZA /  
STAND-UP COMEDY (HUN)

Badár Sándor és Szőke András a MEDIAWAVE régi harcosai, alapemberei a 
kezdetektől, vasutasok, masszőrök, lótenyésztők, amatőrfilmesek és színészek, 
tehát közülünk valók.

Sandor Badar and Andras Szoke appeared on Madiawave since the beginning; 
they had been railway workers, masseurs, horse breeders, amateur filmmakers 
and actors. They use the age old elements of comedy; their sincerety is fascinat-
ing, their clumsiness is anchanting.

18:30  ILMILIEKKI QUARTET (FIN)

Támogató / Supported by: Finnagora
Verneri Pohjola – trombita/trumpet, Toumo Prättälä – zongora/piano, Antti 
Lötjönen – bőgő/acoustic bass, Olavi Louhivuori – dob/drums

A finn jazz újhullámának első számú együttese. 2002-ben, fél évvel azután, hogy 
Verneri Pohjola, Tuomo Prättälä, Olavi Louhivuori and Antti Antti Lötjönen mega-
lapították az Ilmiliekkit, az együttes megkapta a „Északi Jazz Fiatal Üstököse” 
címet, és az ezt következendő 2 évben Finnországban az év zenekarává válasz-
tották. 2004-ben a zenekar frontemberét, motorját, Verneri Pohjolát, a Pori Jazz 
Fesztiválon az év fiatal zenészévé avatták és ugyanebben az évben zenekara 
megkapta a finn zeneszerzők társaságának igen nagyra értékelt Teosto Díját. Annak ellenére, hogy a formáció tagjai húszas éveik végén járó 
fiatalok, rendkívül magabiztos hangszeres tudásról, arányérzékről, érzelmi és intellektuális mélységek bejárására való képességről tanús-
kodnak. Sajátos zenei világuk hátterében több 20. századi zenei irányzat jegyezhető, fő inspirációs forrásuk többek között Ornette Coleman, 
Björk, Tom Waits vagy Suzanne Vega zenéje.

In 2002 Verneri Pohjola, Tuomo Prättälä, Olavi Louhivuori and Antti Antti Lötjönen became the Young Nordic Jazz Comets by winning 
the Nordic jazz ensemble competition six months after founding the ensemble. Ilmiliekki’s debut album March Of The Alpha Males (TUM 
Records) was a nominee for a Jazz Emma (the Finnish Grammy) for the best jazz album of the year 2003. In 2004 the band was nominated 
Young Artist of the Year by the Finland Festivals organisation, while Verneri Pohjola was chosen as the Pori Jazz Festival Young Artist of 
the same year. At the end of 2004, Ilmiliekki got the highly respected Teosto Prize (the Finnish Composers Copyright Society’s prize). 
Considering all this Ilmiliekki Quartet represents the best young talent in Finnish jazz at the moment.
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21:00  SHEPPARD & FERRANTE & GENUS & NEMETH QUARTET  
(USA/HUN)

Bob Sheppard – szaxofon/saxophone, Russell Ferrante – zongora/piano, James Genus – bőgő/acoustic bass, Németh Ferenc – dob/drums

Németh Ferenc Magyarországon, Keszthelyen született. Három évesen kezdett el dobolni. Tanulmányait Győrben a Richter János 
Konzervatóriumban kezdte és Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémián folyatatta. A Berklee College of Music elvégzése után egyre mély-
ebben beépül a new yorki jazzéletben. Számos neves zenésszel dolgozott már együtt, úgy, mint: Herbie Hancock, John Patitucci, Terence 
Blanchard, The Mason Brothers, The Henry Mancini Orchestra.
Legfrissebb lemezének - Night Songs - bemutatójára érkezik haza, az amerikai jazz nagy öregjeivel és fiatal titánokkal az oldalán.
Bob Sheppard fúvós, mind művészetileg és zeneileg is egy magasan képzett, tapasztalt zenész, jelenleg a Peter Eskine Trio tagja, rendszere-
sen turnézik Chick Corea-val, közreműködik Chick Corea Grammy díjra jelölt albumán. Az elmúlt két évtizedben olyan zenészekkel dolgozott 
együtt mint  Freddie Hubbard, Mike Stern, Randy Brecker, Horace Silver, Lyle Mays, Toshiko Akiyoshi/Lew Tabackin Big Band, Billy Childs, 
and Nat Adderley.
Russel Ferrante zongorista a kétszeres Grammy-díjas Yellowjackets együttes egyik alapítója. Ferrante karrierének elején az amerikai blues 
énekes Jimmy Witherspoon-nal és a gitáros Robben Ford-dal, és az énekes Joni Mitchell-el turnézott, átütő sikerű együttesük már több mint 
két évtizede a frontvonalon van.
James Genus zenész, zeneszerző, a kortárs jazz egyik legsokoldalúbb, legigénye-
sebb bőgőse és basszusgitárosa. Virginiaban töltött diákévek után New Yorkba 
költözött, ahol olyan zenészekkel játszik együtt, dolgozik együtt, mint Herbie 
Hancock, Chick Corea, Dianne Reeves, Dave Douglas töbek között. 

