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April 22. (Friday) 2005. április 22. (péntek)
LAJKÓ FÉLIX (SCG) 3
WILLIAM PARKER QUARTET (USA) 3
ELDBJORG RAKNES (NOR) 4
RUTKAI BORI és a MAGYAR SPECIÁLISOK (HUN) 4
UJGUR-MAGYAR DOBZENEKAR
UYGUR & HUNGARIAN DRUM BAND (UYGUR/HUN/ROM) 5
KAHRIMAN (UYGUR/CHINA)  5
NAGYKALAPÚ CSÁNGÓK (HUN/ROM) 5

April 23. (Saturday) 2005. április 23. (szombat)
TRABAND (CZE) 6
KEVIN MACKENZIE'S VITAL SIGNS (SCO) 6
DRESCH QUARTET (HUN) 6
FME (Free Music Ensemble) (NOR/USA) 7
AKOSH S. & BENKÕ DUO (FRA/HUN)  7
GRENCSÓ QUARTET (HUN/HOL)  7

April 24. (Sunday) 2005. április 24. (vasárnap)
LAS MIGAS (ESP) 8
CORKESTRA (HOL) 8
CHRISTIAN WALLUMROD ENSEMBLE (NOR) 8
SIDSEL ENDRESEN (NOR) 9
ROB BROWN solo and trio (USA/HUN) 9
QUARTET B (HUN)  -

April 25. (Monday) 2005. április 25. (hétfõ)
RÁCZ KRISZTIÁN TRIÓ (HUN) 10
KANALAS ÉVA (HUN) & ONDAR KIZIL-OOLOVNA (TUVA/RUS) 10
FORMS OF PLASTICITY (AUT) 10

April 26. (Tuesday) 2005. április 26. (kedd)
BALTAZAR MONTANARO (FRA) 12
KULCSÁR BÉLA & BARANGOLÓ (HUN) 12
DRUMS TRIO (USA/HUN) 12
TÓTH VIKTOR SPECIAL TRIO (HUN/USA) 12
ÚZGIN VER (HUN) 12

April 27. (Wednesday) 2005. április 27. (szerda) 
DRU�INA (SLK)  13
STADLER & RIGÓ (AUT/HUN)  13
LES FRÉSES KAZAMAROFFS (FRA) 13

April 28. (Thursday) 2005. április 28. (csütörtök)
DÉL-ALFÖLDI SAXOFON ENSEMBLE  (HUN)  14
CIE MONTANARO (FRA) 14
ART THEMEN QUARTET (GBR) 14
SARIKAMIS (TUR/KURD)
& KURD TÁNCHÁZ / KURDISH DANCE HOUSE 15
CHAKRA HACKER (HUN) 15
DLHÉ DIELY (SLK)  & KUFRIK BROTHERS VJ (SLK) 15

April 29. (Friday) 2005. április 29. (péntek) 
SARIKAMIS (KURD) 16
KARL SEGLEM BAND (NOR) 16
JAMES BLOOD ULMER TRIO (USA) 16
ERICH KORY (CND) 17
GUTBUCKET (USA) 17
POZVAKOWSKI (HUN) & GRENCSÓ ISTVÁN  (HUN) 17

April 30. (Saturday) 2005. április 30. (szombat)
HEINZ BUILDS TOWER" (SWI) 18
VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ (HUN) 18
SANULLIM SAMULNORI (KAZ) 18
LAS MIGAS (ESP) 18
PANIKS (SCG) 19
CÁNTARO (CHILE/GER) 19
MANGO MOLAS (SLK) 1*9

May 1. (Sunday) 2005 május 1. (vasárnap)
CÁNTARO (CHILE/GER) 20
GUTBUCKET (USA)  20
KAHRIMAN (UYGUR/CHINA) 20
MANGO MOLAS (SLK)  20
SZÓDA (HUN)  20
NAVRANG (HUN)  20
tEóRia OtraSu (thEoRy Of Shake): NOSFERATU (SLK/CZE)  20
TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN)  20
BATARITATÁRSULAT (HUN) 21
UJGUR-MAGYAR DOBZENEKAR
UYGUR & HUNGARIAN DRUM BAND (UYGUR/HUN/ROM) 21
"HEINZ BUILDS TOWER" (SWI) - 21
CSELJABA (RUS) 21
FANFARA COMPLEXA (HUN/ROM) 21
SARIKAMIS (TUR/KURD)  & KURDISH DANCE HOUSE 21
EKTAR QUARTET (HUN)  21
KANALAS ÉVA (HUN) & ONDAR KIZIL-OOLOVNA (TUVA/RUS) 21
SZÕKE András és BADÁR Sándor (HUN)  21
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2200::0000 WWIILLLLIIAAMM  PPAARRKKEERR  QQUUAARRTTEETT  ((UUSSAA))  
www.williamparkermusic.net
Rob Brown - sax, Lewis Barnes - trombita / trumpet, William Parker - nagybõgõ / bass, Alvin Fielder - dob / drums
Vendégek / Special guests: LEENA CONQUEST (USA) ének, tánc / vocal, dance, PATRICIA NICHOLSON PARKER (USA) kortárs tánc / con-temporary dance 
Semmi felesleges csillogás és sztárall rök, leheletfinom és végletekig letisztult, "egyszer " zenére számítson, aki eljön. A Quartet fellépése a2004-es MEDIAWAVE-n, de sokak, nyilván szubjektív véleménye szerint, minden idõkMEDIAWAVE-jeinek legminõségibb zenei élménye, produkciója volt. A 15 éves évfor-dulóra nem árt az ismétlés. A csapat a kor legizgalmasabb, pályafutásuk csúcsán járókreatív improvizatõreit tömöríti. Rob Brownt sok szakértõ Coltrane formátumú és fon-tosságú muzsikusnak tartja (vasárnap szólóban és trióban saját zenéjét is játszanifogja). Charles Mingus óta nem volt olyan bõgõs egyéniség, mint William Parker, aki egyegészen sajátos lüktetéssel újította meg a sablonokba fulladó jazzt és ráadásul nagy-zenekari hangszerelõként is tovább tudta vinni a Sun Ra-i hagyományokat, amint azttavaly bizonyította a "nemzetközi improvizatív zenei workshop" extatikus felhangú záró-koncertjén. Leena Conquest énekesnõrõl is sokat hallhatunk még a jövõben. Sajnos a csapat eredeti és Gyõrött nagyon jól ismert dobosa, Hamid Drake lánya más-napi chicagói esküvõje miatt hiányozni fog, de hétfõre itt lesz a csapat magyar kreatívjazzmuzsikusokkal megismételt workshopjára. Három napig együtt próbál és ad kama-ra és nagyobb koncerteket a magyar és amerikai kreatív élvonal.
William Parker, a bassist without peer in the creative music realm. Parker has beeninvolved with some of the most challenging music out there, working with the David S.Ware Quartet, Shipp's many groups, and other artists who push right through the enve-lope in search of new sounds. The bulk of the recording features a quartet, with Parkeron bass, Rob Brown on alto and flute, Louis Barnes on trumpet and frequent Parkercollaborator Alvin Fielder on drums. But it is a fifth performer, vocalist Leena Conquest,who keeps things interesting. Her contributions, giving voice Parker's powerfully poe-tic lyrics, enliven the disc, and give the music a focal point sometimes lacking inParker's work. Louis Barnes's trumpet blasts, cut by manic trills, fuels the music intoextreme highs. Parker gives evidence to back up his large stature in creative music,showing himself to be a modern day Charles Mingus. Here, he proves once and for allthat any divisions between mainstream jazz and its more avant garde brethren needonly be drawn in the minds of myopic listeners. 3

1199::0000 LLAAJJKKÓÓ  FFÉÉLLIIXX  ((SSCCGG))
heged  szóló / violin solo

www.lajkofelix.hu
Lajkó Félix - még teljesen ismeretlenül, 17 éves korától - a korai MEDIAWAVE Fesztiválok és táborok (novák-pusztai Filmtábor, rábapatonai Bilibáncs) rendszeres, meghatározó résztvevõje. Sokan kaptak általa nagyzenei koncertélményeket (szólóban, Dresch Mihállyal, vagy saját bandájával a novákpusztai kastély padlás-színpadán), vagy éppen személyesebb jelleg  töltéseket, amint a büfében Rona Hartnernek húzza, vagy a Mosoni-Duna híd alattnemzetközi filmes és zenész közegben bulizik sokak vagy éppen kevesek örömére. Sok élmény és legenda kering körülötte a fesz-tivállátogatók körében. Mára "kinõtt" bennünket, zeneakadémiák és dísztermek sokak által - ismét - felfedezett, ünnepelt sztárja.Örülünk, hogy ismét közöttünk van. A "Párhuzamos kultúráért" díjátadásra érkezik és ragaszkodott hozzá, hogy ismét játsszon afesztivál közönségének. A fesztivál során egy korai korszakáról készült, személyes hangulatú dokumentumfilm is megtekinthetõróla.

Lajkó Félix from the age of 17 when he was still unknown, used to be a regu-lar and of central partaker the formerly MEDIAWAVE festivals and camps(Film camp Novákpuszta, Bilibáncs Rábapatona). Many were given impor-tant concert experience (in solo, with Dresch Mihály or with his own groupat the loft theatre of the Novákpuszta Castle) or more personal ones likeplaying for Rona Hartner at the buffet orunder the Mosoni-Danube bridge in the circleof international film makers and musiciansfor the joy of many or rather less people.There are many accounts and legends arewoven around his person by the festival visi-tors. For now he has outgrown us and beca-me the celebrity of music academies andconcert halls. We are delighted to have himback for tonight arriving at the 'ParallelCultures' award gala and he insisted on per-forming for the festival visitors. A personaldocumentary on his earlier period of life areshown during the festival.
Támogató / Supported byGRABOPLAST Rt.



