
                                    

 

 

 

 

 

 

A Debreceni Bor-és Jazznapok Magyarország 3. legnagyobb boros rendezvénye és a 

résztvevő művészek számát tekintve a legnagyobb jazzfesztiválja!  

 

„4 napon keresztül 80 hazai borászat, 221 jazzmuzsikus, 45 koncert, jazzmozi, 5 

programhelyszín, kézműves vásár vár az ország legnagyobb gasztrojazz jamboree-ján!” 

 

Az előző évtizedek két talán legizgalmasabb nyári szabadtéri programjának fúziója, a 

Debreceni Bor-és Jazznapok osztatlan közönségsikert arat néhány éve Debrecenben. A 

Nagyerdő megújult környezetében, a Békás-tó partján született újjá a legrégebbi 

folyamatosan működő hazai jazzfesztivál, (az első 1971-ben volt, idén a 48.) és a Borkarnevál 

(az első 2000-ben volt) együttes megrendezéséből a Debreceni Bor-és Jazznapok, amely 2015 

óta a hazai gasztrokulturális programkínálat élvonalát képviseli.  

 

A Debreceni Bor- és Jazznapok gasztrokulturális rendezvény a Magyar Fesztiválszövetség 

által működtetett Magyar Fesztiválregisztrációs és Minősítési Rendszerben megmérette 

magát és elnyerte a „Kiváló Minősítésű Fesztivál” címet. A programsorozat 2017. tavasszal 

megkapta az egyik legkomolyabb európai fesztiválminősítő szervezet, az Európai 

Fesztiválszövetségtől az EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) minősített 

fesztiválja címet. Ezzel a Debreceni Bor- és Jazznapok belépett Európa legrangosabb 

fesztiváljainak sorába.  

 

Bérlet és jegyárak alakulása (tavalyhoz képest nem változott) 

 

Felnőtt bérlet 4 napra: 3 500 Ft 

 

Napi jegyárak: 

 

Felnőtt: augusztus 1. (csütörtök): 1.000 Ft,  

augusztus 2. (péntek): 1.500 Ft,  

augusztus 3. (szombat): 1.500 Ft,  

augusztus 4. (vasárnap): 1.000 Ft 

 

A napijegyhez vagy a bérlethez a karszalag mellé minden látogató egy logózott borkóstoló 

üvegpoharat kap ajándékba.  

 

Online jegyvásárlás: boresjazz.jegy.hu  

 

 

 

 

 

 



   

14 év alattiaknak a rendezvény látogatása ingyenes, azonban karszalag kiváltásához kötött, 

melyen fel kell tüntetni a gyermek nevét és a szülő telefonszámát. 

 

14-18 éves kor közötti látogatóink 500 Ft-tal olcsóbban vásárolhatnak napijegyeket, melyek 

kizárólag a helyszíni jegypénztárakban lesznek kaphatók, és melyekhez nem jár ajándék 

pohár. 

 

 

17 borvidék – közel 80 borászatának legfinomabb tételeit lehet kóstolni 4 napon keresztül!  

Debrecen egykori szőlőskertje, az Érmellék hagyományosan vendége a rendezvénynek, de 

helyet kapnak Debrecen Város idei Borai is. Újdonság, hogy exkluzív 20 fős borkóstolók 

is lesznek, ahol az adott borásszal Kovács Pál, a Borászok Barátja (2019) cím birtokosa 

beszélget és természetesen a résztvevőkkel együtt borokat kóstolnak. A borkóstolók 

helyszíne légkondicionált sátorban, ún. Bor Dómban lesz.  

 

2019. augusztus 2., péntek 

17.00 Kecze - Hady Pincészet, Balatonfüred-Csopaki Borrégió;  

képviseli Kecze Zoltán, borász – tulajdonos 

19.00 Holdvölgy, Tokaji Borrégió; képviseli Gincsai Tamás borász 

21.00 Koch Borászat – Vin Art Borászat, Hajós – Bajai és Villányi borvidékek;  

képviseli Koch Csaba, borász – tulajdonos 

 

2019. augusztus 3., szombat 

17.00 Somló Kincse Kézművek Pince, Somlóhegyi Borvidék;  

képviseli Andrássi László, borász-tulajdonos 

19.00 Petrény Pincészet, Egri Borvidék; képviseli, Petrény Attila, tulajdonos 

21.00 Polgár Pincészet, Villányi Borvidék; képviseli, Polgár Zoltán, borász – tulajdonos 

 

A kóstolók moderátora Kovács Pál, Debreceni Borozó felelős lapkiadója, a Borászok Barátja 

2019 díj nyertese. 