Ferenc Nemeth was born in Keszthely, Hungary. He started to play the drums 
when he was three years old. At age fourteen he moved out of the family 
house and went to the Richter János Conservatory in Gyõr to study classical 
percussion. When he was eighteen he moved to Budapest where he started to 
play different styles of music. He attended the Franz Liszt Academy of Music. 
Soon Ferenc became one of the busiest jazz drummers in Hungary. After 
the Academy, he got a scholarship to Berklee College of Music and moved 
to Boston where he lived for three years. He also attended to New England 
Conservatory and did one year as a graduate student. In 2001 he applied and 
got accepted to the Thelonious Monk Institute of Jazz program where he stud-
ied until 2003. He currently lives in New York.
Bob Sheppard is one of the most highly respected and well-known improvising artists on the music scene today. He meets the highly 
disciplined requirements of session work with equal artistry in all musical situations and styles, he has built a career consisting of many 
long-term collaborations with leading and respected artists. In addition to being an accomplished saxophonist, he is an impressive multi-
instrumentalist playing flutes, clarinet, and bass clarinet. Currently a member of The Peter Erskine Trio, he has also toured with Chick 
Corea’s “Origin” for two years and is featured on Chick Corea’s Grammy nominated CD, Change.
Russel Ferrante is a jazz pianist from San Jose, California who is a founding member of the group Yellowjackets. During his early career, 
Ferrante performed with American blues singer Jimmy Witherspoon and guitarist Robben Ford. He also toured with Joni Mitchell. The 
group Yellowjackets also includes New York saxophonist Bob Mintzer. Yellowjackets writes and performs their own music at jazz venues in 
America, Europe and Asia. They have been nominated for Grammy awards and have won twice in their category.
James Genus is one of the most versatile and in-demand bassist on the scene today. He is well known for his talents on both the acoustic 
and the electric bass. He attended Virginia Commonwealth University (VCU) where he was introduced to Miles Davis, Coltrane, Monk, and 
the acoustic bass. He moved to New York where play/record with artist such as Herbie Hancock, Chick Corea, Dianne Reeves and Dave 
Douglas.

23:00  WASHINGTON DEAD CATS (FRA)

Támogató/Supported by: Alliance Francaise
Mat Firehair – ének/voice, Lord Firehair – gitár/guitar, Chet Alban – tombita/
trumpet, Kall him G.G. – szaxofon/saxophone – El Senor Igor – pozan/trom-
bone, daoenstein – bőgő/acoustic bass, Seaweedyo – dob/drums

A Washington Dead Cats, a francia rock’n’roll forradalom a Bastille falának 
árnyékában. Regényhősök az ötvenes évek bohóc karaktereinek és földalatti, 
Z-kategóriás filmjeinek világából, elegancia és sárm körbevéve egy csapat 
hadi zombival. Mágikus power punk, nyers rockabilly, ég kék surf, benzint 
fecskendező mambo és hipnotikus woodoo ritmusaik váltják egymást, nemet 
mondva a monotonitásnak. A Döglött Macskák ’86-ban adták ki első lemezüket 
és ’88-ban jártak először hazánkban, méghozzá az egykori Fekete Lyukban 
adtak emlékezetes koncertet.

Magical mix of power punk, rugged rockabilly, sky-blue surf, midnight garage, 
fuel-injected mambo and hypnotic voodoo rhythms!

01:00  PENGUIN SOUND SYSTEM: JAZZDANCEFUSION (HUN)

 „A mostani estén azokat a lemezeket pörgetem, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak a jazz-zel, és annak is a táncolható, könnyedebb műfajaival.”  
– Dj Zöld

“Tonight I’ll play Jazz with light, upbeat rhythm that will make you dance.” – Dj Zöld
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22:00  SAADET TÜRKÖZ (KAZ/SWI)

Saadet Türköz Svájcban élő kazah származású improvizatív énekesnő.

Saadet was born as a second generation Kazakhs immigrant in Turkey and lives since the 1980s in Switzerland. Due to political 
pressure her parents (together with some 3000 Kazakhs) fled from East Turkestan. Improvisation is an essential part of her work. 
And for Saadet improvisation is like storytelling. In this sense it reaches an authenticity that is more ‘pure’ than the traditional songs 
it was based upon.

23:00  ROB BROWN GROUPPE (HUN/USA)

Rob Brown – szaxofon / saxophone, Szandai Mátyás – bőgő /acoustic  bass, Mohay Gábor – dob / drums

Rob Brown három évig volt a MEDIAWAVE Nemzetközi Improvizatív Zenei Műhely fúvósszekciójának vezetője. Most az ő vezetésével a 
magyar kreatív jazz új hulláma meresztgeti körmeit.

10:00–14:00  MONTANARO DOB&FÚVÓS MÛHELY  
PRÓBA / REHEARSAL 1.

17:30  Batarita: No confrontation!
(Butoh tánc/dance) Koreográfia, tánc, díszlet, jelmez: Batarita. Látvány, fotó: 
Szabó Péter. Produkciós asszisztens: Pintér Gábor
Támogató: Érintéspont Művészeti Alapítvány

A több mint fél évig Thaiföldön dolgozó táncos-koreográfus darabjában a bud-
dhizmus és az iszlám kialakította szokások, ízlésvilág és a mindennapi kultúra 
képi világa jelenik meg. Hogyan lehet fehér emberként (farangként) ebben a 
világban elfogadtatni és megszerettetni másságunkat?
Batarita 1999-ben készítette első koreográfiáját. 2003-ban elnyerte a „Legjobb 
koreográfus”-nak járó I. díjat a XI. Nemzetközi Kortárs Táncfesztiválon. A 
következő években koreográfus-táncosként dolgozott Párizsban, Bytomban, 
Bécsben, Tokyoban és Bangkokban. Szólói és a társulat részére készített munkái 
az emberi ösztönök kutatásán alapulnak.

The dancer-choreographer Bata Rita lived in Thailand for more than half a year. In her „No confrontation” performance she built in the 
habits, style and culture developed by the Buddhism and Islamic culture. How could one be accepted and loved as a white man in this 
world?