2222::3300 EELLDDBBJJOORRGG  RRAAKKNNEESS  ((NNOORR))  
solo

www.hf.ntnu.no/mit/eldbjorgr
Eldbjorg Raknes - ének, elektronika / vocal, electronic
A magyar jazzkedvelõk általában csak JanGarbarek nevét ismerik a norvég zenei életbõl.Tavaly Arve Henriksen trombitás sajátos, eredetimuzsikája tágította a látókörünket. A MEDIAWA-VE-n idén fellépõ öt, nagyon komoly zenei minõsé-get képviselõ norvég formáció mind egy-egy -nagyon eltérõ - szín a norvég zenei palettáról, deegyben biztosan azonosak: karakteresen norvé-gok és remélhetõleg halványítják Garbarek, egyéb-ként jogosan megszerzett rangját és tágítják zeneiközgondolkodásunkat az európai jazz legfrissebbáramlatairól. Eldbjorg Raknes a norvég új hullám egyik legeredetibb képviselõje.Laza, könnyed, a szórakoztatás határát súroló, de mégis minõségimuzsika, melyet sokszor f szerez improvizációval. Effekteket éssamplert használ, ha úgy érzi elhagyja a dal szövegét és énekelahogy csak az északi tájak gyermekei képesek.

Eldbjorg has for a long time been working with free impovisation,the possibilities of the voice and effx. A cappella has for a long timebeen a main part of her work here is eldbjorg alone with her voice,live sampling and effx. The prosess before and on stage is mainlyimprovised with and without words. the response on thisproject/consept from the audience has been breathtaking...
Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, RoyalNorwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center,Rikskonsertene

2233::4455 RRUUTTKKAAII  BBOORRII  ééss  aa  MMAAGGYYAARR  SSPPEECCIIÁÁLLIISSOOKK  ((HHUUNN))
képes koncert-mese / concert-tale
"A SZERELEM KÍSÉRÕ TÜNETEI"

Rutkai Bori - ének / vocal, composers, painter, visual effects
Rutkai Bori a SpeckoJedno zenekar dalainak felhasználásávalírta "A szerelem kísérõ tünetei' cím  hangjátékot. A dalokszövegeit ugyancsak õ szerezte. A cím a Káma Szútrábanolvasható tízes fokozatú listából ered, amely a Szemek szerel-métõl egészen a Halálig jegyzi a tüneteket. A zenéhez és ének-hez Bori saját festményeibõl, fotóiból, montázsaiból és néhánymozgóképes munkájának részleteibõl vágott képi anyagot. Ezképezi a hangjáték vetített hátterét. 
Rutkai Bori's radio play A szerelem kísérõ tünetei - The sideeffects of love based on the music of the band SpeckoJedno.The lyrics was also written by her. The title originates from theten scale list of Kama Sutra which lists the effects from theLove of the Eyes to Death. The projected visual scene featuresdifferent images made from her own paintings, photos andmontages.
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1177::3300 UUJJGGUURR--MMAAGGYYAARR  DDOOBBZZEENNEEKKAARRUUYYGGUURR  &&  HHUUNNGGAARRIIAANN  DDRRUUMM  BBAANNDD
(UYGUR/HUN/ROM) 

Földi Lehel - töröksíp / zurna, Benke Gráci - ujgur népi dobok / uygur folk drums, Azimaiti Aikenmu - ujgur népi dobok / uygur folk drums,Tuerxun Aheniyazi - ujgur népi dobok / uygur folk drums 
A MEDIAWAVE 2004 évi dzsungáriai turnéján (Észak-Nyugat Kína) ismerkedett meg a turnét végigzenélõ Fanfara Complexa (mold-vai népzene) együttes az ujgur népzene e speciális ágával, amelyet a mai napig használnak pl. üzletek nyitásakor, lakodalmi mene-tek kísérésére. Ezen erõteljes ritmusú, felhívásra, figyelemfelkeltésre használt, speciális öntöttvas dobokon elõadott dobzenét mi mosta MEDIAWAVE Fesztivál indítására szánjuk a rokon ujgur és magyar nép dobosainak elõadásában.
During the MEDIAWAVE 2004 made tour of Jungaria (North-West China) we got to know the band Fanfara Complexa (Moldavianfolk music) performing throughout playing a special kind of Uygur folk music still used for shop openings and at wedding cere-monies etc. The powerful rhythms provoke the senses as well as attract attention performed on drums made from pig iron are goingto open the MEDIAWAVE festival with the help of the kin Uygur and Hungarian drummers.
Támogató / Supported by INTELLINET Kft.

2200::0000  &&  0011::0000    KKAAHHRRIIMMAANN  ((UUYYGGUURR//CCHHIINNAA))
ujgur flamenco együttes / uygur flamenco group 

Kahriman - gitár / ének / guitar, vocal, Dilnur - ének / vocal, Mufuful - gitár / guitar, AikebaierjiangAbulizi - gitár / guitar, Paizula Fulate - basszus / e. bass, Azimaiti Aikenmu - ujgur népi hangszerek,dob / uygur folk instruments, drums, Tuerxun Aheniyazi - dob / drums
A spanyolok az iszlám alapú kultúra legnyugatibb, az ujgurok a legkeletibb végét jelentik.Mindkettõben megvannak a speciális flamenco ritmus alapelemei népi és modern változatbanis. A fesztiválon mindkét változat hallható lesz, eredeti elõadásokban. Az ujgur változat telje-séggel ismeretlen a világ számára.
The Uygurs are people of the Islamic culture speaking ancient Turkish in the north-westernparts of China. Khariman Band has the special and harmonic way of mixing the music fromacross Spain with the technique of Flamenco.
Támogató / Supported by INTELLINET Kft.

2211::3300 NNAAGGYYKKAALLAAPPÚÚ  CCSSÁÁNNGGÓÓKK  ((HHUUNN//RROOMM))
népies koreográfia / folk choreography

Koreográfus / Choreography by: Fitos Dezsõ
Elõadja / Performers by: Szentendre Néptáncegyüttes
A csapat sok szálon kötõdik Gyõrhöz, egyrészt a táncosok harmada gyõri, a másodkoreográfus Józsa Bambi Zoltán szintén. A darabban sze-replõ zenészek jelentõs része is régóta, erõsen és sok szálon kötõdik a MEDIAWAVE-hez. Elég ha csak Zerkula János, vak gyimesi prímásvagy Bede Petya nevét említjük. A koreográfus, táncos Fitos Dezsõ is számos alkalommal lépett fel az Ordasok táncegyüttessel a fesztiválon,vagy pl. tavaly õsszel az amszterdami Bimhuis-ban, a holland-magyar kulturális év legjelentõsebb - az egész magyar ethnojazz és ethnovonalatfelvonultató, MEDIAWAVE által szervezett 4 napos fesztiválján. Úgy érezzük, hogy e produkció foglalja össze legjobban a MEDIAWAVE Fesztivál autentikus gyimesi és moldvai csángó népzenéhez ésnéptánchoz való viszonyát és egyben a Magyarországról Gyimesbe "disszidált" Sára Ferenc, 2005-ös "párhuzamos kultúráért" díjas táncos,koreográfus köszöntése.  
The group is bounded to Gyõr in many respect such as the third of the dancers were born here so as the second choreographer Józsa BambiZoltán. The musicians are also strongly and in many ways are connected with MEDIAWAVE like Zekula János, the blind leader of a gypsyband or Bede Petya. Fitos Dezsõ, the choreographer and dancer has performed with the dance group Ordasok on the festival not to menti-on the 4 day festival organized by MEDIAWAVE last September in Bimhius, Amsterdam as part of the Dutch - Hungarian cultural year depic-ting the entire Hungarian ethno jazz and ethno stream.We believe this performance summarises the relation of the MEDIAWAVE Festival to the authentic folk music and folk dance of Gyimes andCsángó-s of Moldavia. It is also a greeting towards the dancer and choreographer Sára Ferenc, the award winner 'Parallel Culture' 2005 and'dissident' to Gyimes.

0011::0000 CCSSÁÁNNGGÓÓ  TTÁÁNNCCHHÁÁZZ  //  DDAANNCCEE  HHOOUUSSEE  
Zerkula János - heged  / violin (autentic folk musician from Gyimes, ROM), Szigony (HUN), Fanfara Complexa (HUN/ROM), Ivanovics & Fábri Duó(YUG/HUN)
A magyar autentikus és táncházas népzene élvonala húzza a talpalávalót. 5



2200::0000  &&  0011::0000    TTRRAABBAANNDD  ((CCZZEE))
underground ethno music

www.traband.net
Jarda - harmonika, gitár, ének / accordion, guitar, vocal, Evzen - bendz-só, ének / banjo, vocal, Jana -  trombita, ének / trumpet, vocal, Robert- tuba, Jakub - euphonium, Petr - dob / drums 
A prágai zenekar a tavalyi "Bakonyalji Vigasságok"-on márbizonyította képességeit. Ismeretlen zenekarként - hangulatilag -simán felülmúlta az elõtte játszó nálunk nagynev  Mistery Gangrockabilly zenekart. A Balkán ritmusai keverednek most újra klez-merrel, cigányzenével, egy cirkuszi fúvós zenekar hangszereivel, egygyászmenettel, a müezzin énekével, törökmézzel, a sivatag hívóhangjával.  Jó felvezetésnek ígérkezik Kusturica új filmjéhez.

"The group's music takes its source from Balkan and klezmer traditions, whileadding a modern folk twist to the melodies and making the best out of very unu-sual instrumentation. Imagine clarinet, trumpet, banjo, tuba, and drums party-ing through sailors' songs and Jewish wedding music." - François Couture, AllMusic Guide

1199::0000 KKEEVVIINN  MMAACCKKEENNZZIIEE''SS  VVIITTAALL  SSIIGGNNSS  ((SSCCOO))
www.kevinmackenzie.co.uk
Kevin Mackenzie - gitár/ guitar, Phil Bancroft - tenor sax, Martin Kershaw - alto sax,Simon Thoumire - concertina, Aidan O' Rourke - heged  /fiddle, Chris Stout - heged /fiddle, Chick Lyall - zongora/ piano, Tom Lyne - bõgõ / bass, Tom Bancroft - dob/drums
A gitáros Kevin Mackenzie a skót zenei élet megkerülhetetlen figurája, azújvonalas skót jazz egyik élharcosa, elsõ magyarországi fellépésére egy ethno-jazz szupercsapat élén érkezik. Nagy létszámú zenekara ugyanazokból a sajátzenei hagyományokból építkezõ zenei hozzáállást és minõséget képviseli askót/brit, vagy akár az európai ethnojazzvilágban, amint az utána fellépõ DreschMihály. Modern jazz és a tradicionális kelta zene elemei találkoznak lélegze-telállító szólókkal t zdelt koncertjük alatt. 
Kevin Mackenzie is a highly respected and much sought after musician withinthe jazz and traditional Scottish music scenes. Their's music came out of a pre-stigious Scottish Arts Council Creative Scotland Award, given annually toScotland's leading artists to allow them to develop special projects. Their's newalbum is the result of the process for MacKenzie and is a truly stunning mixtu-re of sounds, grooves, and superb soloing. 
Támogató / Supported by BRITISH COUNCIL!

