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MűvházJazz Klub - KISÁK ZOLTÁN QUARTET - jazz koncert

KISÁK ZOLTÁN - gitár

JAKOB LUNDBAK - szaxofon (Dánia)

KISS BENEDEK - nagybőgő

JEROEN BATTERINK - dobok (Hollandia)

A zenekar 2011 őszén alakult a Conservarotium van Amsterdam jelenlegi és volt diákjaiból. Fő 
irányvonaluk a straight-ahead, ami mellett néhány modern kompozíció is helyet kap a repertoárban. 
Nagy hatással van a stílusukra John Coltrane, illetve Joe Henderson zenéje.

Kisák Zoltán - gitár
Zenei tanulmányait trombitán kezdte, majd 15 évesen kezdett el gitározni. 2009 és 2011 között a 
váci  Pikéthy  Tibor  Zeneművészeti  Szakközépiskola  hallgatója,  tanára  Bende  Zsolt.  2010-ben 
megnyerte az Első Országos Lakatos Ablakos Dezső Jazz-zenei Versenyt. Ettől az évtől számos 
formációval  koncertezett  főleg  Budapesten  és  környékén.  2011-ben  felvételt  nyert  a 
Conservatorium  van  Amsterdam  jazz-tanszakára,  jelenlegi  tanára  Martien  Oster.  Amszterdami 
Quartetjét  2011  őszétől  kezdve  működteti,  számos  hollandiai  koncert  után  először  viszi 
Magyarországra ezt a formációt.

Jakob Lundbak - szaxofon
A fiatal dán altos 2011-ben elvégezte a Rhythmic Music Conservatory jazz-tanszakát. Addigra a 
koppenhágai  jazz-élet  aktív  tagja  lett,  turnézott  Kínában,  illetve  Vietnámban.  2011-ben 
tanulmányait a Conservatorium van Amsterdam jazz-tanszakán folytatta, tanára Ferdinand Povel. 
A Kisák Zoltán Quartet szaxofonosakéne első magyar turnéjára készül idén márciusban.

Kiss Benedek - nagybőgő
Zenei  tanulmányait  klasszikus  nagybőgőzéssel  kezdte  14 évesen,  majd  a  Postás  Zeneiskolában 
tanult basszusgitározni. 2004-ben felvételt nyert a rotterdami Codarts Hogeschool voor de Kunsten 
jazz-tanszakára. 2008-as BA diplomaszerzése után a Conservatorium van Amsterdamban végezte 
el  a  mesterképzést.  Számos  hazai  és  nemzetközi  verseny,  illetve  ösztöndíj  nyertese.  2012-től 
Budapesten él, tanít, és számos formáció tagjaként nagybőgőzik, illetve basszusgitározik.

Jeroen Batterink - dobok
A holland dobos 2010-től  a Conservatorium van Amsterdam tanulója,  tanárai  Marcel  Serierse, 
illetve Martijn Vink. A holland jazz-élet aktív tagja,a Princess Cristina Jazz Concours, illetve a 
Concertgebouw Newyears Concert győztese. Jelenleg két zenekar dobosaként van jelen a Keep an 
Eye jazzversenyen elődöntőjében, mely Hollandia legnagyobb ilyen jellegű megmérettetése. 2011 
őszétől a Kisák Zoltán Quartet dobosa. Hasonlóan a zenekar szaxofonosához első magyarországi 
turnéjára készül.
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