00:00  NARIMAN – NONSTOP IRANIAN DANCE MUSIC (IRAN)

Nariman, teheráni lemezlovas, fotós, rendezőasszintens, most zenei oldaláról mutatkozik be. Keleti szórakoztató és buli zenékből álló szettje, 
mindenképpen kuriózumként szolgálhat, mert gyakorlatilag semmit sem tudunk az iráni fiatalok szórakozási szokásairól. Ebből villent fel egy 
hangulatot, amelyben a zene fölé fotókat vetít az iráni fiatalok életéből. Egyébként Nariman tavaly a MEDIAWAVE Nemzetközi Filmworkshop 
tagjaként tűnt fel először egy nagyon komoly kiállítással, és a fesztivál végére egy iráni-olasz kooprodukciós filmmel.

Nariman is an Iranian Dj, a photographer and a director assistant in one person. This time he comes up with an unique and promising set 
of Eastern and Iranian party music, which is interesting itself as we do not know anything about parties and clubbing of young generation 
in Iran. He brings us the mood of his country and the party habbits by his music and projects photos of the Iranian young’s life.
Last year Nariman showed up with an extraordinary exhibition as a participant of the MEDIAWAVE International Filmworkshop and by the 
end of the festival with an Iranian-Italian cooproducted movie.

23:00  “Layali Masria” 
Klasszikus kairói éjszaka  
az ORIENTHALIÁVAL 

20:00  ORIENTHALIA  
Progresszív Hastánciskola:  
Mámor – Az élet sója
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10:00–16:00  CSALÁDFA KONFERENCIA I.
Győr Város Levéltára immár 10. alkalommal rendezi meg tudományos konferenciáját a MEDIAWAVE Fesztivál keretén belül. 
Támogató / Supported by: Magyar Országos Levéltár

19:00  MONTANARO DOB&FUVÓS MÛHELY 
ZÁRÓKONCERT/CLOSING CONCERT (FRA/HUN/KURD/TUR/ROM)

14:00  PANNONIA HENDRIX MEMORIAL BLUES PROJECT 
PRÓBA / REHEARSAL 1. (AUT/HUN/ITA/SLK)

A Pannónia régióból származó zenészek BLUES WORKSHOP-ja Jimi Hendrix szellemiségének újraértelmezését kísérli meg, európai rangó 
blues muzsikusok részvételével. Tisztelegve a Hendrix évforduló kapcsán.

The Blues Workshop of musicians from Pannonian region intends to revive the philosophy of Hendrix. Hommage á Jimi Hendrix.

10:00–14:00  MONTANARO DOB&FUVÓS MÛHELY  
PRÓBA / REHEARSAL (FRA/HUN/KURD/TUR/ROM)

20:00  ENRICO CRIVELLARO & RAPHAEL WRESSNIG 
HAMMOND TRIO (ITA/AUT)

Támogató / Supported by: Tetőcentrum Kft.
Enrico Crivellaro – gitár, ének/guitar, voice, Raphael Wressnig – Hammond 
orgona, Lukas Knöfler – dob/drums

Európa rangú blues gitáros/énekes, aki triójával a blues határait feszegeti, rend-
kívül izgalmas Hammond hangzással megbolondítva. 
Enrico Crivellaro a nemzetközi blues élet elismert képviselője, olasz származása 
ellenére az egyik legtöbbre tartott “amerikai” gitáros. Ösztöndíjasként került 
az USA-ba, ahol a blues gitár nagy mestereinél – Duke Robbillard, Ronnie Earl, 
Kenny Neal – tanult. Később az ő biztatásukra költözött Bostonba. Itt találkozott 
Muddy Waters legendás gitárosával, Luther „Guitar Jr.” Johnsonnal, akivel több 
ízben is együtt szerepelt. Amerikai, valamint európai turnéik során a legnagyobb 
nevekkel léptek fel egy színpadon – B. B. King, Buddy Guy, John Mayall –, 
de eljutott Ausztráliába is a legendás Royal Crown Revue felkérésének eleget 
téve. Elvégezte a kaliforniai Los Angeles Egyetem dzsessz tanszakát, ahol 
példaképétől, Kenny Burrell-től tanulhatott. Az ő hatására érezhető a blues, a funky és a dzsessz ötvözete játékában. Raphael Wressing 16 
évesen autodidakta módon kezdte a zenélést, olyan előadók játékát hallgatva, mint Jimmy Smith és Jack McDuff. Mára már bejárta zenéjével 
szinte az egész kontinenst, s a tengerentúlon is számtalan helyen fellépett. Számos formáció tagja, Magyarországon 2006-ban járt, akkor 
Larry Garner oldalán a szombathelyi Lamantin Jazz Fesztiválon játszott. A nemzetközi csapatnak 2006. márciusában jelent meg a “Mosquito 
Bite” című albumuk, amelyen soulos, jazzes, bluesos kompozíciókat hallhatunk.

“In the pure tradition of Organ Blues Soul Jazz combos once more. Wressnig and Crivellaro are absolutely masters of it. It’s really totally 
perfect, complete by any means and polished like it would be an original 1967 recording. Everything’s there and a full attention has been 
paid to details (they make the difference) even up to the titles (they are mostly originals even though they sound like what you wanted to 
hear again): ‘Banana Boogaloo’, Speedin’ or ‘West 43rd St. Blues’. In their case I must admit Í m completely bluffed. Close to perfection.” 
(Noel Akchote, Skug Journal für Musik/Germany)
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00:00  DJ EARGAZM Session (AUT)

DJ Eargazm a kései 90-es évek óta neves képviselője az elektronikus zenét játszó DJ-nek. Később elmélyedt a modern klasszikus zene, 
népi hangzások és jazz világában is. Zenei palettája folyamatosan bővül, különböző műfajokban játszik: Ambient, Electronic Experimental 
Jazz, Progressive-House, Techno, London Progressive Beats&Breaks, Drum&Bass ill. modern klasszikus. Az európai klubélet mellett számos 
fesztiválon lép fel társelőadóként jazz– és klasszikus együttesekben. 