2200::3300 DDRREESSCCHH  QQUUAARRTTEETT  ((HHUUNN))
www.csucsposta.hu/bujdoso/
Dresch Mihály - fúvós hangszerek / reeds, Kovács Ferenc - heged , trombita / violin, trumpet, Szanday Mátyás - bõgõ / bass, Baló István - dob / drums
Desch Misi 50 éves. Valamikor a hetvenes évek végén Gyõrött adta elsõ koncertjeinek egyikét a Regõs Quartet tagjaként, majd a Binder Quartetben játszva elsõ független nemzetközi jazzkoncertünkön (1982) alkalma volt Anthony Braxotonnal játszani, majd másokkal is a következõ kétévben (Rova Saxophone Quartet, Keshavan Maslak, stb.). Hamarosan (1993) megalakította saját együttesét és Grencsóval, Lajkó Félix-szel,Kovács Öcsivel az oldalán rengeteg emlékezetes koncertet adott klubunkban és fesztiválunkon. A MEDIAWAVE Fesztivál alapemberei közészámít, akik meghatározzák egy rendezvény karakterét. 50 évesen egy európairangú muzsikust, talán az egyetlen külföldön is komolyan elismert magyar jazz-muzsikust köszönthetjük benne. ...és itthon? Kicsit talán nagy az érdemtelentolakodás.
Mihály Dresch is celebrating his 50th birthday. In the seventies as the member ofthe Regõs Quartet then Binder Quartet he debuted in Gyõr and on our first inde-pendent jazz concert (1982) he had the opportunity to play with Anthony Braxtonthen with other prominent such as Rova Saxophone Quartet and Keshavan Maslaketc. Soon afterwards (1993) he formed his own group with Grencsó, Lajkó Félixand Kovács Öcsi giving numerous memorable concerts at our club and on thefestival. He is a key figure of the MEDIAWAVE Festival determining its character.At the age of fifty he is a European musician one of those Hungarians who areacknowledged abroad. But, what about at home? We don't think so.6



2211::4455 FFMMEE  ((FFrreeee  MMuussiicc  EEnnsseemmbbllee))  ((NNOORR//UUSSAA))  
Ken Vandermark - fúvós hangszerek / reeds, Nate McBride - bõgõ / bass, Paal Nilssen-Love - dob / drums
www.paalnilssen-love.comwww.kenvandermark.com
Ez a csapat bizony nem árul zsákbamacskát és nevükhöz méltóan improvizatív szabadzenéjükkel hívják fel magukra a figyelmet. AzFME a globális improvizatív zene három markáns alakjának különbözõ elképzelés  és célú zenei munkáját foglalja egy zenekarba.Paal Nilssen-Love a jelenkor legfoglalkoztatottabb norvég dobosa, játszik többek között Peter Brötzmann Chicago TentetjébenEurópát mostanában a Joe McPhee-vel kiegészült The Thing nev  zenekarával rengeti meg. E formációban a híres amerikai avantgardista, Ken Vandermark partnereként hallhatjuk.  

FME brings together the diverse musical skills and interestsof three important musicians from the global improvisedmusic scene. Vandermark began thinking about forming thisgroup in the late 1990s when he and McBride started discussionsconcerning new ways to think about composing and performing fora contemporary "jazz" ensemble.. This clearly was a heavy task. Itwas not until Vandermark met Nilssen-Love in the spring of 2000 didhe feel he had the specific players he needed: McBride and Nilssen-Love were musicians who could meet all the requirements he waslooking for.
Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, RoyalNorwegian Foreign Department, West Norway Jazz Center,Rikskonsertene

2233::0000 AAKKOOSSHH  SS..  &&  BBEENNKKÕÕ  DDUUOO  ((FFRRAA//HHUUNN))
http://akosh.s.free.fr/
Ákos Szelevényi - fúvós hangszerek / reeds, Benkõ Róbert - bõgõ / bass
Akosh S., azaz Szelevényi Ákos a francia jazz elsõ vonalas muzsi-kusának számít és szívesen tér haza játszani hazai zenészekkel,amint ezt több MEDIAWAVE Fesztiválon is tette. Zenéje karakteresenmagyar hagyományokra épít. Két évvel ezelõtt a MEDIAWAVEFesztiválon - felkérésünkre - elõször játszott együtt Joëlle Léandrevilághír  francia bõgõssel. Gyõri duókoncertjük nemrég jelent megFranciaországban.
Akosh S. alias Szelevényi Ákos is a first line jazz musician of France whooften comes home to play with the Hungarian artists as he has done iton previous MEDIAWAVE Festivals. His music is rooted in theHungarian traditions. On the MEDIAWAVE Festival two years ago heplayed together with the world famous French bass player JoelleLéandre. Their duet concert has just been recently published in France.

2244::0000 GGRREENNCCSSÓÓ  QQUUAARRTTEETT  ((HHUUNN//HHOOLL))
http://www.bmc.hu/jazzfesztival/grencso.htm
Grencsó István - fúvós hangszerek / reeds, Hans van Vliet - pozan / trombone, BenkõRóbert - bõgõ / bass, Jeszenszky György - dob / drums
A magyar jazz legjelentõsebb kísérletezõje szintén a MEDIAWAVE Fesztiválalapfigurájának számít. Számos egyedi, a fesztiválra szerzett darab valósultmeg az elmúlt évek során, melyek jórészt lemezre is kerültek késõbb - InRagtime, Villa Negra,  Dreamcar (az álruhás Szemzõ Tiborral), stb.
The greatest experiment of the Hungarian jazz scene is also a base at MEDIA-WAVE Festival. Numerous pieces composed for the Festivalhas been recorded such as In Ragtime, Villa Negra, Dreamcar(with Szemzõ Tibor) etc.
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2200::0000    LLAASS  MMIIGGAASS  ((EESSPP))
www.lasmigas.com
Sylvia Pérez Cruz - ének / vocal, Marta Robles Crespo - gitár /guitar, Isabelle Laudenbach - gitár / guitar, Lisa Bause - heged/ violin
Gyönyör  spanyol lányok, vérpezsdítõ flamenco zene éstánc Barcelonából. A Las Migas (A Falatkák) elõször2004-ben állt össze, hogy a különbözõ zenei háttérrel ren-delkezõ zenészek a flamenco területén kísérletezzenek.Saját flamencójukat játsszák, egészen a gyökerekig vis-szanyúlva, különbözõ színekkel és élményekkel tarkítva,elõítéletektõl mentesen, rendkívül vonzó elõadásmóddal.

LAS MIGAS (The Crumbs) first reunited in 2004 to experiment withthe flamenco language, departing from their different backgroundsLAS MIGAS look to seduce the public with weapons such as emoti-on, quality, sensitivity and subtle aesthetics. They present their ownflamenco, from the roots, adding different colours and experiences,free of prejudices and an attractive scene presence. 

1188::3300 CCOORRKKEESSTTRRAA  ((HHOOLL))
www.doek.org/corkestra.html 
Cor Fulher - organ, clavinet, piano, Ab Baars - tenor sax, clarinet, TobiasDelius - tenor sax, clarinet, Anne La Berge - flutes, Andy Moor - electric gui-tar, Nora Mulder - cymbalom, Wilbert de Joode - double bass, Tony Buck -percussion, Michael Vatcher - percussion, singing, saw, hammer dulcimer
A tavalyi fesztivál a holland, azon belül az amszterdami jazzt emelte ki,nagy közönségsikerrel. Sokak tetszését nyerte el a sajátos, groteszkholland zene. E formáció egy része már járt a fesztiválon (Ab Baars,Tobias Delius), a zseniális ausztrál dobos, Tony Buck pedig kétszer is,tavaly és úgy öt éve a nagy felt nést keltõ, pszihedelikus jazzt játszó"The Necks" formáció tagjaként. A Corkestra zenéje valóságos zeneiszüret: dallamgazdag, vidám, sokszín , humoros és egy kicsit szokat-lan. Zenéjük olyan egyedi, mint egy ujjlenyomat, sajátos dobelemekkel és effektekkel, a húros hangszerek nem éppen hagyományos hasz-nálatával, és a zenekarvezetõ sajátos orgona és zongorajátékával. Fuhler nem rejti el szenvedélyét, melyet az antik szintetizátorok ill. elektro-mos orgonák iránt érez, s szinte minden hangulathoz készenlétben tart egy megfelelõ hangszert, hogy az improvizatív elemek mindegyikéhezhozzá tudja tenni azt a bizonyos pluszt, amitõl olyan fantasztikusan egyedi és alkalmanként mégis más és más ez a zene. 
Corkestra's sound is vintage Cor Fuhler: tuneful, lively, colorful, humorous and a little bit off-center. Their sound is distinctive as a fingerprint,what with that percussion section, 3 plucked and hammered string instruments, three winds but no brass, and the leader's own puckish workon organ and clavinet spearheading the rhythm trio. Still, in some ways, Corkestra's singular music does recall medium-size bands compo-ser Sun Ra led over the years. And like Sun Ra, Fuhler has an ongoing fascination with antiquated electronic keyboards, like the Philicordaorgan and the Synthi. It's as if Cor had a keyboard handy for every mood, texture or colouristic palette his fellow players conjure up in theirimprovisations or treatments of themes.
Támogató / Supported by THE NETHERLANDS EMBASSY

