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SZAKMAI BESZÁMOLÓ BETÉTLAP 
 
 
A megvalósult rendezvény adatai: 
Pontos megnevezése: IV. JAZZFŐVÁROS fesztivál 

Időpontja: 2019. augusztus 1-4. 

Helye(i): Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidőközpont 

Látogatói létszáma: 4500 

Közreműködői létszáma: 160 

Naprakész, saját online 
felületének címe: 

www.jazzfovaros.hu 

 
A pályázati téma megvalósulásának körülményei, a megvalósult program leírása, 
eredményessége, szakmai hatásai: 

Röviden: 
 
A IV. JAZZFŐVÁROS fesztivál szakmailag és a közönség körében mérhető tetszésindexét tekintve 
is sikeresnek, eredményesnek volt mondható. Sajnos az időjárás ezúttal nem fogadott minket 
kegyeibe, ezért több szabadtéri program is bevonult a sátrakba, de a péntek-szombati szeszélyes idő 
ellenére a zenei programok mellett rendkívül nagy sikere volt a sportjátékoknak is, és világosan 
érezhető volt az ingyenes swingtánctanítás növekvő népszerűsége. Jelenleg ez az egyetlen olyan 
magyarországi klasszikus jazz-seregszemle, ahol négy napon át előre ütemezett és spontán módon is 
együtt játszhatnak a hazai zenészek a legjobb külföldi előadókkal, szakmai hatása is kétségtelenül 
jelentős. 
 
Hosszabban és részletesebben: 
 
A fesztivál negyedik éve a zenészek, a zenekarok, a közönség és a színpadok számát, valamint a 
tavaly jól debütált programstruktúrát tekintve a két első évvel (2016, 2017) nagyjából megegyezően 
zajlott (a tavalyi visszafogottabb év után). Többet (illetve hatékonyabban) költöttünk marketingre, s 
bár a fizető nézők számát az eső ellenére némileg növeltük ugyan 2017-hez képest is (a csökkentett 
programú 2018-hoz képest nem volt nehéz), de a közönség nagyobb része így is ingyenesen lépett be 
a rendezvényre (a 14 éven aluli gyerekek, VIP-vendégek és támogatók). 4 nap alatt 4 színpadon 10 
ország több, mint 160 zenésze lépett fel. A csütörtök esti ingyenes nyitó swingtáncparty-n minden 
eddiginél többen, 600-an vettek részt. Pénteken és szombaton 11 és hajnali 2 között szólt a zene (az 
utolsó órában természetesen közös örömzenével), vasárnap fél 11-től 16 óráig volt műsor, de akkor 
már csak egy színpadon. 
 
Ami nagyon megnehezítette idén a dolgunkat, az az esős, a nyárhoz képest hűvös, szeles időjárás. A 
pénteki nap második felét teljes egészében kellett átvészelnünk, így a nagyszínpadi programok is 
bevonultak a nagysátorba és a hagyományosan estére kivonuló nagy tömeg elmaradt a szakadó eső 
miatt, bár a nagysátrat és a táncsátrat így is megtöltöttük. Szombaton is elriasztott sok kecskemétit a 
szeszélyesnek tűnő idő, s bár megúsztuk két rövid, ám kiadós zuhéval, azok komolyan megborogatták 
a programbeosztást, komoly csúszásokat okozva (amire korábban sosem volt példa). Ennek ellenére 
sokan kihasználták a strandolási lehetőséget, a helyszíni sátrazók száma is növekedett. A környezet, 
 



 infrastruktúra ezzel együtt is kifogástalan és rendkívül kulturált volt, s ennek megőrzéséről a 
közönség is tett, még a dohányzási tilalomnak is eleget tettek, de a kukáktól a WC-ken át a zuhanyzóig 
mindent rendeltetésszerűen használtak a jelenlévők, a biztonsági szolgálatnak említésre méltó 
feladata egyáltalán nem akadt. Újítás volt, hogy környezettudatossági szempontból kötelezővé tettük 
egy ezerszer felhasználható újrahasznosított fesztivál re-pohár valamint papír szívószál használatát, s 
így a szemetelés is jelentős mértékben csökkent. Reméljük, hogy a jövőben az evőeszközök és a 
tányérok tekintetében is el tudjuk ugyanezt érni. 
 