Eargazm is DJ in electronic fields since the late ‘90ies, after deeply rooted in Modern Classic-Music (12-tone), Ethnic Tunes and Jazz. Soon 
he created his own unique style by sampling prepared sounds and melodies into the DJ-tools. As his musical horizon is always widen-
ing up, he performs in many different genres such as Ambient, Electronic Experimental Jazz, Progressive-House and °©Techno, London 
Progressive Beats&Breaks til Drum&Bass and even Modern Classic. Apart from the Club-scene all over Europe he also appears on festivals 
where he mainly interacts in Jazz- and Classic-Ensembles. 

22:30  FOCUSsing (AUT/ARG)

Emil Gross – dob/drum, Diego Mune – gitár/guitar, Dj Eargazm – lemezjátszó,elektronikus hangszerek/turntable, electronics

Diego Mune fiatal gitáros, aki zenei kézügyességét hazájának, Argentínának nyomornegyedeiben és utcáin, autodidakta módon sajátította el. 
Számára a zene szellemi-lelki táplálék is egyben. Stilisztikai korlátoktól mentes, 
autentikus és kreatív zenéjének az alapja a lélegzetelállító virtuozitás.  
Emir Gross 18 éves osztrák dobos, játékában funk, rock, drum&bass, jazz és 
avantgarde lüktetéssel. Feszültséggel teli játéka ugyanakkor érzékeny ritmusok-
kal telitett. 

The young guitarist Diego Mune, who learned his ”handicraft “as an autodidact 
in the slums and roads of his homeland, Argentina. For him music even became 
mental-mental food. His breath-robbing virtuosity is a basis, with which he 
expresses his most imaginative and authentic music without stylistic barriers.  
Emil Gross, 18-year-old young drummer from Austria, active in the area of 
tension between, funk, rock, drum&bass, jazz, avantgarde - sets its internal 
processes plainly into tension-loaded like probably at the same time sensitive 
rhythmic spaces.
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20:00  PPRIBOJSZKI QUARTET (HUN)

Pribojszki Mátyás – blues harmonika, ének/harp, vocal, Adamecz József 
– dob/drums,  Kovács Erik – billentyű/keyboards, Pengő Csaba – basszus 
gitár/electric bass

Pribojszki Mátyás jelenleg az egyik legismertebb kortárs magyar szájharmonikás 
Európában: az elmúlt években több mint 20 országban lépett fel zenekaraival. 
Mátyás, aki az elmúlt 10 évben a Blues Fools alapító/énekes-szájharmonikás 
frontembereként itthon elsősorban a blues-rajongók körében vált népszerűvé, 
új zenekarával és a Flavours című friss albumával most az igényes hangszeres 
élőzenét kedvelő szélesebb közönség számára is bemutatkozik.

”Mátyás Pribojszki is one of the finest young harp players from Eastern Europe. He plays both traditional and contemporary blues harmonica 
styles with a practised assurance, which belies his years and his tone; phrasing and timing are right on the money. This is a man to watch!” 
– was a short but apposite intro about Mátyás by Steve Baker, the prestigious British harmonica artist, in the liner notes of Mátyás’ one 
previous CD.

10:00–16:00  CSALÁDFA KONFERENCIA I.
Győr Város Levéltára immár 10. alkalommal rendezi meg tudományos konferenciáját a MEDIAWAVE Fesztivál keretén belül. 
Támogató / Supported by: Magyar Országos Levéltár

23:00  I.O.N. (HUN)

IRRATIONAL ORTHODOX NOISE
Temesvári Balázs – gitár, ének/guitar, voice, Tabbouch Linda – basszusgitár, 
ének/electric bass, voice, Dudás Zsombor – ütősök, sampler/percussions, 
Balogh Bali – basszusklarinét/bass clarinet, Bényi Gergő – zongora/piano

A modern és kortárs-zenei gyökerekből építkező zenekart T. Bali zeneszerző, 
kísérleti gitáros alapította 2000-ben. Számos koncert, színház és kortárs-mod-
ern táncdarab zenéjének előadása után alakította ki a rendkívül széles zenei 
spektrumban megszólaló és kategorizálhatatlan stílusát.

The band with modern and contemporary musical roots was formed by T. Bali compiler and experimental guitarist in 2000. He has devel-
oped his music of wide-range spectrum and unspecialised-able style through various concerts and musical cooperation in theatre and 
contemporary-modern dance performances. 

01:00  RUTKAI BORI & SPECKO JEDNO (HUN)

Rutkai Bori – mikrofon/microphone, Darvas Kristóf – zongora/piano, Bujdosó 
János – gitár/guitar, Dudás Zsombor – dob/drums, Szerető Dani – basszusgi-
tár/e.bass

A Specko Jedno, egy Charm-Brutal zenekar. Tehát elragadó, csak nem tudni 
hova. Tagjainak muszáj ötvözniük a romantikát bármilyen más entitással (halál, 
munkásmozgalom, közlekedés-rendészet, gasztronómia, űrkutatás, közért, 
szelektív hulladékgyűjtés, humor,stb.), hogy olyan komplex zenei költészetet 
kapjanak, ami szívesen és hitelesen adható elő rendszeresen. A performatikus 
erővel dübörgő líra és kultúr-misszió azonban sohasem emel gátat az úgyne-
vezett „buli”kialakulásának, mivel a zenekar alapvetően tánczenét szolgáltat 
(bossarockytangopoppogorithm&flashmarchjazzy).A koncertek során, férfiak 
és nők egyaránt gyönyörködhetnek a majdnem teljesen sötéthajú és szemű 
zenekarban, továbbá generációkat ringat merengésbe az énekesnő 
(saját) hangjával irányított (saját) csípőmozgása.