2200::3300 CCHHRRIISSTTIIAANN  WWAALLLLUUMMRROODD  EENNSSEEMMBBLLEE  ((NNOORR))  
www.ecmrecords.com
Christian Wallumrod - zongora / piano, Arve Henriksen - trombita / trumpet, Nils Okland - heged  / violin, Hardanger Fiddle, Per Oddvar Johansen - dob / drums
A zongorista és zenekarvezetõ Christian Wallumrod gyerekkorában a helyi templom kórusának biztosította a zongorakíséretet. Ezek a zenei gyöke-rek mai darabjaiban is nyomot hagytak, több m vében is érezhetjük ennek a szakrális hangulatnak a felbukkanását. Saját zenekara élén látogatmost elõször hozzánk, de a quartet tagja az az Arve Henriksen, kinek tavalyi szóló koncertje sokak számára marad emlékezetes zseniális éssajátos trombitajátéka miatt.
Leader/pianist Christian Wallumrod, born 1971, grew up inKongsberg; where he began playing the piano at 12 w accompanychoirs in a local church. The church mode feel of "The Birch" may owesomething to this background, although there are also affinities withKenny Wheeler's writing. Today Christian Wallumrod pays main atten-tion to his own ensemble and his second main project is duo and trioworking with vocal artist Sidsel Endresen.
Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal NorwegianForeign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene
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2222::1155 SSIIDDSSEELL  EENNDDRREESSEENN  ((NNOORR))  ssoolloo
http://www.jazzlandrec.com/sidsel_bio.html
Sidsel Endresen - vocal, electronic
Sidsel Endresen az egyik legnagyobb norvég énekesnõnek számít. Valahol egy minõségi Björk és a lappföldi õslakók sámáns-zertartásainak kortárs zenei átitatottságú hangulata árad belõle. Kár, hogy eddig nem hallhattunk ilyen zenéket. Egy egészen új,semmihez sem hasonlítható skandináv szín az európai zenében. Munkássága hihetetlenül széles kör , a kortárs zenéktõl a mul-timédiás elõadásokon keresztül, kórusokkal, szimfonikus zenekarokkal és más norvég költõkkel való együttm ködésig, a szólóénekhang sokrét  alkalmazásán keresztül ezerfélemegnyilvánulási formával találkozhatunk nála. 

Sidsel has fronted a number of her own groups and workedwith a large number of Norwegian and international jazzmusicians. She has worked within a wide range of musicalgenres, including contemporary music, multimedia performances, -soloed with choir and symphonic music, - collaborated with otherNorwegian poets and worked extensively with the voice as soloinstrument. 
Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal NorwegianForeign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

2233::3300 RROOBB  BBRROOWWNN  ((UUSSAA//HHUUNN))
solo and trio

http://www.blacksaint.com/bios/rbrown.html
Rob Brown - alt szaxofon / alto sax, Szanday Mátyás - bõgõ / bass, Baló István - dobok / drums
A tavalyi, nagysiker  nemzetközi improvizatív zenei m hely egyik látható eredménye ekoncert, ahol a nagyformátumú, a William Parker Quartetben megismert altszaxofonosmutatkozik be saját dolgaival, szólóban és magyar muzsikusokkal kiegészülve. 
This concert is one of the visible results of last year's successful international musicworkshop where the alt saxophonist of the William Parker Quartet features his com-positions in solo and on behalf of other Hungarian musicians.

0000::3300 QQUUAARRTTEETT  BB  ((HHUUNN))    
www.mihalyborbely.hu
Borbély Mihály - szaxofon / sax, György Mihály - gitár / guitar, HorváthBalázs - bõgõ / bass, Sárvári Kovács Zsolt - dobok / drums, 
Vendég: LUKÁCS MIKLÓS - cimbalom
A Quartet B 1995-ben alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárszene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihályvezetésével, hasonló szellem  és gondolkodású muzsikusok csatla-kozásával. Zenéjüket a jazz, valamint a Kárpát-medence és a Balkánnépzenei örökségének ötvözése jellemzi, érdekes dallamfordulatok-kal, olykor finoman áttetszõ, máskor erõteljes ritmusokkal, idõnkéntkortárszenei elemekkel f szerezve. 
Multireedist Mihály Borbély got his degrees in classical clarinet andjazz saxophone from the Béla Bartók Conservatory and Ferenc LisztAcademy of Music in Hungary and became a real versatile musicianworking in different musical styles from folk and world music to jazzand contemporary music. In the nineties he has formed his own jazzgroups, the world music oriented Quartet B.
Támogatja / Supported by NESCAFÉ
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2200::0000    &&  2233::3300    RRÁÁCCZZ  KKRRIISSZZTTIIÁÁNN  TTRRIIÓÓ  ((HHUUNN))  
Rácz Krisztián - gitár / guitar, Boros Attila - basszusgitár / e.bass,Koch Barnabás - dob / drums 
A magyar jazz újhullám egyik legjobb, legfrissebb zenekara. A hangzás Pat Matheny-t, John Scofield-ot, néhol Jimmy Hendrix-et idézi, de eléggé sajátos fúziós jazz. A zenekar több emlékeze-tes koncertet adott a Rómer házban, egy idõ után Power PuffProjekt néven, majd egy év leállás következett. Most ismét RáczKrisztián trió néven futnak. A trió ereje a tagok magas fokúegyüttes játékában van, amelyet tovább erõsít a fiatal muzsiku-sok egyéni kvalitása.

One of the most prominent of the Hungarian new wave jazz. It's a uniquejazz fusion resembling to Pat Matheny, John Scofield and in patches toJimmy Hendrix. The band has given a number of memorable concerts inRómer House under the name of Power Puff Project then after a year offthey came back with the name Rácz Krisztián Trio. The power of the Trio isof the skill of the members intensified by the personal quality of the youngmusicians.

2211::0000 KKAANNAALLAASS  ÉÉVVAA  ((HHUUNN))  &&  OONNDDAARR  KKIIZZIILL--OOOOLLOOVVNNAA((TTUUVVAA//RRUUSS))
http://www.extra.hu/kanalas/
Kanalas Éva - ének / vocal, Ondar Kizil-Oolovna - sámán énekes Tuvából / shamansinger from Tuva, Siberia 
Kanalas Éva népdalénekes sokat jár azokra a területekre, így Szibériába is,ahol még hallhatja a rokon népek élõ népzenéjét.  A torokhangú éneklés-módról ismert Tuvában találkozott Oolovnával, aki egy sámánközpontvezetõje. Gyógyító sámán. A Szovjetunió megsz ntével ismét visszaállt a régirend Szibériában, amely nagy részének vallása hagyományosan a sámániz-mus volt. Nincs ebben semmi misztikus, mint ahogy errefelé gondolják,hanem a sámánizmus azt ott élõ emberek õsi vallása, amelyben a sámánnemcsak pap, hanem orvos is. 
Kanalas Éva folksinger has visited numerous places even in Siberia to explo-re folk music of the relative ethnic groups. She met Oolovna a leader of ashaman centre with characteristic throaty voice in Tuva who is a spiritualshaman healer. After the collapse of the USSR the former order was resto-red with its religion the shamanism. However, it should not be mesmerised since shamanism is the ancient religion of the residents wherethe shaman is not solely the priest but the doctor, too.

2222::0000 FFOORRMMSS  OOFF  PPLLAASSTTIICCIITTYY  ((AAUUTT))  
www.fop.at 
Johannes Specht - gitár / guitar, Lorenz Raab -trombita / trumpet, OliverSteger - nagybõgõ / double bass, Mike Breneis - dob / drums
Vendég / guest: DJ BIONIC Kid from Waxolutionist
Ez évtõl Bécs városa is büszkélkedhet egy helyi MediawaveFesztivállal és mi is büszkélkedhetünk õvelük. De mit sem érne ez azúj kapcsolat anélkül, hogy nekilássunk ismerkedni egymás friss zenéi-vel. És ahogy õk is vendégül látnak magyar zenekarokat, mi is idecsábítunk egyet a fiatal osztrák muzsikusok közül, méghozzá egyolyan acidos jazzt játszó zenekart, kiket a bécsi közönség jól ismerhangulatos koncertjeirõl. A FOP cs ri és csavarja a zenei témákat, snem is akármilyen lendülettel. Zenéjükben egyesítik a hagyományosjazz érzékenységét és improvizatív elemeit a modern groove-os dalla-mok hangzásával és energiájával. Táncos elektro-jazz Erik Truffaznyomdokain haladva. 
"FOP? Fip Fop? No, the joke's not on you. FOP simply stands forForms Of Plasticity, and FipFop is the title of the perhaps most important and certainly the most compelling Austrian jazz album of the year.These young musicians, who are also truly young at heart, create a soft collision between art and commercialism, between jazz and, well, I-wouldn't-necessarily-call-that-jazz, between history and a vision of the future. FOP twists, bends, and shapes the musical material with sur-prising agility. FipFop? Simply put, it's tops!" (Walter Göbchen)10



ZZEENNEEII  MMÛHHEELLYYEEKK  //  MMUUSSIICC  WWOORRKKSSHHOOPPSS
AApprriill  2255--2277..  22000055..  áápprriilliiss  2255--2277..
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  IIMMRROOVVIISSEEDD  MMUUSSIICC  WWOORRKKSSHHOOPP

Vezetõ / Leader: William Parker (USA) (húros hangszerek / strings)
Tanárok / Teachers: Rob Brown (sax), Hamid Drake (dob / drums), Leena Conquest (ének / vocal) 

+ Patricia Nicholson (kortárs tánc / contemporary dance)
WORKSHOP TAGOK:
Húros hangszerek / Strings:

Kovács Ferenc - heged , trombita / violin, trumpet
Szandai Mátyás - bõgõ / bass
Mezei Szilárd - heged  / violin

Resch Béla - bõgõ / bass
Matthew Mitchell (New Zealand) - gitár / guitar

Fúvós hangszerek / Reeds:
Grencsó István - szaxofon / sax

Tóth Viktor - szaxofon / sax
Bede Péter - szaxofon / sax
Burány Béla - szaxofon / sax
T zkõ Csaba - szaxofon / sax

Baló István - dob / drums
Halmos András Raffaelo - dob / drums

Bágyi Balázs - dob / drums

Tánc / Dance:
Tanulók: Bata Rita, Festus Ihaza

Ének / Vocal:
Tóth Evelin, Szalóki Ági, Rutkai Bori

AApprriill  2266--2288..  22000055..  áápprriilliiss  2266--2288..
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  EETTHHNNOO  MMUUSSIICC  WWOORRKKSSHHOOPP

