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Három muzsikus, akik között a speciális kémia lehetővé teszi, hogy 
tradíciókon átívelő párbeszédek szülessenek. Stílusok közötti 
átjárhatóság kötöttségek nélkül. A zenei határok feszegetése és 
az abban való feloldódás a jazz standardek és saját darabok 
újraértelmezésén keresztül. Asszociációk, reflexiók, szabad 
improvizáció  némi elektronikával fűszerezve .

A zene újrahasznosítva.



2007-ben szerzett diplomát a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
jazz-ének szakán.
A hazai jazz-élet egyik legegyedibb 
hangú és legsokoldalúbb énekese.
Stílusérzéke és improvizációs 
készsége különleges színfolt a hazai 
vokális jazz színterén.
Pályája során számos zenekarban 
közreműködött, úgymint Egy Kiss Erzsi 
Zene, Panchan, Equinox, Szalóki Ági, 
Both Miklós, Rutkai Bori. Lemezeken 
szerepel, s gyakran vendégeskedik 
különféle formációkban kis 
zenekaroktól egészen a big band 
formációig (Budapest Jazz Orchestra, 
Modern Art Orchestra).
Főként saját szerzeményeket 
tartalmazó lemeze 2009-ben jelent 
meg „Teach me Silence” címmel, amely 
elismerő kritikákban részesült. 
Kísérletező énekes, akinek 
kreativitása az ének mellett a 
zeneszerzésben is megnyilvánul combo 
és big band felállásra egyaránt. 
Fontosabb verseny eredményei: 
2010-ben a Jazzszövetség Big Band és 
Combo Hangszerelő Verseny I. 
helyezettje combo kategóriában. 
2013-ban a Zeneszerző és 
Hangszerlőversenyen zeneszerzés 
kategóriában III. helyezést, 2014-ben a 
Jazzszövetség Big Band Hangszerlő 
Versenyén II. helyezést ért el 
zeneszerzés kategóriában.
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fenyvesi márton
2010-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem jazz-gitár szakán.  
Nemcsak a hazai, hanem az európai jazz 
szcéna kimagasló muzsikusa. Műfajoktól 
függetlenül bármilyen közegben helyt áll. 
Eltökélt és tudatos munkájának 
köszönhetően eredményeit versenysikerei 
és elnyert ösztöndíjai is fémjelzik: 
a 2008-as Jazzszövetség által hirdett 
zeneszerzőversenyen I. helyezést ért el. 
2010-ben döntőbe került a 12. Monaco-i 
nemzetközi jazz szólista versenyen, ahol 3. 
helyezést ért el. 2011-ben Junior Príma Díjat, 
2012-ben pedig Artisjus Díjat kapott. Az 
utóbbi időben mint zeneszerző és 
hangszerelő is tevékenykedik, ennek 
kimagasló munkái Szalóki Ági: Körforgás c. 
gyereklemeze, valamint az Independent 
Music Awards-on hangszerelés 
kategóriában I. helyezést elért El Hombre 
Que Yo Ame c. dal Pátkai Rozina és zenekara 
előadásában. Formációi között szerepel 
Szalóki Ági együttese, Jónás Vera 
Experiment, Ávéd János Balance, 
Euro-African Playground. 2014-ben az EU 
JAM képzésben vett részt Koppenhágában, 
Párizsban és Amszerdamban.
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dés andrás
2005-ben szerzett diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem jazz-dob szakán. Jól ismert alakja  a hazai 
jazzéletnek, aki zenei sokoldalúságának köszönhetően 
számos formáció tagja. 
Kísérletező típus, így az évek során megtalálta saját 
hangját az önállóan kialakított szett és különleges 
hangszerek használatával.  
Évekig játszott a nagy sikerű Balázs Elemér Group-ban, 
valamint a könnyűzenéből jól ismert Jazz+Az-ban. Fontos 
számára a műfajok közötti átjárhatőság, így tagja volt a 
népzenét elektronikával ötvöző Mitsoura zenekarnak,  
ill. Palya Bea különböző formációinak. Számos fim-és 
színházi zenében is közreműködött. Több ízben dolgozott 
együtt a Modern Art Orchestra-val, ill. szerepelt Eötvös 
Péter Párizs-Dakar c. darabjában. Saját együttese 
mellett – melyben, mint szerző is jegyzi a nevét - tagja az 
1705-nek, az Oláh Szabolcs Quintet-nek, Szalóki Ági 
különböző formációinak. Önálló színháza előadása, a 

„Farkasszem” a zene és az ember közti kapcsolat,  
valamint a zene és a társadalom viszonyát jeleníti meg. 
2010-ben Artisjus-díjat kapott, 2013-14-ben pedig a 
Jazzma.hu weboldal olvasói az Év Ütőhangszeresének 
választották.
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https://www.facebook.com/pages/Kov%C3%A1cs-
Linda/556158061096409?fref=ts

https://www.youtube.com/watch?v=0rDVWCq3XvY
https://www.youtube.com/watch?v=55BTFU8cvdo

https://www.youtube.com/watch?v=SAAdhKupRrw

www.kovacslinda.comlindazene@gmail.com
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