The group Specko Jedno truly resembles a band that plays in a bar and 
the singer is by many called a chanteuse. Their music is a bit more com-
plex than that; moral rocky, sacred marching, death romance, bigoted 
tango, self-proclaimed funky, failed hit, metal and hackney, punk fairy 
tale, delirium disco, metaphysical children’s songs and fitness ballad 
form their repertoire.. The lead singer is an admitted singer (vocalist/
diva) imitator. Her works are (art is) a continuous a hopeless fight against 
the stereotypical love song. Due to the multifunctional character of the 
band, they look good on small and large stages alike. In addition to giving 
concerts all the time, they bring about radio-plays, film scores, theatrical 
performances, and total art performances. They have played at art-open-
ings, as film festival and literary festival accompaniment, at student, 
cyclist, and feminist activities, at parties described as Russian, French 
and/or Jewish, at balls, soirés, and, of course, wedding receptions. The 
band has dark hair and brown eyes.
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10:00–16:00  CSALÁDFA KONFERENCIA I.
Győr Város Levéltára immár 10. alkalommal rendezi meg tudományos konferenciáját a MEDIAWAVE Fesztivál keretén belül. 
Támogató / Supported by: Magyar Országos Levéltár

19:30  PANNONIA HENDRIX MEMORIAL BLUES PROJECT –  
ZÁRÓ KONCERT / CLOSING CONCERT (AUT/HUN/ITA/SLK)

vezető/Leader: Enrico Crivellaro (ITA) – gitár/guitar, Raphael Wressnig 
(AUT) – Hammond orgona/organ
tagok/Participants: Peter Radvanyi (SLK) – gitár/guitar, Little G 
Weevil (HUN) – gitár, ének/guitar, voice, René Lacko (SLK) – gitár/
guitar, Pribojszki Mátyás (HUN) & Oláh Andor (HUN) – szájharmoni-
ka/harp, Frenkie Látó – hegedű/violin, Szappanos György – basszus-
gitár/e.bass, Lukas Knöfler (AUT) – dob/drums

A Pannónia régióból származó zenészek Blues Workshopja Jimi 
Hendrix szellemiségének újraértelmezését kísérli meg, európai rangú 
blues muzsikusok részvételével, Hendrix halálának 30. évfordulója 
alkalmából.
The Blues Workshop of musicians from Pannonian region intends to 
revive the philosophy of Hendrix. Hommage á Jimi Hendrix. 

Enrico Crivellaro a nemzetközi blues élet elismert képviselője, olasz származása ellenére az egyik legtöbbre tartott “amerikai” gitáros. 
Ösztöndíjasként került az USA-ba, ahol a blues gitár nagy mestereinél – Duke Robbillard, Ronnie Earl, Kenny Neal – tanult, s akik biztatására 
később Bostonba költözött. Amerikai, valamint európai turnéik során a legnagyobb nevekkel léptek fel egy színpadon – B. B. King, Buddy 
Guy, John Mayall –, de eljutott Ausztráliába is a legendás Royal Crown Revue felkérésének eleget téve. Elvégezte a Californiai Los Angeles 
Egyetem dzsessz tanszakát, ahol példaképétől, Kenny Burrelltől tanulhatott. Az ő hatására érezhető a blues, a funky és a dzsessz ötvözete 
játékában.
Raphael Wressing 16 évesen autodidakta módon kezdte a zenélést, olyan előadók játékát hallgatva, mint Jimmy Smith és Jack McDuff. Mára 
már bejárta zenéjével szinte az egész kontinenst, s a tengerentúlon is számtalan helyen fellépett. Számos formáció tagja, nálunk 2006-ban 
járt, akkor Larry Garner oldalán a szombathelyi Lamantin Jazz Fesztiválon játszott.

Enrico Crivellaro born in Padova, Italy, but later relocating to Los Angeles, Enrico Crivellaro has been able to prove that passion and talent 
can transcend political and cultural borders, becoming a well-respected, upcoming figure in the international blues scene. His versatility in 
different musical genres has allowed him to build an extraordinary experience, playing all over the world with blues, rock, jazz and country 
bands.
Raphael Wressing started to play musical instruments as a self-educator at the age of 16. He was enchanted by the music of Jimmy Smith 
and Jack McDuff. He has given concerts all around Europe and performed in many other countries of the world. He is a member of many 
groups, was in Lamatin Jazz Festival, Szombathely, Hungary in 2006 and played with the famous Larry Garner.

10:00–18:00  PANNONIA HENDRIX MEMORIAL BLUES 
PROJECT PRÓBA / REHEARSAL 3. (AUT/HUN/ITA/SLK)

A Pannónia régióból származó zenészek BLUES WORKSHOP-ja Jimi Hendrix szellemiségének újraértelmezését kísérli meg, európai rangó 
blues muzsikusok részvételével. Tisztelegve a Hendrix évforduló kapcsán.

The Blues Workshop of musicians from Pannonian region intends to revive the philosophy of Hendrix. 
Hommage á Jimi Hendrix. 

20:00  MICHAEL SCHIEFEL (GER): “DON’T TOUCH MY ANIMALS”
Michael Sheifel – ének, elektronika/voice, electronics

Michael Schiefelt nagy kultusz veszi körül Németországban és külföldi koncertjei során, nemzetközi szinten egyaránt. Michael 1970-ben 
született Münsterben, a 90-es évek elején költözött Berlinbe és azóta mint professzionális  énekes tevékenykedik. Három szólóalbuma közül 
az elsőt, Invisible Loop (1997), mint az évtized legígéretesebb debütáló albumát mutatták be Németországban, második lemeze I Don’t 
Belong (2001) hasonló fogadtatásban részesült, legutóbbi szólólemeze, amelynek címadó száma a MEDIAWAVE’2007 fesztiválszignál, 2006-
ban jelent meg az ACT kiadó gondozásában. Az album dalai a nagyvárosi életről, a szerelemről és azok összefüggéséről szólnak, egyedi, 
humoros, néhol groteszk előadásmódban. Szólókoncertjei során Michael virtuóz hangját némi elektronikával fűszerezi, saját kompozícióiban 
és dalszövegeiben az ének és az elektronika dinamikus keveredése rendkívül egyedi formában jeleníti meg a szenvedélyt, az örömöt vagy 
éppen az elidegenedést kifejező zenét. 2001-ben Michael a weimari Franz Liszt Conservatory jazzének professzora lett, ő Németország 
legfiatalabb zenei professzora. 