Vezetõ / Leader: Miqueu Montanaro - furulya, dob, harmonika /flute, drum, accordion
Tanárok / Teacher: Serge Pesce - gitár / guitar, Fabrice Gaudé - ütõhangszerek / percussions

WORKSHOP TAGOK:
Kahriman Band (CHI)  

Úzgin ver (HUN) 
Sarikamis (KURD) 

Paniks (SCG) 
Las Migas (ESP) 11



Házigazda: Kulcsár Béla és Nagy Anikó.
Gyõr-Ménfõcsanak, Gyõri u. 5-7. 
1199::0000    BBAALLTTAAZZAARR  MMOONNTTAANNAARROO((FFRRAA))  violin solo
www.compagnie-montanaro.com/

2200::0000    KKUULLCCSSÁÁRR  BBÉÉLLAA&&  BBAARRAANNGGOOLLÓÓ  ((HHUUNN))
Nagy Anikó - ének, gitár, vers / vocal, guitar, verse, Kulcsár Béla - harmonika, ének / accordion,vocal, Heller Csilla - vers, ének / verse, vocal, Mészáros Márton - vers, ütõhangszerek / verse, per-cussions
A Barangoló együttes a 2000. évben kezdett el együtt muzsikálni, verselni. A Kárpát-meden-ce egészében élõ magyarok szellemiségének megõrzését t zték ki célul. Emlékezetes irodal-mi esteket tartanak Nagy László, Kormos István és más magyar költõk m veibõl, a Rákóczi-szabadságharc emlékére és más ünnepek alkalmából, a borról és a szerelemrõl; jelenlegihatárainkon innen és túl. 
The Barangoló band started to play music and verse together in 2000. They are about to pre-serve the traditions and spirits of Hungarians living in the Carpathian Basin. They organizememorable literature evenings about the wine and love from the works of László Nagy, István Kormos and many other Hungarian poets onseveral national holidays and other public occasions outside and inside the country.

2200::3300      RRÖÖVVIIDDEENN  BBEEMMUUTTAATTKKOOZZNNAAKK  AA  WWOORRKKSSHHOOPP  ZZEENNEEKKAARRAAII
SHORT PRESENTATION INTERNATIONAL ETHNO MUSIC WORKSHOP GROUPS:
PANIKS (SCG) & ÚZGIN VER (HUN) & KAHRIMAN (UJGUR) & LAS MIGAS (ESP)
2211::0000 DDRRUUMMSS  TTRRIIOO  ((UUSSAA//HHUUNN))  
Hamid Drake - dob / drums, Baló István - dob / drums, Halmos András "Rafi" - dob / drums
Mindkét formáció az elõzõ évi improvizatív zenei workshop "terméke".  
These two projects are the "products" of the last year improvisative workshop.

2211::3300 TTÓÓTTHH  VVIIKKTTOORR  SSPPEECCIIAALL  TTRRIIOO((HHUUNN//UUSSAA))  
Tóth Viktor - alto sax, William Parker - bõgõ / bass, Hamid Drake - dob / drums
Tóth Viktor a magyar jazz új generációjának egyértelm en egyik legtehetségesebb szaxofonos figurája.Egyéni hangja egyre erõteljesebben bontakozik ki. Otthonosan mozog a mainstream, standard jazzvilágában, de a kísérletezõbb, az írott és a szabad zene határán mozgó, „saját-hang-keresõs“ világ semáll távol tõle.
From 2002 Tóth Viktor is probably better known in London - a great success in front of a full concerthouse, surprising even for him - …, as in Budapest. He is the most remarkably saxophonist of the newHungarian generation… The most charming in his reheal is that he enters fully into the spirit of musicgiving to it a very personal reflection…/ after Pallai Péter: Tóth Viktor in London

2233::3300 ÚÚZZGGIINN  ÛVVEERR  ((HHUUNN))
Farkas Marcsi - heged , ének / violin, vocal, Majoros Gyula - fúvós hang-szerek, duda, zurna, ének / reeds, vocal, Babits Antal - basszus klarinét /bassclarinet, Homoki Péter - gitár, dohol, elektronika / guitar, electronic,vocal, Vincze Norbert - dob/ drums
Az 1991-ben alakult Úzgin Üver táncszínházi elõadásokhoz és filmekhezis készít zenét. Az általuk játszott zene saját meghatározásuk szerint"modern kísérleti népzene". Erõteljes ázsiai hatás, improvizáció, instru-mentalitás, rockos hatások, ambient - ezek a jellemzõk avatják az ÚzginÜvert Magyarország egyik leginkább egyedi hangú zenekarává. 
Úzgin Üver-wich was founded in 1991-also composes music for dancetheaters and movies. According to their definition, their musicis"modern experimental folk music". Storng Asian influence, improvisa-tion, instrumentality, rock-effects, and ambient-these are the characteri-stics of Úzgin Üver.12



2200::0000  &&  2244::0000    DDRRUUZZIINNAA  ((SSLLKK))
http://www.druzina.info/
Dana Ferien iková - ének / vocal, Mit'a Almášiová - ének / vocal, Janko Šimiak - flutes, vocal / furulya, ének, Miro Baloga - gitár, mandolin/ guitars, mandolin, Matjev Sabov - gitár, mandolin / guitars, mandolin, Boris Brna - dobok / drums, Aty Béreš - bõgõ / bass
A Druzina 2000-ben alakult és abból a különleges alaphelyzetbõl fejlõdött ki, hogy a tagok elõbb voltak adottak, mint maga a zeneielképzelés. A nép-, jazz- és rockzenészekbõl álló társaság megpróbált ezekbõl a zenei hátterekbõl közös nyelvet teremteni, ami aszlovák népdalok sajátos adaptációjával sikerült is nekik, így megte-remtve hazájukban egy új stílust, melyet ethnobeat-nek neveztek el.2002-ben a zenekar tovább bõvült, számos új hangszert beépítve azenéjükbe, mint a mandolin, tangóharmonika, fujara és különbözõfúvós hangszerek, valamint egy új elb völõ énekessel is bõvült a zene-kar Dana Ferien íková személyében. Az új formáció sikeres mivoltátigazolja a tekintélyes World Music Charts Europe 2005. márciusilistáján elért a 11. helyezés. 

Druzina (The Suite) was formed in the year 2000. A group of musicians (folklo-rists, jazzmen and rockers) got together and their various adaptations of Slovakfolklore songs developed into a style which they named the ethnobeat. In March2005, the CD titled DRU�INA hit the 11th place in the prestigious chart WorldMusic Charts Europe among 165 nominated CDs from all around the world.

1199::0000    SSTTAADDLLEERR  &&  RRIIGGÓÓ  ((AAUUTT//HHUUNN))    
http://www.harp.at/  
Monika Stadler - hárfa / harp, Rigó Sándor - szaxofon / sax 
Monika Stadler a hárfa megszólaltatásában különlegesen kifinomult játékának köszönhetõentudott újat mutatni. Koncertjén a Gyõrött tanult, jelenleg a bécsi Akadémia mesterkurzusátvégzõ Rigó Sándorral lép fel, kinek szaxofonjátéka évek óta visszatérõ hang a fesztivál pro-gramjában. (Pénzügyi okok miatt a koncert bizonytalan!)
Monika Stadler has a unique style of playing the harp, which brings fresh wind and adds a wholenew dimension to harp-music. In her compositions she combines elements of classical, jazz,world and improvisational music - always longing to find her own music and to expand the tech-niques of harp-playing. (This concert is unstable because of financial reasons!)
Támogató / Supported by Osztrák Kulturális Minisztérium

2200::3300 LLEESS  FFRRÉÉSSEESS  KKAAZZAAMMAARROOFFFFSS  ((FFRRAA))    
m vészcirkusz-film-élõ zene
artcircus-film-live music
freres.kazamaroffs.free.frAutor and Comedian: Gérard Clarte, Musicians: Christophe Malaval / Sébastien Clément,Technival and comedian: Alexandre Frydman, Nicolas Villenave, Music creation: ChristopheMalaval, Sébastien Clément, Music: extract of album " Kek lang - chants roms/lunes d'hi-ver, lune d'été " (Long distance/Harmonia Mundi) 
A francia Kazamaroffs Társulat legújabb darabja az élõ színpadi elõadás és a mozi adtalehetõségeket használja ki, nemcsak kutatják az átjárhatóság kapuit, de bizony rá is talál-nak. Elõadásuk egy kelet-európai cirkuszi turnéról szóló filmmel kezdõdik, a vetítõvászonazonban szemmel láthatólag nem elég széles a szereplõk számára…
The new project of the Kazamaroffs Brothers lies somewhere between cinema and live art. The audience settles down like for the projec-tion of a documentary about a small circus on tour in the Eastern countries; however the screen is obviously not large enough and objec-ts start coming out of the film only to bounce back into the screen; shadows appear and blend into the images, three-dimensional cinema!
Támogató / Supported by FRANCIA INTÉZET

2222::0000 NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  IIMMPPRROOVVIIZZAATTÍÍVV  ZZEENNEEII  MMÛHHEELLYY
INTERNATIONAL IMPROVISED MUSIC WORKSHOP - ZÁRÓKONCERT / CLOSING CONCERT
Vezetõ / Leader: William Parker (USA). Tanárok / Teachers: Hamid Drake - dob / drums, Rob Brown - szaxofon / sax, Leena Conquest - ének / vocal,Patricia Nicholson - tánc / contemporary dance 
A tavalyi workshopot ugyanez a csapat "csinálta" sikerrel. Délelõttönként hangszercsoportonként próbáltak, délután pedig nagyzenekari gya-korlatokat William Parker vezetésével. A több órás zárókoncert extatikus magasságokba szárnyalt Sun Ra zenei hagyományait idézve. Tavalyis besz rõdött már a kortárs tánc Bata Rita révén.  Az idei workshopra Hamid Drake és Patricia Nicholson (new yorki kortárs táncos és aVision Fesztivál igazgatója) dob-tánc workshopot talált ki. A kíváncsiskodóknak nemcsak a zenei folyamatok alakulásába lesz alkalma bete-kinteni, hanem a próbahelyszínt biztosító Városi M vészeti Múzeum különbözõ kiállításait is.Last year's Workshop was successfully realized by the same group. In the mornings the musicians practiced separately, then playedtogether in the afternoons, lead by William Parker. Contemporary dance performed by Rita Bata added a unique color to the final concertof the Workshop. A percussion-dance Workshop was invented for Mediawave 2005 by Hamid Drake and Patricia Nicholson, contempor-ary dancer and Director of Vision Festival in New York. Those who are interested will have the opportunity to get an insight in the musicalprocess, as well as in the expositions of the Art Museum of Gyõr. 
Támogató és partner / Supported and partners by TRAFÓ 13



1199::0000    DDÉÉLL--AALLFFÖÖLLDDII  SSAAXXOOFFOONN  EENNSSEEMMBBLLEE    ((HHUUNN))
www.bmc.hu
Burány "Pecek" Béla - sopran, bariton sax, Szokolay "Dongó"Balázs - sopran sax, Ágoston Béla - alt sax, vocal, Benkõ Róbert- nagybõgõ / bass, Geröly Tamás - dob, ütõsök drums / per-cussions, gardony
Az együttes évek szívós munkájával a legrangosabb éslegkarakteresebb magyar zenei alapú muzsikát játszóegyüttessé vált (a Dresch Quartet mellett). Rendkívülpergõ és sodró zenéjüket néha melankolikus és szabadimprovizációs elborulások törik meg, amelyek még jobbanerõsítik a "groteszk verbunkok" ütését.  A  MediawaveFesztivál alapzenekara.

