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Pátkai Rozina számos nemzetközi verseny díjazottja: elismeréseinek sorát jazz és fringe 
fesztiválok színpadain gazdagította szerte a világban. 2016. végén jelent meg az 
énekesnő második albuma, a kizárólag saját szerzeményekből álló Paraíso na Terra, 
illetve 2018. végén debütált a Taladim című lemez, amelyeknek dalait szintén a latin 
dallamok inspirálták, de már egy teljesen egyéni zenei világba vezetik el a hallgatót. 2016-
ban indult „Minka” elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar 
költészetet ötvözi.

	 Magyar bölcsész- és angol szakos nyelvtanári diplomája után elvégezte az Etűd 
Zeneművészeti Szakközépiskola jazzének-szakát Winand Gábor tanítványaként, később 
pedig prozódia tantárgyat oktatott ugyanitt. 

	 Pátkai Rozina 2011-től vezeti saját zenekarait, a PQR elnevezésű jazz-quartetjének 
tagjai Ifj. Tóth István gitárművész, Ávéd János szaxofonos, kortárs zeneszerző és Szabó 
Dániel dobos. Minka live 
actjében Bernáthy Zsiga techno 
zenésszel vagy Dóczi Bence 
producerrel lép fel. A formációk 
koncertjein Karcis Gábor 
médiaművész működik közre 
rendszeresen. Az EM9O 
formációban Erdély Miklós 
verseit zenésíti meg intermédia-
művész kollégáival, Bácsi 
Barnabás gitárossal és Melykó 
Richárd színész, költővel. 

	 Rozina első jazz zenekara 
2013. januárjában, a Művészetek 
Palotájában, a Jazz Showcase-
en kapott lehetőséget a 
bemutatkozásra. Dalaikat a 
brazil dallamvilág, a modern 
zenei elemek és improvizációk 
jellemzik. A zenekar első 
lemezére az Egyesült 
Államokban is felfigyeltek, 
először az Independent Music Awards 2013. Közönségdíját nyerte el albumuk címadó 
dala, 2014-ben pedig a szakmai zsűri díjával jutalmazták a zenekart, a további években 
pedig dalaival és lemezeivel sorra gyűjtötték be a nemzetközi elismeréseket (Ai Nao - 
Best Jazz with Vocals Song 2016, Paraíso na Terra - Best Latin Album 2017 és Taladim - 
Best Concept Album 2020.) 

2019-ben Frida című dalával szerepelt a Duna TV eurovíziós dalválasztó műsorában, A 
Dal-ban.

	 2017-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia-művész szakos hallgatója, 
számos  egyéni és csoportos kiállításon vett részt fotóival, kollázsaival és egyedi 
tervezésű, játékos műalkotásaival.


Megjelent lemezei: Bossa Novas Pátkai Rozina - Tóth Mátyás duo (2011), Voce e Eu 
(2013), Samba Chuva EP (2015), Paraíso na Terra (2016), EM90 és Erdély Miklós: Rossz 
szórend, (2017), Taladim (2018), Minka (2021). www.rozinapatkai.com


http://www.rozinapatkai.com




Ifj. Tóth István, gitáros, 
nagybőgős, zeneszerző, 2017-
ben szerezte mesterdiplomáját az 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem jazz tanszékén. 2013-
ban elnyerte a Montreux-i 
jazzgitár verseny különdíját. 
Jelenleg a Tálas Áron trió, a Dés 
András trió állandó tagja, illetve 
Pátkai Rozina kisérőpartnere, 
szerzőtársa. 


A mindszenti származású szaxofonos, zeneszerző, hangszerelő, zenetanár Ávéd János a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomázott. 


A magyar jazz jeles alkotóinak kedvelt muzsikustársa. Balance nevű saját formációjával és 
David Binneyvel hangos sikertarattak a 2013-ban a Művészetek Palotájában. Néhány éve 
Quartetjével új stílusfüggetlen zenei nyelv megvalósításán dolgozik. 


A Transform Quintetben játszott 
már Joey Calderazzoval. A 
Modern

Art Orchestra szólistájaként 
pedig számos világsztárral 
dolgozhatottmár együtt: Benny 
Golson, Kurt Elling, New York 
Voices, Eötvös Péter, Adam 
Nussbaum, Bob Mintzer, David 
Liebman, Randy Brecker, Chris 
Potter, Mike Garson, Bireli 
Lagrene, Mezzoforte, Miklósa 
Erika, Rhoda Scott, Silje 
Nergaard.




Szabó Dániel dobos a zenei tagozatos általános iskolai és gimnáziumi tanulmányai alatt 
kezdett el 9 éves korától zongorázni, majd Mohai Győző játékának és a jazz, illetve 
könnyűzenei felvételek hatására kezdett el dobolni. Elvégezte a Kodolányi János Főiskola 
jazzdob szakát, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzdob tanári 
mesterképzését. Jelenleg a Mörk, a Gyémánt Bálint Trió és számos más formáció 
dobosa. Egyaránt hallható jazz, világzene, pop, és hip-hop együttesek ütőseként, ezen 
kívül tanít, és színházi zeneszerzőként is alkot.