Michael Schiefel has something of a cult following in his native Germany - and 
has also toured abroad quite extensively, born in Münster in 1970, he has moved 
to Berlin and has been working as a professional singer since the early 90’ies.  
Michael has released three solo albums. His first work, Invisible Loop (1997), 
was hailed as one of the most promising debut album of the decade; while his 
second release – a more introspective album I Don’t Belong (2001) – met with 
equally critical acclaim. Michael’s latest solo album, Don’t Touch My Animals, 
of which name tune is the festival signal of MEDIAWAVE’2007 comes out in 
September 2006 at ACT. The album features songs about love and life in the big 
city and between the continents. In all of his solo projects Michael experiments 
with his distinctive virtuoso voice by combining it with loop machines and other 
electronic devices. In conjunction with his original compositions and lyrics, this 
dynamic mixture of vocals and electronics produces strikingly unique ways of 
expressing passion, joy, and alienation. 
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21:30  SHARRIE WILLIAMS BAND (USA/HUN)

Sharrie Williams – ének/voice, Lars Kurtske – gitár/guitar, Little G.Weevil – gitár, ének/gui-
tar, voice, Kovács Gábor – zongora, Oláh Andor-Sippi Harper – harmonika/harp, Szappanos 
György – basszusgitár/e.bass, Banai Szilárd – dob/drums

Sharrie Williams 12 évesen kezdett énekelni a Greater Williams Templom kórusában. A soul, 
a funk és a gospel koronázatlan királynője, mély gyökerekből fakadó ősi energia hordozója. A 
zenei alapokat gospel kórusokból és a közvetlen környezetéből szívta magába. A blues mély 
átélésében közrejátszott nehéz életútja: árván és otthontalanul tengődött évekig, ezért tudja 
a blues ilyen zseniálisan előadni, mert a blues Ő maga. Túljutván a nehézségeken, lélekben 
megerősödve lép a színpadra mérhetetlen szeretet árasztva. Minden egyes hanggal megsirat, 
megnevettet és táncraperdít bennünket, „érzelmi koktélként” ható hangjával. 

Sharrie began singing at the age of twelve with the Greater 
Williams Temple church choir. Sharrie sings the blues 
because she lived the blues, mental, physical and drug abuse, 
poverty stricken, most would say what’s the use. Homeless, 
battered, and even beat death, as a Motherless child, the blues 
is what Sharrie knows best. By Gods grace she made it out 
alive and on the rise. Sharrie Williams is the real deal, a true 
original. She brings you in, by singing her insides out, hearing 
her is a pure delight, but seeing her perform will make you a 
believer. With every note she makes you cry, laugh and dance, 
she can even wake up the dead, as a voice of an emotional 
cocktail. 

18:00  MICHAEL SCHIEFEL (GER): “DON’T TOUCH MY ANIMALS”
MEDIAWAVE szignál élőben / MEDIAWAVE signal in live 
Michael Sheifel – ének, elektronika/voice, electronic

Rövid bemutatkozás a fesztivál filmversenyének díjátadásán. / Short introduction at the Price Award of the Film Festival. 

24:00  ÉJFÉLI MOZI - SZÕKE, BADÁR ÉS A VATTATYÚK
Rendhagyó stand-up comedy Szőke Andrással és Badár Sándorral Vattatyúk című korai Szőke-
kultfilm vetítésével összekötve. Szerintünk itt bármi megtörténhet.

Unconventional stand-up comedy with András Szőke and Sándor Badár combined  with the 
cult-film of Szőke; Vattatyúk. In our opinion: Anything might happen tonight!
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01:00  MATPLANETA (POL)

Marcel Harp – billentyű/keyboard, Ju-Ghan – bőgő/acoustic bass, Instalator 
Barnaba – dob/drums

A lengyel Matplaneta 2004 novemberében alakult. Innovatív, kísérleti zenét 
játszik. A világűr hangjai keverednek a nagybőgő barátságos hangjával. 
Érdekes, helyenként vérpezsdítő ritmusok mozgatják meg lábakat, miközben 
elgondolkodtató képek peregnek a szemünk előtt. Műfajilag talán az elektro-jaz-
zhez hasonlítható a zenei megfogalmazás. A  zenéjük filozófiája a tradicionális 
analóg hangszerek  é s amodern szoftver technikák összekapcso-
lása. A zenészek sajátos új stílust alkottak, melynek neve ROCK N’ 
SPACE lett.
A wroclawi trió az elmúlt hetekben hattagúvá érett, a Rómer Házban 
nemrég megjelent NO JAZZ NO STRESS c. albumukat mutatják be.

The band was born in November 2004. They had the first public 
appearance in the first week of their existence! Matplaneta’s goal 
and prior is to tour ceaselessly, placing their live acts into a wider 
multimedial context by gathering live music with visualization set 
and by featuring in unusual costumes.
The philosophy of their music is to join traditional analogue instru-
ments with modern software techniques. The musicians have 
invented their own phrase to name the style-ROCK’N’SPACE. 
They come up with their new album, NO JAZZ NO STRESS.