Due to the pertinacious strength characterising their work they beca-me the most dignified and characteristic band drew upon Hungarian folk music (beside Dresch Quartet). The intensity of their music and itspower to sweep you along is sometimes discontinuanced by melancholic and improvised patterns, which even more reinforce the brunt of the'grotesque verbunko'.

2200::0000 CCIIEE  MMOONNTTAANNAARROO  --  TTrriioo  IImmaaggiinnooggeennee  ((FFRRAA))
oxitan ethno music

www.compagnie-montanaro.com/
Miqueu Montanaro - furulya, dob, harmonika / flute, drum, accordion,Serge Pesce - gitár / guitar, Fabrice Gaudé - ütõhangszerek / percussions
Montanaro 50 éves és 30 éve profi zenész. Sok formációval volt jelena fesztiválon és a magyar zenei életben. Komoly hídszerepet tölt be akét nép között. Most saját francia/oxitán zenekarával lép fel, valamintismételten õ vezeti a tavaly nagy sikerrel m ködõ nemzetközi ethnozenei m helyt.
Montanaro is at the age of fifty and has been a professional musici-an for thirty years. He has performed with numerous formations onthe Festival as well as on the Hungarian musical scene. He is a linkbetween the two nations. At this time he performs with his own groupand he also conducts the international ethno music workshop, lastyear's roaring success.
Támogató / Supported by FRANCIA INTÉZET

2211::3300 AARRTT  TTHHEEMMEENN  QQUUAARRTTEETT  ((GGBBRR))  
http://www.jazzservices.org.uk/band/934.htm
Art Themen - sax, John Critchinson - zongora / piano, Andy Cleyndert -nagybõgõ / bass, Dave Barry - dob / drums
Art Themen a brit jazz egyik legjobb modern jazz szaxofonosánakszámít. Zenekarának tagjait kompromisszummentes és izgalmaszenei munkásságuk tette híressé, s igaz mindenkinek megvan amaga külön kötelezettsége saját zenekarában, s emiatt a közösfellépések száma is korlátozott, mégis ezek az alkalmak rendkívü-li zenei eseményekként maradtak meg a közönség emlékezetében.Nagytudású, de ugyanakkor kit nõ humorú és mély érzészenével van dolgunk, ahol a zenészek nemcsak rettentõ módonélvezik a zenélést, hanem mindezt éreztetik is a közönséggel. 
Formed in 1994, the quartet quickly gained a reputation foruncompromising, exciting music. Debut CD 'First Moves' wasreleased in 1997. Band members all have other commitments sothe quartet dates are rare but most welcome occasions. "This isa clear example of British jazz at its very best" - Chris Yates, JazzRag
Támogató / Supported by BRITISH COUNCIL14
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2233::0000 NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  EETTHHNNOO  ZZEENNEEII  MMÛHHEELLYYIINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  EETTHHNNOO  MMUUSSIICC  WWOORRKKSSHHOOPP
ZZÁÁRRÓÓ  KKOONNCCEERRTT  //  CCLLOOSSIINNGG  CCOONNCCEERRTT

Vezetõ / Leader: Montanaro (FRA) 

2244::0000    SSAARRIIKKAAMMIISS  ((TTUURR//KKUURRDD))
& KURD TÁNCHÁZ / KURDISH DANCE HOUSE
Asim Kaya - zurna, ének / vocal, Davut Çelik - nagydob / big drum, Gamze Çelik- tánc / dance, Caner Atagün - tánc / dance
Autentikus kurd népzene Törökország legkeletibb végébõl. A tavalyi feszti-vál legnagyobb népzenei sikerét aratták, most két táncos is érkezik velük.
Autentic Kurdish folk music from East-Turkey. The band with the greatestsucces at Mediawave 2004, coming from East Turkey, very close to theArmenian frontiers, playing completely genuine Kurdish folk music.Currently welcome guests of wedding ceremonies and feasts.

0000::3300 CCHHAAKKRRAA  HHAACCKKEERR  ((HHUUNN))  
http://chakra.objectis.net/ 
Bujdosó János - gitár / guitar, Luxus Diamondo - szaxofon / sax, Abbas Murad- pozan / pozan, Carpet Syndroma - szintetizátor / keyboard instruments,Pumi Lemonade - bõgõ / bass, Fügedi - ütõsök / percussions, Raffaelo Angeli- dob / drums
Undergound jazz, amit õk sokkal találóbban "agrár jazz"-nek nevez-nek. Az együttes a Popivan formáció filmzenére szakosodott per-mutációja.
Underground jazz band, which by themselves is called "agrarian-jazz.

2200::3300  &&  0011::3300    DDLLHHÉÉ  DDIIEELLYY  ((SSLLKK))  &&  KKUUFFRRIIKK  BBRROOTTHHEERRSS  VVJJ  ((SSLLKK))
www.slnkorecords.sk/
Daniel Salontay - ének, gitár / vocal, guitar, Sina - bõgõ / bass, Xi Di Nim - minidisc, loops, samples 
A pozsonyi Dlhé Diely a szlovák alternatív zenei élet olyan jelensége, melyet a m fajban egyszer en nem lehet figyelmen kívül hagyni.Repertoárjuk a különleges akusztikus projektektõl népzenéjüksajátos értelmezéséig számos rendkívül izgalmas dolgot rejt magá-ban. A 2001-ben Pozsonyban alapult zenekar a város multi-kulturálishagyományait követve engedte, hogy az amúgy is sokrét  kulturálisbehatások bõvített tárháza helyet kapjon zenéjükben, egy olyan több-m fajú és kísérletezõ zenét eredményezve, melyben az akusztikus éselektronikus elemek is egyformán fontos szerephez jutnak. Újabban aKufrik tesók közrem ködésével, videó és egyéb multimédiás elemekalkalmazásával egészült ki a produkció.
The band was formed in 2001 in Bratislava, the capital of Slovakia.The vibe of the city that is historically known as the crossroads ofvarious cultures influenced the multi-genre sound of the band, blen-ding song and experiment, electronics and acoustics. 



2200::0000    SSAARRIIKKAAMMIISS  ((KKUURRDD))
Kurd népzene Kelet-Törökországból
Kurd folk song and music from East Turkey

1188::4455 KKAARRLL  SSEEGGLLEEMM  BBAANNDD  ((NNOORR))  
http://www.norcd.no/seglem/
Karl Seglem - tenor sax & horns / kürt, Hakon Hogemo - Hardanger fiddle / hege-d , Gjermund Silset - bõgõ / bass, Harald Skullerud - dob, tõhangszerek / drums,percussions
Karl Seglem hazája egyik legizgalmasabb kortárs tenorszaxofonosa és zene-szerzõje. Norvégia gazdag népzenei hagyományait  kombinálja egyéni kifeje-zésmódjával, miközben egy olyan zenei világot teremt, melyben az improvizá-ciós elemek, és a kompozíció egyformán fontos hangsúlyt  kap. Szaxofonjánakkülönleges megszólalása új zenei ösvényekre vezet bennünket, sajátos légzés-technikával, rezonanciákkal és hangugrásokkal. Koncertjein megszólaltatjahazája különleges népi hangszerét, a kecskeszarvat is.
Karl Seglem is described as one of the most exciting contemporary tenor saxo-phonists and composers in Norway. He has consistently extended musical fron-tiers with his original perspectives and daring improvisational style. In combi-ning Norway's rich folk music traditions with his own mode of expression KarlSeglem creates a modern soundscape where improvisation and compositionare given equal weight. Seglem also plays the Norwegian goat horns.
Támogató / Supported by Royal Norwegian Embassy, Royal NorwegianForeign Department, West Norway Jazz Center, Rikskonsertene