A zenéről, zenészekről, zenekarokról csupa jó visszajelzés érkezett, a legnagyobb sikert a külföldiek 
közül a holland The Busquitos, az osztrák Blues Messengers, az ausztrál-francia-angol George 
Washingmachine Quartet és a szlovák Funny Fellows, valamint a cseh-izraeli Miss Mikey May and 
the Organ Grinders aratta. A magyar csapatoknak is komoly rajongóik voltak, elmondható, hogy 
színvonalban nem vallott szégyent a hazai előadógárda. Idén is minden zenekar megtalálta a saját 
közönségét (illetve a közönség minden tagja is megtalálta a neki tetsző zenekart). Minden nap 
érkeztek többen kifejezetten egy-egy zenekar, vagy szólista kedvéért, ebben elsősorban Falusi 
Mariann és a Sárik Péter Trió közös produkciója járt élen, de komoly rajongótábort vonzott a Hot 
Jazz Band, a Dániel Balázs Trió. 
 
A zenekarokon kívül olyan bel- és külföldi zenészeket is hívtunk, akik szólistaként minden 
alkalommal más-más formációban zenéltek a legmagasabb fokon, s ezeknek a spontán, a legjobb 
értelemben friss, „bepróbálatlan” fellépéseknek mindig óriási sikere volt. A minden nap más-más 
külföldi és magyar zenészekből összeválogatott All Stars zenekarok is mindig kiválóan muzsikáltak. 
 
A kiegészítő, kísérő programok nagyrészt sportolási lehetőségeket jelentettek: a hagyományos és 
sokakat vonzó JAZZFŐVÁROS-futás mellett idén szombat-vasárnap állt az érdeklődők 
rendelkezésére a Decathlon Sportpark, ahol rengeteg mindent ki lehetett próbálni, s gyakorlatilag 
végig foglalt volt minden pálya és eszköz, családok, gyerekek játszottak, próbáltak ki mindenféle 
játékot és sporteszközt egész álló nap. Mondhatni, hogy ez az újítás óriási siker volt, amit még a 
Decathlonosok meghívására fiatalok Parkour-bemutatója tetézett. Szombaton a támogató cégek 
csapatai részére rendeztünk egy nagy sikerű JAZZFŐVÁROS focikupát is, hagyományteremtő céllal. 
Szintén szombaton egész nap volt veteránautó bemutató is, valamint a fesztivál összes napján napi 
két swingtáncóra. A Pepita Tánc Egyesület, a Savoy Garden és az Oktogon Tánccentrum tanárai által 
tartott swingtánckurzusokon évről-évre egyre többen vannak, sokszor már alig fértek el a 
Táncsátorban. Ezeken kívül a tánc a koncertek alatt is központi szerepet töltött be, hiszen minden 
színpadnál volt tánctér, s közel 100 swingtáncos utazott azért Kecskemétre (zömmel a fővárosból), 
hogy élőzenére táncolhasson. 
 
A közönségnek mintegy 50%-a volt kecskeméti, 47%-a más magyar településekről érkezett 
(legnagyobb számban Budapestről) és 3% volt a külföldiek aránya (holland, német, angol, osztrák, 
szlovákiai turistákról tudunk). Arról sajnos nincsenek pontos adataink, hogy a fesztivál hány 
vendégéjszakát generált (viszonylag sokan voltak a nem kecskemétiek közül is, akik csak egy napra 
jöttek, vagy pedig hazamentek aludni), de minimálisan 1500-ra becsüljük a vendégéjszakák számát.  
 
A jelenlévő magyar és külföldi zenészekből összeállított All Star formációk és projektszerű, egy-egy 
nagy zenész repertoárját, vagy egy-egy stílust bemutató egyedi zenekarok nagyszerű produkciókkal 
gazdagították a fesztivál zenei kínálatát, s az éjszakába hajló jam sessionök is egészen különleges 
élményt jelentettek a résztvevő zenészeknek és a közönségnek egyaránt. A fesztiválról a leghívebb 
képet mindenféle adat és szöveges beszámoló helyett talán ez a nyolcperces összefoglaló adja: 
https://www.youtube.com/watch?v=6FQYdjrXpGM 
 