23:00  100NKA (POL)

Tomek Leś – gitár/guitar, Adam Stodolski – bőgő/bass, Przemek 
Borowiecki – dob, ütőhangszerek/drums, percussions 

100nka (kiejtve sztonka) egy felettébb érdekes krakkói akusztikus 
jazz trió. Zenéjükben új dimenziók tárulnak fel az elektronika és az elektronikus gitár használata által. A 100nka egy saját akusztikus világot 
teremtett, melyben a modern felfogás keveredik a hagyományos jazz értelmezésével. Ezek a srácok Jimi Hendrix -éhez hasonló hangzású 
zenét produkálnak , anélkül, hogy megfeledkeznének  az igazi jazz dallamáról: fantasztikus hangzás, ez jellemzi őket. Legfőbb példaképeik: 
Miles Davis, John Coltrane és Ornette Coleman, de szívesen sorolnak ide kortárs zenészeket is, mint pl: Tim Bern, Medeski Martin & Wood, DJ 
Logic and Yuka Honda.  2004ben készítették első lemezüket, a Zimna Plyta-t (a Hideg Felvétel), ami nagy kritikai sikert aratott. A nagyszerű 
albumon a híres lengyel jazz szaxofonos, Mikolai Trzaska is játszik. A 100nka bebizonyította, hogy a 21. századi jazz igenis életképes és 
erős, és nem csak a jazz imádók számára jelent nagy örömöt, hanem bárkinek, aki dinamikus és érdekes, színes zenére vágyik. Nem kéne 
kihagyni!

100nka (pronounced stonka) are a trio from Krakow who give acoustic jazz a 
new dimension with adventurous use of electronics and electric guitar. 100nka 
create an acoustic world of their own which mixes a modern approach with 
classic jazz interpretation and musicianship, and explore Jimi Hendrix-styled 
sonic inventiveness without losing sight of what lies at the heart of the best jazz: 
a great tune and an intuitive command of their instruments. When asked who 
inspires them, they name-check the jazz giants, Miles Davis, John Coltrane and 
Ornette Coleman - yet are keen to include contemporary musicians such as Tim 
Bern, Medeski Martin & Wood, DJ Logic and Yuka Honda. In September 2004, 
they recorded their first album Zimna Plyta (A Cold Record) to critical acclaim. 
The famous Polish jazz sax and clarinet player Mikolaj Trzaska performed as 
a guest on this excellent album, which heralded a major new talent on the 
European Jazz scene. 100nka prove that, in the 21st century, European jazz is 
well and truly alive and kicking, and will appeal not only to jazz lovers but to 
anyone with a taste for dynamic, exciting music. Not to be missed.

NO JAZZ NO STRESS!

Fókuszban a lengyel nu jazz 2-3. / Polish nu jazz in the focus 2-3. 
Támogató / Supported by: Lengyel Intézet, Budapest / Polish Institute, Budapest
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20:00  PSYCHO MUTANTS (HUN)

Karnics Zoltán – gitár, ének/guitar, voice, Jehan Paumero – tangóharmonika/
accordion, Ostermayer Péter – basszusgitár/electric bass, Cziráky Balázs 
– gitár/guitar, Lőrincz László – dob/drums 

A zenekar 2003-ban alakult Pécsett, Karnics Zoltán vezetésével. A Psycho 
Mutants Psychedelikus Rock ’n’ Roll és Western Swing, műfaj megteremtője 
Magyarországon. 
Karnics Zoltán hangja mélységeiben magával ragadja a hallgatót és behúzza a 
„mutánsok” világába, ahol a zajos hangzások, psychedelikus gitár és tangóhar-
monika szólók mellett valami egészen mást kap a hallgató, mint az eddig meg-
szokott zenekaroktó. Itt nem a gitárok villogó tudásáról szóló produkció látható, 
hanem egy belső atmoszférikus erőből és őszinteségből kovácsolt lendületes 
Rock ’n’ Roll. Miután a zenekar játszott a Washington Dead Cats (Fr), Phil Shoenfelt (UK) és a Fatal Shore (Aus) zenekarokkal, elkészült első 
önálló lemezük. Utána nem sokkal játszottak a Sziget Fesztiválon majd turnéra indultak Hugo Race-el (AUS) 2006 decemberében. Külföldi 
turnékat is tervbe vették, ahol a Rock ’n’ Roll még nem halt meg!

Psycho Mutants formed in 2003 in Pécs with the leader Zoltan Karnics. The genre of this band, not easy to say… psychedelic rock ’n’ roll 
and western swing. The voice of their unique singer plunges you into the Mutants world, born from psychedelic improvisations, adorned by 
a precise rythmic section and troubled guitars. The arrival of an accordeonist gave to the band its definite colour, which makes their sound 
inimitable. After playing with the Washington Dead Cats (Fr), Phil Shoenfelt (UK) and the Fatal Shore (Aus), Los Purinos and Turbo Billy 
(Fr), Psycho Mutants recorded (at last!) an EP this summer, before playing at the Sziget Festival. Tour with Hugo Race (AUS) in december 
2006... They also plan to tour abroad, where the rock ’n’ roll is still not dead!

21:00  NARIMAN – NONSTOP IRANIAN DANCE MUSIC (IRAN)

19:30  MONKOMAROK (FRA)

Támogató/Supported by: Francia Intézet, Budapest/French Institute, Budapest

Alima Hamel – ének/voice, Laurent Rochelle – szoprán szaxofon, basszus 
klarinét/soprano saxophone, bass clarinet, Sylvain Fournier – basszusgitár, 
ének/electric bass, sampler, vocal, Loc Schild – dob, ütőhangszerek/drums, 
percussion, Brahim Dhour – hegedű, lant/violin, oud

A MonkoMarok zenéje erőteljes orientális zenei hatásokkal átszőtt ethno-
jazz muzsika. Finom, keleties hangzás, a Szahara lehelete... Kiváló 
fiatal zenészek vidám egyvelege Tolouse-ból egy ragyogó hangú fiatal 
énekesnővel. Alima mágikus hangja frissességet és eufórikus energiákat 
közvetít a közönség felé. Zenéjük lenyűgöző élményeket nyújt, mintha 
egy pillanatra elutaznánk Keletre, Európa és Észak-Afrika vadregényes 
tájaira. Zenéjük egy fantasztikus utazás, akárcsak zenei pályafutásuk: 
állandóan turnéznak Francia tartományoktól Németországon át Kuwaitba 
és a Távol-Keletre.

