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1. Adj’ Isten! (2:08)
2. A margón túlról (8:18)
3. Illanó kék (1:13)
4. Harmathullás (3:01)
5. Kollektív szántás (10:27)
6. Lassan a testtel (6:32)
7. Illanó sárga (1:00)
8. John emlékkönyvébe (9:00)
9. Április 13 (Laci emlékére) (8:18)
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Még egy év sem telt el azóta, hogy tavaly a BMC Records gondozásában megjelent Flat / Síkvidék című albumával a Grencsó 
Kollektíva elnyerte a Gramofon – Klasszikus és Jazz magazin 2014 évi „Az év magyar jazz-hanglemeze” díját –  s már itt is 
van a csapat következő korongja, melynek anyagát május végén rögzítették a BMC stúdiójában. A Marginal Music / Rétegzene 
címre keresztelt lemez felvételén a kvartett tagjai mellett közreműködött még rendszeres partnerük, a német basszusklarinétos 
Rudi Mahall is, s a ritmusszekcióban Benkő Róbert mellett még egy bőgős, Hock Ernő is részt vett. 

„Jóllehet (a darabok) kiinduló- és zárópontja mindig egy világosan artikulált téma, ez a zene nem a dzsessz bevett nyelvezetén 
szólal meg: fő rendezőelve a spontaneitás, amely a rögzített hangnemektől való elrugaszkodásban, az energiaimpulzusok  
szabad áramlásában és a muzsikusok közötti interakcióban nyilvánul meg” – írta zenéjükről a Síkvidék kapcsán Turi Gábor, 
és nyugodtan állíthatjuk, hogy az új, rendkívül erősre sikerült lemez ezt a zenei világot folytatja, még több energiával és még 
több hangsúlyt helyezve az egyéni és kollektív improvizációkra.

BMC CD 222
Grencsó Open Collective with Rudi Mahall
Marginal Music / Rétegzene

A Grencsó Open Collective korábban megjelent lemezei a BMC Records gondozásában:

Hazai forgalmazó:
MG Records
mgrecords.hu

Digitális vásárlás:
dalok.hu

bmcrecords.hu
terjesztes@bmc.hu

BMCCD161
Grencsó Open Collective 
with Lewis Jordan 
Homespun in Black and White

Grencsó István – szoprán- és tenorszaxofon, basszusklarinét, fuvola
Rudi Mahall – klarinét, basszusklarinét
Pozsár Máté – zongora
Benkő Róbert – nagybőgő
Hock Ernő – nagybőgő
Miklós Szilveszter – dob

BMCCD181
Grencsó Open Collective 
with Lewis Jordan 
Local Time

BMCCD205
Grencsó Open Collective 
 
Flat / Síkvidék

Valamennyi darab Grencsó István szerzeménye;
kivéve #3 és #7, melyek közös improvizációk

A felvételeket Nagy Lívia rögzítette 2015. május 30-31-én a Budapest Music Centerben
Keverés és mastering: Szabó Viktor

Borító: Huszár László / Greenroom 
Producer: Gőz László 
Label manager: Bognár Tamás
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