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A Kodály Központ őszi évada két kiemelkedő jazz koncertet tartogat, amelyek bemutatják
a műfaj sokszínűségét és magával ragadó energiáját. Az AutumnJazzSession sorozat
fellépői a Snétberger–Jormin–Németh Trió és a Sárik Péter Trió X a Pécsi Vonósokkal.

2014-es, telt házas koncertje után október 3-án 19 órakor lemezbemutató előadással érkezik
újra Pécsre Snétberger Ferenc Kossuth- és Liszt-díjas gitárművész, a hátrányos helyzetű
gyerekek zenei képzésével foglalkozó Snétberger Zenei Tehetség Központ alapítója.

Zenéje szerteágazó gyökerekkel rendelkezik, organikusan egyesítve a roma és latin-amerikai
hagyományt a jazz és a klasszikus zene hatásaival. Az Oslóban rögzített, és a rangos ECM
kiadónál 2017 áprilisában megjelent Titok című album esetében ennél is erőteljesebben
nyilvánul meg a sokszínűség, köszönhetően a közreműködő karizmatikus zenészeknek.
Anders Jormin
svéd nagybőgős az improvizáció-pedagógia mestere, és a kubai, illetve mozambiki népzene
szakértője. A doboknál a koncerten a New Yorkban élő
Németh Ferenc
ül. Mivel a lemezen a melodikus improvizációk vannak túlsúlyban, a közönség a gitár és a bőgő
énekelt dialógusát hallhatja, melyhez érzékeny ritmikai hátteret kínálnak a dobok.

A Sárik Péter Trió X Beethoven című műsorával érkezik a Kodály Központba október 20-án 19
órakor. A csapat saját szerzeményei bemutatása mellett hosszú évek óta játszik műfajtól
független jazzátiratokat. A koncertről – amelyen Beethoven szimfóniáinak és
zongoraszonátáinak jazzesített átiratait hallhatja a közönség – Sárik Péter így nyilatkozott:
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„Megtisztelő és hatalmas feladat egy olyan korszakalkotó zeneszerző műveit feldolgozni, mint
Beethoven. […] Bátran használjuk a ma divatos ritmusokat, a modern jazz és popzene új
stílusjegyeit. Az igazán nagy művek nemcsak az idő próbáját állják ki, hanem mai környezetbe
kerülve újjászületnek, és olyan hatást keltenek, mintha most írták volna őket.”

A koncerten közreműködik a Pécsi Vonósok, Győri Kornél vezényletével. A Nívódíjas
zenekar minden zenei korszakból szívesen választ műsorába, szeret elkalandozni a crossover
világába is, így a jazz- és komolyzene párosítás is remekül megfér repertoárjában.

Jegyek vásárolhatók az egyes koncertekre és együttes vásárlás esetén kedvezményes
VIP-jegyek kaphatók az AutumnJazzSession két koncertjére.

Jegy és információ: www.kodalykozpont.hu
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