 



A fesztivál programja 
A pályázat benyújtásakor csatolt 

(napra lebontott)  
műsorterv: 

Megvalósult  
(napra lebontott)  

műsorterv: 
2019. augusztus 1. csütörtök 18.00-23.00 

TÁNCSÁTOR 
18.00-19.00 swingtáncóra kezdőknek 
19.00-22.00 swingtáncparty élőzenére: Bohém Trió 
(H), George Washingmachine Quartet (AUS/F/UK) 
22.00-23.00 swingtáncparty DJ-vel 

2019. augusztus 2. péntek 11.00-02.00 

NAGYSZÍNPAD  
18.30-19.30 Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska 
(H), featuring Jerome Etcheberry (F) & Attilio 
Troiano (I) 
20.15-21.15 The Busquitos (NL), featuring George 
Washingmachine (AUS) 
22.00-23.00 Bényei Tamás & a Gramophonia Hot 
Jazz Orchestra (H) 

NAGYSÁTOR  
14.30-15.30 Hot Jazz Band (H) 
15.30-16.30 Bechet-Mezzrow Revisited Project 
(UK/H): Goff Dubber ss/cl, Mátrai Zoltán ss/cl, Nagy 
Iván p, Gyárfás István g, George Trebar sb, Cseh 
Balázs dr 
16.30-17.30 George Washingmachne Trio 
(AUS/F/UK) 
17.30-18.30 Szekszárd Junior Stars Big Band (H) 
19.30-20.15 BrassDance (H) 
21.15-22.00 BrassDance (H) 
23.00-24.00 Magyar All Stars (H/NL): Szalóky Béla 
tp, Korb Attila tb, Dennert Árpád cl/ts, Nagy Iván p, 
Gyárfás István g, Ronald de Jong sb, Cseh Balázs dr 

STRANDSZÍNPAD  
11.00-12.00 TBA 
12.00-13.00 The Blues Messengers (A) 
13.00-14.00 Jerome Etcheberry Trio (F/AUS/UK) 
14.00-15.00 Sax on the Beach (I/NL/H): Mátrai 
Zoltán ss, Attilio Troiano as, Thomas Streutgers ts, 
Dennert Árpád ts, Korb Attila bs, Gyárfás István g 
15.00-16.00 The Busquitos (NL) 
16.00-17.00 Hungarian Banjo Kings (H) 
17.00-18.00 Brass de Luxe (H/I): Szalóky Béla, Korb 
Attila, Kovács Tamás, Attilio Troiano, Vincenzo 
Cristallo, Gianfilippo Direnzo, Cseh Balázs 
18.00-19.00 Pair of Jazz (H) 
19.00-20.00 TBA 
20.00-21.00 The Blues Messengers (A) 
21.15-22.15 Attilio Troiano Trio (I) 

TÁNCSÁTOR  
13.30-14.30 swingtáncóra kezdőknek  

2019. augusztus 1., csütörtök 18.00-23.00 
 
TÁNCSÁTOR 
17h-19h swingtánckurzus 
22h-23h swing DJ 

 
STRANDSZÍNPAD 19h-22h 
Bohém Trió (H) 
Festival All Stars (INT) 
jam session 

 
2019. augusztus 2., péntek 11.00-02.00 
 
NAGYSZÍNPAD 18h30-23h 
Dániel Balázs Trió& Pleszkán Écska (H), featuring 
Jerome Etcheberry (F) & Attilio Troiano (I) 
Te Busquitos (NL) & George Washingmachine 
(AUS) 
Bényei Tamás és a Gramophonia Hot Jazz Orchestra 
(H) 

 
NAGYSÁTOR 14h30-24h 
Hot Jazz Band (H) 
Bechet-Mezzrow Revisited Project (UK/H) ): Goff 
Dubber ss/cl, Mátrai Zoltán ss/cl, Nagy Iván p, 
Gyárfás István g, George Trebar sb, Cseh Balázs dr 
George Washingmachine Trio (AUS/UK/F) 
Szekszárd Junior Stars Big Band (H) 
BrassDance (H) 
Magyar All Stars (H-NL) ): Szalóky Béla tp, Korb 
Attila tb, Dennert Árpád cl/ts, Nagy Iván p, Gyárfás 
István g, Ronald de Jong sb, Cseh Balázs dr 
BrassDance (H) 