2200::3300 JJAAMMEESS  BBLLOOOODD  UULLMMEERR  TTRRIIOO  ((UUSSAA))  
http://www.hyenarecords.com/james.htm
James Blood Ulmer - gitár, ének / guitar, vocal, Jaamaladeen Tacuma - basszusgitár/ e.bass, Calvin Weston - dob / drums
James Blood Ulmer az amerikai fekete jazz elsõvonalas, stílusalkotó muzsiku-sa. A hatvanas-hetvenes évek fordulóján robbant be az érdeklõdés középpont-jába stílusújító törekvéseivel, amelyek a mai napig is erõteljesen hatnak a jazzés rockzene határfelületei felé érdeklõdõ fiatalabb zenészgenerációkra.Konkrétan a több néven, de legelterjedtebben "free funk"-nak nevezett irányzatelindítása f zõdik a nevéhez. Teljesen egyedi, újszer  gitárstílust alakított ki,amely az afroamerikai zenén alapszik. Zenei hatása Jimi Hendrixéhez hasonló,az õ felfogása adott új lendületet a blues, mint hagyományõrzõ afroamerikaizene modern és progresszív megújításához. Magyarországra jövõ együttesé-nek tagjai, akik stílusalkotó periódusának is aktív részesei voltak, ma márkülön-külön is világhír  muzsikusok.
James Blood Ulmer is one of the best representatives of the American blackjazz. He started his innovative way of playing music in the '60-'70's, stillhaving effects on young jazz and rock musicians. He established the so-calledfree-funk style, creating a whole new and original way of guitar playing basedon afro-american music. Having a musical impulse such as Jimi Hendrix, hein a special way renewed blues music based on these roots. The members ofhis band coming to Hungary by now all became world famous musicians.
Támogató / Supported by Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
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2222::1155 EERRIICCHH  KKOORRYY  ((CCNNDD))  ssoolloo
www.cellovision.com
Erich Kory a világhír  Cirque de Soleil artcirkusz komponistája ésmuzsikusa. Hangszerét, mint egy komplex elektroakusztikus élménytpróbálja bemutatni közönségének. Egy különleges elektronikus kellék-kel felszerelt aszimmetrikus akusztikus csellón játszik, melyet külön azõ számára épített Christophe Landon, a világhír  new yorki hangszer-készítõ.
Erich Kory plays on an asymmetric, acoustic cello designed and builtfor him in 1986 by Christophe Landon, implemented by several elec-tronic effects. He can now be heard not only in his solo concerts, butperforming with multi-media, dance, circus and theater groupsthroughout the world. His associations with musicians from Bernsteinto Sting have inspired him to develop an imaginative and personalstyle. Supporting his style is extensive classical training and over 30years of professional performance experience. 
Támogató / Supported by CANADIAN EMBASSY

2233::3300 GGUUTTBBUUCCKKEETT  ((UUSSAA))
New York underground & "JOHNNY THE GIANT KILLER" film screening
Ty Citerman -  gitár / guitar, Ken Thomson - szaxofon / sax, Eric Rockwin- bõgõ / bass, Paul Chuffo - dob / drumswww.gutweb.com 
Visszatérõ vendége a fesztiválnak ez az úttörõ new yorki zenekar, kikpár évvel ezelõtt a jazzpunk legvadabb hagyományait követve adtakfergeteges koncertet a Rómer Házban és a Zsinagógában. Idénfebruárban egy megfontoltabb zenekart láthattunk viszont, kevesebba punk, több rockos elem keveredik jazzel, és még mindig rengetegimprovizációval t zdelve. Mit ne mondjunk, nagyon jól áll nekik min-dez. Többféle koncertprogrammal láthatjuk õket az idei fesztiválon,ezen az estén épp az 1950-ben készült elsõ francia rajzfilm alá fest-enek zenét. Az ezt követõ napokban Grencsó Istvánnal közösen veze-tik az Underground workshopot, majd Komáromban újra hallhatjukõket eredeti koncertprogramjukkal.
All ages New York-based punk-jazz band Gutbucket performs a liveand dizzying score to animated French cartoon classic JOHNNY THEGIANT KILLER, the first French feature length animated film! Thisgenre-destroying gang of musicians use their own acting skills and musical wit to incorporate dialogue and sound-scape into their dynamicre-scored version of this ground-breaking work!

0011::0000 PPOOZZVVAAKKOOWWSSKKII  ((HHUUNN))  &&  GGRREENNCCSSÓÓ  IISSTTVVÁÁNN  ((HHUUNN))
www.pozvakowski.hu
DM - gitár / guitar, samples, SBSTYN - basszusgitár / bass, ZSMBR -dob / drums, Szeredics - visual / analog cinematics 8' 16' - Grencsó István - fúvó-sok / reeds
A gyõri zenekar pár éve alakult és mára már sikerült egy saját, egyedi hangzást kialakítaniuk. A hagyományos felállás (gitár, basszusgitár,dob), nem hagyományos zenét takar. A srácok szeretnek kísérletezg-etni, zajokat, effekteket használni. Az általában lassan hömpölygõzenéjüket, néha kemény zúzás, néha finom gitártémák színesítik.Vannak, akik azt mondják, hogy modern jazz. Lehet ezzel vitatkozni,de talán van benn valami, mert gyakran fel szoktak lépni GrencsóIstvánnal, ahol nem õk szoktak alkalmazkodni a híres jazz-zenészhez,hanem fordítva. 
Since the establishment of the band they hit a unique tune in therealm of music. The traditional band structure doesn't mean a tradi-tional music. The boys like experimenting as well as using specialnoises and effects. The slow flow of their music is occasionally windup with subtle and explosive guitar motifs. It is also said to bemodern jazz which statement could be challenged. But it must betrue since they often play together with Grencsó István, the famousjazz musician. In such occasions it is not the band who follows himbut vica versa.



EEGGYY  ÉÉVV  AAZZ  EEUURRÓÓPPAA  UUNNIIÓÓBBAANN
OONNEE  YYEEAARR  IINN  TTHHEE  EEUURROOPPEE  UUNNIIOONN

1188::0000    HHEEIINNZZ  BBUUIILLDDSS  TTOOWWEERR""  ((SSWWII))  
Georg Traber builds tower
www.traberproduktion.ch/
Egy vastag lenkötél  vége lóg ki egy zsákból. Mindkét végén elkeskenyedõ kõrisfa rudak fekszenek szétszórva a zsák körül. Graberaz összevisszaság közepén elõször három rudat köt össze, így képezi az elsõ háromlábú alapot. Majd felmászik a rudak találkozá-si pontjára és újabb rudakat csomóz össze. Így készíti el a tornyot, hangsúlyozva fürgeségét. Munkáját többször félbeszakítja show-szer  elemekkel. 10 méter magasságra is feljut így. A bontás is a több órás show része.
The Swiss artist Georg Traber will build a tower up to 13 metres high using 50 three-metre-long poles of ashwood and ropes, onlyto take it down again a short time later. He does not touch the ground at any time during the entire 4-hour construction and dismantling pro-cess, but manoeuvres on the structure that first waxes and then wanes. He skillfully climbs through the web of poles and carries each poleup into position to attach them to form a tower. He also spends his three "apple breaks" high in the air.

KKIISS  SSZZÍÍNNPPAADD  //  SSMMAALLLL  SSTTAAGGEE    Esõ esetén a Xántus Múzeum udvarban!
1177::0000 VVAASSKKAAKKAASS  BBÁÁBBSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  ((HHUUNN))

TÜCSÖKTEHÉN TÖRTÉNETE - Vidám, zenés, vásári élõjáték bábokkal
Dramaturg-rendezõ: Ujvári Janka, Zene: Rab Viki
Szereplõk: Sárgarépavár boszorkánya: Ujvári Janka, Ostobinszky Orsika: Mákszem Lenke, Nagymálé Menyhárt: Rab Viki
Sárgarépavár boszorkánya tücsköt és bogarat árul a vásárban. Portékáját hiába kínálja, senki sem veszi meg, így mit tud tenni: nosza elõ aboszorkányfurfanggal… Nagymálé Menyhárt és Ostobinszky Orsika bizony belesétál a boszorkány csapdájába. Ám minden jó, ha a vége jó!Errõl szól a mi mesénk…

1188::3300 VVAASSKKAAKKAASS  BBÁÁBBSSZZÍÍNNHHÁÁZZ  ((HHUUNN))
BÕGÕS FIA, MEG AZ ÖRDÖGÖK - Cigány népmese nyomán zenés élõjáték bábokkal
Tervezõ-rendezõ, játékmester: Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor
Szereposztás: Zsiga bõgõs: Buzás Mihály, Aranka a felesége: Ujvári Janka - Kocsis Rozi, Vendi, a fiuk: Rab Viki
Ha holnapután a pokolra mennétek, már nem lenne ott.…S ha a mennyben keresnétek? Már ott is h lt helyét találnátok. A minap szembe jöttvelem… Karon ragadtam, el nem engedtem, csodás történeteibõl egy nagy mesét kerekítettem."Róla, a bõgõs fiáról, s a pokolba bujtatott kirá-lykisasszonyról szól a történet, mit bemutat a Tisztelt Nagyérdem nek a gyõri Vaskakas Bábszínház társulata.
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1177::4455 SSAANNUULLLLIIMM  SSAAMMUULLNNOORRII  ((KKAAZZ))  
Palagina Larisza, Li Alekszej, Selkunov Denis, Kim Jevgenij, Masalszkij Kiril, Han Vladimir, Jugaj Dmitrij - koreai népi dobok / Korean folk drums
Hét tagú Kazahsztánban élõ koreai kisebbségi népi dobos csoport. A játszott kompozíciók eredete több száz évre visszanyúlóan Koreából ere-deztethetõ, amelyet valamelyest befolyásolt a kazahsztáni életforma. De tudvalevõ, hogy a kisebbségi kultúrák sokkal archaikusabb formábanõrzik népük zenei hagyományait, mint az egy tömbben élõ többségi nemzet. A különbözõ dobtípusoknak megvan a maga szimbólumuk: esõ,felhõk, szél, villám, amely alapján "égei dobok"-nak nevezik õket.
They are a group of drummers with seven members of the Korean minority living in Kazakhstan. Their compositions are rooted in Koreamany centuries ago which was also influenced by their Kazakh life. As we know the minority cultures which are isolated preserve their ori-ginal musical heritage more archaically  than the majority of the nation. The different drum types carry different meanings: rain, clouds, wind,thunder by which they are called 'heavenly drums'.