MonkoMarok defies all categorisation. The joyous gang of excellent 
young musicians from Toulouse, including a 
splendid young lady on vocals, carries the feeling 
of Eastern Europe, North Africa and the Iberian 
Peninsula with just as much gusto as jazz inflec-
tions and rock, not to forget an electronic touch. 
Brought through by the magical voice of Alima, 
Monkomarok reveals freshness and euphoric 
energy. Their songs express fascinating travel 
atmospheres.The ensemble is mostly instrumen-
tal: percussions, bass, drums, sax, clarinet - but 
their instrumental skills never take away from the 
emotion. A lovely journey. Big travellers they are, 
touring all the time, from the French provinces to 
Germany, Kuwait and the Far East. 
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23:00  ZÁRÓBULI a PSYCHO MUTANTS zenekarral (HUN)

Karnics Zoltán – gitár, ének/ guitar, voice, Jehan Paumero – tangóharmonika/
accordion, Ostermayer Péter – basszusgitár/electric bass, Cziráky Balázs 
– gitár/guitar, Lőrincz László – dob/drums 

21:30  ADA MILEA & ALEXANDER BALANESCU (ROM/GBR)

Támogató/Supported by: Románia Budapesti Nagykövetsége/Romanian Embassy, Budapest, PORT.HU
Ada Milea – gitár, ének/guitar, voice, Alexander Balanescu – hegedű/violin  

A Balanescu Quartet, a világhír csúcsán 1995-ben fellépet a MEDIAWAVE Fesztiválon, az Evangélikus Öregtemplomban. Nálunk is zajos, 
országos sikert arattak. Aztán amikor 1998-ban a Muzsikás együttes vendégeként Bartók-duetteket némi specialitásokkal füszerezve vettek 
lemezre, ismét leugrottak egy bemutató erejéig a MEDIAWAVE-re. Most ismét speciális produkció következik tőle, amely nem egyszerűen 
zene, hanem zenés színház, amelyben a világhírű muzsikus és kevéssé ismert, de hasonló tálentummal rendelkező román Ada Milea, Gellu 
Naum román szürrealista drámaíró “A sziget” című Robinson-történetének a feldolgozását adja elő. 
Alexander Balanescu 1954-ben Romániában született, 1969-ben családjával Izraelbe menekültek. Londonban tanulta ki mesterségét, majd 
folytatta tanulmányait New Yorkban. A komolyzenében jártas Balanescu eleinte a huszadik század műveit reprodukálta, de három év elteltév-
el megunta a „szakértő” közönséget és immár egy más fajta, könnyebb zeneötvözettel szórakoztatja közönségét. A világhírű hegedűművész 
saját együttese a Balanescu Quartet, amelyben már ötvözi a modern komoly zenét a populárisabb zenei témákkal. Felléptek például a Pet 
Shop Boys előtt (1989), de dolgoztak David Byrne-el és John Lurie-val is.
Ada Milea egy éppolyan radikális, látványos és érdekes művész, mint Balanescu. Nagyon közkedvelt hazájában, Romániában, ahol zenét ír, 
szóló albumait hozza forgalomba, és színházi darabokhoz készít betétdalokat. A zene és a színház világai között kísérletezik, művészekkel, 
zenészekkel és zenei előadókkal kezdeményez különféle projekteket. A legutóbbi érdekes nagyhatást keltő darabja egy koncert Don Quijote 
címmel, amely „két Sanco, két Quijote és egy zongora” részére íródott.
Gellu Naum 1915-ben, Bukarestben született. Az abszurd színhát előfutáraként emlegetik. A sziget című darabja Robinson paradox történetét 
dolgozza fel, melyben a főhős annak ellenére magányosnak érzi magát a szigetén, hogy rengeteg ember, állat és tárgy veszi körül. A darab 
egyik csodálatos példája az író munkáinak. 

The Balanescu Quartet gave a concert at the Mediawave Festival in 1995 in the Evangelic Old church 
in Győr. They started to be world famous that time. The concert was a huge success in Hungary. In 
1998 they came to play again to the MEDIAWAVE Festival, where they recorded Bartok –duets as the 
guests of the Muzsikas band. Ada Milea and Alexander Balanescu have created a new highly theatrical 
‘song cycle’ - The Island, a surrealist spin on Robinson Crusoe by the Romanian poet Gellu Naum. The 
collaboration of two outstanding artists will bring us radical, humorous and transporting music. 
Alexander Balanescu born in 1954 in Bucharest, Romania. Alexander 
Balanescu made his concert debut at the age of nine. He finished his 
studies at the Juilliard school, New York. He is one of the most vision-
ary and exciting violinists of our time as well as a prolific composer. 
His repertoire is centered in contemporary and new music and his 
previous collaborations include Michael Nyman, Jack de Johnette and 
John Surman, the Pet Shop Boys.
Ada Milea is an equally radical, visionary and exciting artist, very 
much loved in Romania where she has been writing music, releasing 
original and cutting solo albums and soundtracks for theatre plays. 
She is experimenting between music and theatre territories, initiating 
projects in which artists and musicians are musical characters
Gellu Naum was born on 1 August 1915, in Bucharest. He is consid-
ered one of the forerunners of the theatre of the absurd. ‘The Island’ 
is the paradoxical story of Robinson who feels alone on his island, 
although he is surrounded by many people, animals and things. This 
play is a beautiful example of his works.