 
STRANDSZÍNPAD 11h-22h30 
Bolba Éva és a JAZZterlánc (H) 
Jerome Etcheberry Trio (F) 
The Blues Messengers (A) 
Sax on the Beach (INT): Mátrai Zoltán ss, Attilio 
Troiano as, Thomas Streutgers ts, Dennert Árpád ts, 
Korb Attila bs, Gyárfás István g 
Hungarian Banjo Kings (H) 
Brass de Luxe (INT) ): Szalóky Béla, Korb Attila, 
Kovács Tamás, Attilio Troiano, Vincenzo Cristallo, 
Gianfilippo Direnzo, Cseh Balázs 
The Busquitos (NL) 
Swinging Kvartett (H) 
Attilio Troiano Trio (I) 
A Pair of Jazz (H) 

 



17.30-18.30 swingtáncóra kezdőknek  
24.00-02.00 Miss Mikey May & the Organ Grinders 
(ISR/CZ), jam session 

2019. augusztus 3. szombat 11.00-02.00  

NAGYSZÍNPAD 
18.30-19.30 Tom White & the Mad Circus (H) 
20.15-21.15 French All Stars (F/H/UK): Olivier 
Franc ss, Benoît de Flamesnil tb, Jerome Etcheberry 
tp, Korb Attila p, Dave Blenkhorn g, George Trebar 
sb, TBA dr 
22.00-23.00 Bohém Ragtime Jazz Band & Bolba Éva 
(H) 

NAGYSÁTOR 
12.30-13.30 Dániel Balázs (H) 
13.30-14.30 The Blues Messengers (A) 
14.30-15.30 The Busquitos (NL) 
15.30-16.30 Attilio & Attila (I/H): Attilio Troiano 
trio featuring Korb Attila 
16.30-17.30 Sárik Péter Trió (H) 
17.30-18.30 Kecskemét Jazz Orchestra (H) 
19.30-20.15 Funny Fellows (SK) 
21.15-22.00 Funny Fellows (SK) 
23.00-24.00 Festival All Stars (F/I/H): Jerome 
Etcheberry, Attilio Troiano, TBA, TBA, Vincenzo 
Cristallo, Gianfilippo Direnzo, TBA) 

STRANDSZÍNPAD 
11.00-12.00 Attilio Troiano Trio (I)  
12.00-13.00 Bohém Trió (H) 
13.00-14.00 George Washingmachine 
Trio (F/AUS/UK) 
14.00-15.00 Jazzterlánc (H) 
15.00-16.00 Dániel Balázs Trió (H) 
16.00-17.00 Miss Mikey May & the Organ Grinders 
(ISR/CZ) 
17.00-18.00 Manouche Project 
(AUS/NL/UK): George Washingmachine vl, Jelle 
van Tongeren vl, Dave Blenkhorn g, Michale Seraus 
g, George Trebar sb 
18.00-19.00 Debrecen Dixieland Jazz Band (H) 
19.00-20.00 The Blues Messengers (A) 
20.00-21.00 The Busquitos (NL) 
21.15-22.15 Jazzkívánságműsor magyarul: Sárik 
Péter Trió & Falusi Mariann (H) 

TÁNCSÁTOR 
13.30-14.30 swingtáncóra kezdőknek 
17.30-18.30 swingtáncóra kezdőknek 
24.00-02.00 Miss Mikey May & the Organ Grinders 
(ISR/CZ), jam session 

DOMB 
11.00-11.30 Funny Fellows (SK) 
11.30 JAZZFŐVÁROS futás 

TÁNCSÁTOR 13h30-02h 
Swingtáncórák kezdőknek 
Miss Mikey & the Organ Grinders (CZ-ISR) 
jam session  
 
2019. augusztus 3., szombat 11.00-02.00 
 
DOMB 11h-12h 
JAZZFŐVÁROS futás 
Funny Fellows (SK) 

 
NAGYSZÍNPAD 18h30-23h 
Tom White & the Mad Circus (H) 
Sydney Bechet Memorial (French All Stars néven) (F-
H-UK): Olivier Franc ss, Benoît de Flamesnil tb, 
Jerome Etcheberry tp, Korb Attila p, Dave Blenkhorn 
g, George Trebar sb, 
Bohém Ragtime Jazz Band (H) 