1199::3300 LLAASS  MMIIGGAASS  ((EESSPP))  
www.lasmigas.com
Sylvia Pérez Cruz - ének / vocal, Marta Robles Crespo - gitár / guitar, IsabelleLaudenbach - gitár / guitar, Lisa Bause - heged  / violin
Gyönyör  spanyol lányok, vérpezsdítõ flamenco zene és táncBarcelonából. A Las Migas (A Falatkák) elõször 2004-ben állt össze,hogy a különbözõ zenei háttérrel rendelkezõ zenészek a flamencoterületén kísérletezzenek. Saját flamencójukat játsszák, egészen agyökerekig visszanyúlva rendkívül vonzó elõadásmóddal.
LAS MIGAS (The Crumbs) first reunited in 2004 to experiment with theflamenco language, departing from their different backgrounds LASMIGAS look to seduce the public with weapons such as emotion, qua-lity, sensitivity and subtle aesthetics. They present their own flamenco,from the roots, adding different colours and experiences, free of pre-judices and an attractive scene presence.
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2200::3300 PPAANNIIKKSS  ((SSCCGG))  
www.mediawave.hu/paniks/
Pásztor Csaba - heged  / solo violin, Tijana Stankovi - ének, heged  / vocal, violin, Vladimir Todorovi  - gitár / guitar, Knezevi  - harmónika/ accordion, Takács Tibor "Faki" - nagydob, klarinét / big drum, clarinet
A vajdasági PANIKS együttes finom, de lábakat megmozdító, táncra perdítõ magyar és balkáni népzenei elemeket jócskán használómuzsikája - saját maguk kortárs ethno zenének nevezik -, a MEDIAWAVE'2003 Fesztivál egyik legnagyobb zenei meglepetése.Bartók Béla szellemiségének egy lehetséges továbbgondolása  muzsikájuk. A tehetséges és elszánt, 20 év átlagéletkor körüli,magyar és szerb fiatalokból álló csapat nagy remény-sége a térség zenei életének. Nemrég megjelent elsõCD-jük, amely saját szerzeményeket tartalmaz. Azutóbbi idõben sok magyarországi meghívást kaptak(M vészetek Völgye, Szerszárdi Symphosion,Bilibáncs Fesztivál, Bárka Fesztivál, BakonyaljiVigasságok, stb.) és végigkoncertezték a magyaregyetemi városokat.

"Paniks the fire in its mythological form is called alike by prus-sians, probably it refears on the new fire used in some specialrythes. It seams like having two genres: male and female. Butthe word self means fire" The band was formed 3 years ago asa consequence of uncountable "home made" common play-ings. The MEDIAWAVE 2003 invitation made them experiencesome new musical associations. Their most important rahealuntil now is the one held at the "Awakening" Spring-CloserFetsival in Subotica.

2211::3300 CCÁÁNNTTAARROO  ((CCHHIILLEE//GGEERR))  
Maribel Morejón - ének / voice, Carolina Aliaga - cselló / cello, Sergio Pinto - gitár/ guitar, Rolf Nill - ütõsök / percussion, Wolfram Karrer - harmónika / accordi-on
Cselló, tangóharmonika, dob és különbözõ dél-amerikai hangszerek jelentika zene alapját, melyet a chilei, spanyol és német muzsikusok szórakoztatójátéka tesz fergeteges zenei élménnyé. Az elb völõ spanyol énekesnõMaribel Moreión nem csupán érzéki és dinamikus hangjával, hanem tüzestáncbetétekkel is el szokta kápráztatni a közönséget.
Cello, accordion, percussion and varying Latin-American instrumentsunderlie the basis of the programm, that is played with much Presence andenjoyment by the musicians. The Spanish singer, with her original, dynamicvoice, not only offers the public pleasure for their ears but also captivateswith her firey dance performance.

2233::0000 MMAANNGGOO  MMOOLLAASS  ((SSLLKK))    
www.mangomolas.sk
Martin 'Lopéz' Vlašie - ének, gitár / vocal , guitar, timbales, Eddy Portella - ütõsök/ congas, bongas, percussion, Miloš 'Milky' Oríšek - basszusgitár, ütõsök /bass, percussion, Robert 'Qaeo' Matunák - ütõsök / djembe, congas, percussi-on Dino Majdák - ütõsök / cajon, timbales, percussion, Adam Kerio - flute, sax,Roland 'raveniuz' Kánik - zongora / piano, Maroš Podhájsky - trombita / trumpet
Rumba és salsa Havanna táncházai helyett ezennel a pozsonyi klubokmélyérõl.
Rumba and salsa band from Bratislava.

CCLLOOSSIINNGG  PPAARRTTYY  --  1155  YYEEAARRSS  TTHHEE  MMEEDDIIAAWWAAVVEE
2244::0000 IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD  MMUUSSIICC  WWOORRKKSSHHOOPPCCLLOOSSIINNGG  CCOONNCCEERRTT  
Vezetõk / Leaders: GUTBUCKET (New York underground), Grencsó István (HUN) 
Vendég / Special Guests: Jaamaladeen Tacuma - basszus / e.bass (USA), Calvin Weston - dob/ drums (USA)
Résztvevõk: Chakra Hacker (HUN), Dlhé Diely (SLK) , Pozvakowski (HUN),  Rácz Krisztián Trió(HUN), 
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MMEEDDIIAAWWAAVVEE  MMAAJJÁÁLLIISS  //  MMAAYYFFEESSTT
DDUUNNAAII  BBÁÁSSTTYYAA  //  BBAASSTTIIOONN  OONN  TTHHEE  DDAANNUUBBEE
NNAAGGYYSSZZÍÍNNPPAADD  //  BBIIGG  SSTTAAGGEE
CÁNTARO (CHILE/GER) 
Maribel Morejón - voice, Carolina Aliaga - cello, Sergio Pinto - guitar, Rolf Nill - percussion, Wolfram Karrer - accordion,
Cselló, tangóharmonika, dob és változatos dél-amerikai hangszerek jelentik a zenekar alapját, melyet a kit nõ chilei, spanyol ésnémet zenészek odaadó és szórakoztató játéka tesz fergeteges zenei élménnyé.
GUTBUCKET (USA) New York underground music
Ty Citerman -  guitar, Ken Thomson - sax, Eric Rockwin - bass, Paul Chuffo - drums
New yorki underground zene a jazz és a rock határán.

KAHRIMAN uygur flamenco group (UYGUR/CHINA) 
Kahriman - guitar, vocal, Dilnur - vocal, Mufuful - guitar, Aikebaierjiang Abulizi - guitar, Paizula Fulate - electric bass, Azimaiti Aikenmu - drums, Tuerxun Aheniyazi- drums
A spanyolok az iszlám alapú kultúra legnyugatibb, az ujgurok a legkeletibb végét jelentik. Mindkettõben megvannak a speciális flamenco rit-mus alapelemi népi és modern változatban is. A fesztiválon mindkét változat hallható lesz, eredeti elõadásokban. Az ujgur változat teljeséggelismeretlen a világ számára.
The Uygurs are people of the Islamic culture speaking ancient Turkish in the north-western parts of China. Khariman Band has the specialand harmonic way of mixing the music from across Spain with the technique of Flamenco.
MANGO MOLAS (SLK)  
www.mangomolas.sk
Martin 'Lopéz' Vlašie - vocal , guitar, timbales, Eddy Portella - congas, bongas, percussion, Miloš 'Milky' Oríšek - bass, percussion, Robert 'Qaeo' Matunák- djembe, congas, percussion, Dino Majdák - cajon, timbales, percussion, Adam Kerio - flute, sax, Roland 'raveniuz' Kánik -piano , Maroš Podhájsky - trum-pet
Rumba és salsa Havanna táncklubjai helyett ezennel a Pozsonyi klubok mélyérõl. / Rumba and salsa band from Bratislava.

UUNNDDEERRGGRROOUUNNDD  SSZZÍÍNNPPAADD  //  SSTTAAGGEE  ((PPÉÉKKSSÉÉGG))
SZÓDA (HUN)
Szóda - a zenekar 2000-ben trióként alakult. Kovács Gábor - gitár, Farkas Béla - basszus, ének és Kallik Csaba - dob. Dobos poszton rendesenfogyasztanak a készletbõl, jelenleg Költõ Balázs képviseli az ütõs szekciót. Az 1990-s évek magyar underground melegágyán csirázott formá-cióról beszélhetünk. Szövegcentrikus, beat-alter-rock zenekarként aposztrofálhatjuk a m faji kitárulkozást. Az elmúlt években beékelték mármagunk a hazai, sõt külföldi fesztiválsorozatokba. A közönséghez el kell menni - arspoetica jeles képviselõi. 2004. augusztusában jelent megelsõ nagylemezük: Szelíden címmel. Érdemes a zenekari oldalon böngészni, informatív, belehallgatós oldal: www.szodazenekar.hu.
NAVRANG (HUN)  
Elektronikus világzene. Audiovizuális utazás térben és idõben moldvai, indiai, arabos hangulatokkal és táncra perdítõ elektronikus hangokkal.Számos egzotikus hangszer látványa mellett még a koncert hátteréül szolgáló videóanimációk is kényeztetik a retinát.
Audio-visual trip in space and time with moldvan, indian, arabic atmospheres and electronic sounds that make yao reel. Besides the view ofthe numerous exotic insrtruments on stage, the video animations will treat your eyes, too.
tEóRia OtraSu (thEoRy Of Shake): NOSFERATU (SLK/CZE)  
Julo Fujak - (félig) modulált zongora, vonós cimbalom / (polo)preparovaný klavír, slá ikový cimbal a i., Jan Kavan - violincselló / violon elo, PeterŠimánsky - gitár / gitara a sampligové palimpsesty, Lucia Vadelová, a. h. - ének / spev
Az intuitív és komponált zene mutációjával kísérletezõ felállás 2000-ben alakult, hogy a zenei gyakorlatba is átvigye és így megjelenítse a kíván-csi fülek számára Marcel Duchamp elméletét: Eros = élet.
The formation experiencing with the blend of intuitive and composed music was established in 2000 to manifest and call alive the theory ofMarchel Duchamp: Eros = Life
TROTTEL STEREODREAM EXPERIENCE (HUN)  
trottel.mentha.hu/stereopage.html
Kaktusz - billenty sök, Todd - ének, rapper, heged , Tamás - basszgitár, ütõhangszerek, Ákos - dob
A Trottel egy olyan magyar zenekar, amely rendszeresen rója Európa útjait és sokkal ritkábban jut színpadra itthon, mint kelet és nyugat fesz-tiváljain, klubjaiban. Helyi sajátossággal bíró eurokompatibilis zenekarnak is nevezhetnénk õket, akik gyakorlati téren jóval megelõzték a maeuroködbe burkolózó aktuálpolitikusait, de az az igazság, hogy nem is volt más kiút számukra, ha nem akartak elsüllyedni az elsekélyesedett,üzleti gondolatokkal átjárt, elõzõ évezredbeli gondolkozást konzerváló magyar zenei posványban. 
Trottel is more than a band and more than a label: it is a deeply entrenched part of the history of Hungarian independent music. The forcebehind the band(s) Trottel and the label is Tamas Rupaszov, an extraordinary bassist and music writer whose career has been spent networ-
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king the independent music scenes of Europe and Eastern Europe since the mid '80s.
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