 

Az egyes borbemutatók 40-50 percig tartanak, a borászatok 5-6 féle borának kóstolásával. 

Belépőjegy: alkalmanként 1.500 Ft/fő.  

 

A jegyek megvásárolhatók július 29-étől a Kölcsey Központ, illetve a rendezvény 

nyitvatartási idejében a Bor és Jazznapok nagyerdei jegypénztáraiban. Az egyes 

bemutatókon legfeljebb 20 fő vehet részt. 

 

Soha sem lépett fel még ennyi zenekar (45) és muzsikus (221). 

 

Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő hazai jazzfesztiváljának koncertjei a Békás-

tó környékén, három különböző színpadon lesznek. A három jazz-színpadon 45 koncert, 

összesen 221 magyar és külföldi jazzmuzsikus szórakoztatja a nagyérdeműt.  A külföldi 

művészek közül 1 német, 2 román, 9 cseh, 2 szlovák, 1 lengyel, 1 grenadai, 3 angol, 2 pedig 

francia állampolgár! Több évfordulóst ünneplünk. A négy nap alatt 26 (huszonhat!) 

szaxofonos fújja a csövet a debreceni Nagyerdőben a Békás-tó partján felállított színpadon.  

 

 



   

A legfiatalabb fellépő 14 éves, a legidősebb pedig 81 esztendős!  

 

A 2019. év koncertjei a szaxofon köré szerveződnek, ugyanis pontosan 20 évvel ezelőtt 

rendezte meg a Bartók Rádió az Ablakos Lakatos Dezső jazzszaxofon-versenyt, mely 

verseny döntősei fellépnek a programban. 7 olyan nemzetközi projekt kerül bemutatásra, 

ahol hazai és külföldi zenészek együtt muzsikálnak. 

 

Köszöntjük a születésnapos fellépőket: Kőszegi Imre 75, Pálinkás Gergely 50 

 

Az Artis In Residence pozícióban Németh János Németországban élő szaxofonlegenda lép 

fel a fesztiválon három formációban 

 

Az Artist in Resindence Junior pozícióban Soso Lakatos ifjú szaxofonos három formációval 

lép színpadra. 

 

Az Játszótér színpad "Women in Jazz" napján a női zenészek által vezetett jazzformációk 

lépnek színpadra 

 

Szombaton magyar jazztörténeti esemény: egy színpadon, egy napon lép fel a Grencsó 

Kollektív, Borbély Műhely, Dresch Quartet.  

 

4 olyan zenekar játszik majd, amelyben összesen 15 helyi kötődésű zenész van. 

 

A Magyar Rádió rögzíti a fesztivál koncertjeit, sugározza a felvételeket, illetve elérhetővé 

teszi azokat. 

 

A KRONES Hungary Kft. nemrég ünnepelte alapkő-letételének első évfordulóját 

Debrecenben. Ezen rövid idő alatt is sikerült a város vérkeringésébe becsatlakoznia, számos 

rendezvényt támogatva és szervezve, többek közt a Debreceni Bor-és Jazznapokat, ahol a 

Krones Lounge területén kényelmes babzsákfotelekben és napozóágyakon pihenhetnek meg 

az esemény résztvevői. 

 

Habár nem közismert tény, de a Krones környezettudatos vállalatként számos, 

újrahasznosításhoz kapcsolódó gépet is gyárt.  

 

Ennek helyi reprezentációjaként egy CSR kampány indul a nyár folyamán, mely segíti majd 

a PET palack gyűjtés népszerűsítését a lakosság körében – első lépésként a Bor és Jazznapok 

területén helyeznek ki látványos gyűjtőedényeket, melyekből a későbbiekben nyomon fogják 

követni a teljes újrahasznosítási folyamatot. 

 

További kérdés esetén állok rendelkezésre! 

 

Üdvözlettel, 

Kerekes Sándor 

+36309218856 

pr@fonixinfo.hu  

mailto:pr@fonixinfo.hu