 
NAGYSÁTOR 12h30-24h 
Dániel Balázs (H) 
The Busquitos (NL) 
The Blues Messengers (A) 
Attilio & Attila (I-H): Attilio Troiano trio featuring 
Korb Attila 
Sárik Péter Trió (H) 
Kecskemét Jazz Orchestra (H) 
Funny Fellows (SK) 
Festival All Stars (INT): Jerome Etcheberry tp, 
Attilio Troiano tb, Vincenzo Cristallo g, Gianfilippo 
Direnzo sb, Mátrai Zoltán ts, Sárik Péter p, Gálfi 
Attila dr) 

 
STRANDSZÍNPAD 11h-22h30 
Attilio Troiano Trio (I) 
Bohém Trió (H) 
Kőrösi Szürkeverebek Jazzbandája (H) 
Miss Mikey & the Organ Grinders (CZ-ISR) 
The Busquitos (NL) 
The Blues Messengers (A) 
George Washingmachine Trio (AUS-F-UK) 
Debrecen Dixieland Jazz Band & Olivier Franc, 
Benoit de Flamesnil (F) 
Dániel Balázs Trió (H) 
Manouche Project (AUS/NL/UK): George 
Washingmachine vl, Jelle van Tongeren vl, Dave 
Blenkhorn g, Michale Seraus g, George Trebar sb 
Jazzkívánságműsor magyarul: Falusi Mariann & 
Sárik Péter Trió (H) 

 
TÁNCSÁTOR 13h30-02h 
Swingtáncórák kezdőknek 
Miss Mikey & the Organ Grinders (CZ-ISR) 
jam session  



DECATHLON SPORTPARK 
11.00-21.00 JAZZFŐVÁROS Kupa / sportjátékok 
(foci, asztalitenisz, tollas, trambulin, ugrálóvár, 
Oxelo-pálya: gördeszka stb.) 

2019. augusztus 4. vasárnap 11.00-16.00 
 
STRANDSZÍNPAD 
11.00-12.00 Kőrösi Szürkeverebek Jazzbandája (H)  
12.00-13.00 Funny Fellows (SK) 

CARGOPORT SZÍNPAD 
13.00-14.00 George Washingmachine Quartet 
(AUS/F/UK)  
14.00-15.00 The Busquitos (NL) 
15.00-16.00 Ricky & the Drunken Sailors (H) 

TÁNCSÁTOR 
10.00-11.00 swingtáncóra kezdőknek 
16.00-17.00 swingtáncóra kezdőknek 

DECATHLON SPORTPARK 
11.00-16.00 JAZZFŐVÁROS Kupa / sportjátékok 
(foci, asztalitenisz, tollas, trambulin, ugrálóvár, 
Oxelo-pálya: gördeszka stb.) 

DECATHLON SPORTPARK 11h-21h 
JAZZFŐVÁROS Focikupa 
sportjátékok (foci, asztalitenisz, tollas, trambulin, 
ugrálóvár, cross training, SMR-hengerek, SUP, 
parkour-bemutató, Oxelo-pálya: gördeszka stb.) 
 
2019. augusztus 4., vasárnap 11.00-16.00 
 
CARGOPORT SZÍNPAD 10h30-16h 
Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar (H) 
Halas Jazz Band (H) 
The Busquitos (NL) 
Funny Fellows (SK) 
George Washingmachine Quartet (AUS-FUK) 
Ricky & the Drunken Sailors (H) 
Oh Yeah Day ordibálóverseny 

 
TÁNCSÁTOR 11h-16h 
Swingtáncórák kezdőknek 

 
DECATHLON SPORTPARK 10h-16h 
sportjátékok (foci, asztalitenisz, tollas, trambulin, 
ugrálóvár, cross training, SMR-hengerek, SUP, 
parkour-bemutató, Oxelo-pálya: gördeszka stb.) 

 
 

Amennyiben a pályázat benyújtásakor csatolt műsortervhez képest a 
megvalósult műsor változott, az eltérést indokolni kell: 

Nem lépett fel végül (időpontegyeztetési problémák miatt): Pannon Big Band, Penge Benge Jazz Band, 
Molnár Dixieland Band, Ratty Jazz Band, Matthias Seuffert (D) 

Fellépett (az előbbiek helyett, illetve pluszban): Szekszárd Junior Stars Big Band, Bolba Éva és a 
JAZZterlánc, Pair of Jazz, Hungarian Banjo Kings, Sax on the Beach (INT), Brass de Luxe (INT), Swinging 
Kvartett, Attilio Troiano Trio (I), Debrecen Dixieland Jazz Band, Manouche Project 

 

A honlap, vagy egyéb online felület címe, elérési útja, amelyen a megvalósult 
programról készült részletes ismertető (leírás és képek) elérhető: 
www.jazzfovaros.hu (a 2019-s honlap archívumba kerülése után 
http://2019.jazzfovaros.hu lesz az elérhetőség) 
 

 



Médiavisszhang (honlap címek, linkek, ahol a támogatott rendezvényről szóló cikkek 
olvashatóak: 
 
Dátum Média link fajta 

jún.24 
Katolikus Rádió, 
Zene-közelben http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/1/496228 

1 órás interjú 
zenével 

júl.5 ATV, Start Plusz http://www.atv.hu/videok/video-20190705-ujra-a-jazz-fovarosa-lesz-kecskemet 5 perces interjú 

júl.7 m1, Ma délelőtt https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-07-07-i-adas-2/ 8 perces interjú 

júl.7 
KarcFM, Asztal 
körül https://karcfm.hu/archiv/asztal-korul-2019-07-07-1000-1100-1/ 

13 perces interjú 
zenével 

júl.8 keol.hu 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/jazzfovaros-kecskemeten-4-nap-4-szinpad-10-
orszag-150-zenesz programajánló 

júl.11 
Demokrata 28. 
szám printverzió programajánló 

júl.12 KarcFM. Karcolat https://karcfm.hu/archiv/karcolat-2019-07-12-1300-1400/ 

51 perces 
portréműsor zenével 

júl.15 HírTV, Paletta https://hirtv.hu/paletta/paletta-paloznaki-jazzpiknik-2484398 7 perces interjú 

júl.17 hiros.hu https://hiros.hu/kultura/zene/bezoldul-a-jazzfovaros-fesztival újsághír 

júl.17 Kméti Lapok https://kecskemetilapok.hu/zene/bezoldul-a-jazzfovaros-fesztival ua. 

júl.21 hiros.hu 

https://hiros.hu/kultura/a-szeszcsempeszek-kora-bohem-ragtime-jazz-band-
koncert képes beszámoló 

júl.21 Kméti Lapok 
https://kecskemetilapok.hu/kultura/a-szeszcsempe%CC%81szek-kora-
bohe%CC%81m-ragtime-jazz-band-koncert ua. 

júl.21 
szabadidokozpont
-kecskemet.hu 

https://www.szabadidokozpont-kecskemet.hu/hirek/jazzfovaros-kecskemeten-
4-nap-4-szinpad-10-orszag-150-zenesz  

júl.25 
Magyar Távirati 
Iroda  MTI-hír 

júl.25 hiros.hu 

https://hiros.hu/kultura/zene/tobb-mint-150-zenesz-lep-szinpadra-a-
kecskemeti-jazzfovaros-fesztivalon MTI-hír 

júl.26 Kméti Lapok 
https://kecskemetilapok.hu/zene/tobb-mint-150-zenesz-lep-szinpadra-a-
kecskemeti-jazzfovaros-fesztivalon MTI-hír 

júl.25 webradio.hu 

https://webradio.hu/hirek/kultura/tobb-mint-150-zenesz-lep-szinpadra-a-
kecskemeti-jazzfovaros-fesztivalon MTI-hír 

júl.25 trendalelke.hu 

http://trendalelke.hu/index.php/bestof-blog/item/3168-elo-a-porgos-szoknyaval-
jon-a-iv-jazzfovaros-kecskemeten 

képes 
programajánló 

júl.25 
Demokrata          
30. szám printverzió programajánló 

júl.25 
Meglepetés 
magazin 30. szám printverzió programajánló 

júl.26 prae.hu https://www.prae.hu/news/35363-jazzfovaros-kecskemeten/ MTI-hír 

júl.26 zene.hu https://zene.hu/20190726_augusztus_elejen_lesz_a_jazzfovaros_2019 MTI-hír 



Dátum Média link fajta 

júl.26 hiros.hu 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/negyedszer-is-a-jazz-fovarosa-lesz-
kecskemet interjú 

júl.27 Bartók, Súgólyuk  
8 perces interjú 
zenével 

júl.27 Jazzy Rádió  
10 perces interjú 
zenével 

júl.27 hiros.hu 

https://hiros.hu/kultura/zene/elozetest-adtak-a-bohemek-a-kozelgo-
jazzfovarosbol képes beszámoló 

júl.27 Kméti Lapok 
https://kecskemetilapok.hu/zene/elozetest-adtak-a-bohemek-a-kozelgo-
jazzfovarosbol ua. 

júl.27 
Kiskegyed 31. 
szám printverzió programajánló 

júl.28 Kméti Lapok printverzió 
hirdetés, paginákon 
kacsa, logó, dátum 

júl.28 sonline.hu 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/tobb-mint-150-muzsikus-lep-fel-a-
jazzfovaros-szinpadan-1715325/ MTI-hír 

júl.30 Info Rádió  5 perces interjú 

júl.30 
Gong Rádió, 
Téma  

35 perces interjú 
zenével 

júl.30 
Kecskeméti 
Televízió, Múzsa  8 perces interjú 

júl.31 
Kecskeméti 
Televízió https://www.youtube.com/watch?v=itRn-SDUGmY  

júl.31 
Bartók Rádió, 
Jazzmozaik  5 perces interjú 

aug.1 

Kossuth Rádió, Jó 
napot 
Magyarország!   

aug.1 KarcFM, Hangoló  
8 perces élő interjú 
zenével 

aug.1 

Kecskeméti 
Televízió, Hírös 
Hírek https://www.youtube.com/watch?v=lpKpa8Hrwfc 

2 perces interjú a 
fesztivál kapcsán 
szállodák vezetőivel 

aug.2 hiros.hu 

https://hiros.hu/programok/oruletes-swing-buli-a-beachen--elstartolt-az-idei-
jazzfovaros-fesztival képes beszámoló 

aug.2 m1 Híradó https://www.youtube.com/watch?v=ed6iq6CFRaE 

interjú, 
bejelentkezés 

aug.2 baon.hu 

https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/jazzfovaros-futas-lesz-szombaton-
2071087/ 

hír a 
JAZZFŐVÁROS-
futásról 

aug.3 hiros.hu 

https://hiros.hu/kultura/zene/boogie-woogie-es-sok-sok-humor-a-jazzfovaros-
szinpadan---igy-telt-a-penteki-nap képes beszámoló 

aug.3 Gong Rádió  
élő interjú Falusi 
Mariannal 



Dátum Média link fajta 

aug.3 Trendalelke 
http://trendalelke.hu/index.php/bestof-blog/item/3177-esofelhok-ide-vagy-oda-
tombol-a-jazzfovaros-kecskemeten 

képes, videós 
beszámoló 

aug.3 hiros.hu 

https://hiros.hu/sport/szaznyolcan-ertek-celba-a-jazzfovaros-futoversenyen-
szombat-delelott képes beszámoló 

aug.3 keol.hu https://keol.hu/kecskemet-bacs/jazzfovaros-kecskemeten képes beszámoló 

aug.4 hiros.hu 

https://hiros.hu/kultura/zene/iv-jazzfovaros---oruletes-jazzbulival-zarult-a-
szombati-nap képes beszámoló 

aug.12 Bézs Rádió 

http://www.radiobezs.hu/radiobezs/radiobezs.archivplayer.page?szam=http%3
A%2F%2Fwww.radiobezs.hu%2Fradiobezs_files%2FArch%25C3%25ADvum
%2F2019%2F0812_1100.mp3 

55 perces portré-
interjú zenével 

aug.22 Kméti Lapok printverzió beszámoló 

 
 
 
Kelt: Kecskemét, 2019. október 15.  
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a Támogatott (cégszerű) aláírása 
P.H.                 . 


