
A BoGR 2012-ben a MÜPÁ-ban nagyszabású koncerttel tisztelgett Jimi Hendrix 
emléke előtt, a gitárvirtuóz 70. születésnapja alkalmából. A koncerten két 
világsztár – a dobos Steve Gadd és a bőgős Eddie Gomez – alkotta a 
ritmusszekciót. A koncert hanganyaga 2013. november 27-én, Jimi Hendrix 
születésnapján jelent meg „Electric Angelland" címmel. 
Videó:   Can You See Me   ::   Have You Ever Been   ::   Stone Free 

A Halper-Hendrix Experiment 2013 óta rendszeresen koncertezik klubokban és 
fesztiválokon. A zenekar 2016 októberében a nemzetközi hírű cimbalomművész 
Balogh Kálmán és a világhírű jazztrombitás Randy Brecker közreműködésével 
tért vissza a MÜPA színpadára. 
Videó:   Fire   ::   Foxy Lady   ::   Highway Chile

Halper-Hendrix Experiment

A zenekar 2017-ben a MOM Sportban a hazai zenei élet legendás muzsikusaival – 
Babos Gyula, Szakcsi Lakatos Béla, Kőszegi Imre, Tátrai Tibor, Solti János, 
Török Ádám – kiegészülve ünnepelte meg Jimi Hendrix 75. születésnapját.

Halper László zenekara jelenleg 4 formációban játszik:

Kvartett: Az együttes legkisebb formációja, melyben Halper László gitározik, Kollmann 
Gábor szaxofonozik, Kosztyu Zsolt basszusgitározik, Hajas László dobol. 
Videó:   Can You See Me/Manic Depression

Kvintett: A kvintett formáció hangzását Fekete István trombitajátéka színesíti.

Szextett: A szextett felállásban Csejtey Ákos tenorszaxofonnal egészíti a zenekar 
fúvósszekcióját. Ez a formáció gyakran koncertezik az amerikai énekessel, Ric 
Toldonnal valamint a szintén amerikai énekesnővel, Gisele Jacksonnal. 
Videó:   Crosstown Traffic   ::   Castles Made of Sand   ::   Foxy Lady

Világzene: Az együttes legfrissebb felállása, a „Halper-Hendrix World” a világzene irányába 
nyit új távlatokat az együttes hangzásvilága számára. Ebben az összeállításban az 
alap ritmusszekció a cimbalomművész Balogh Kálmán mellett az ugyancsak 
nemzetközi hírű művésszel, Szokolay „Dongó” Balázzsal egészül ki, aki különböző 
népi furulyák megszólaltatásával teszi különlegessé a zenekar hangzását.  
Videó:   Castles Made of Sand

A Halper-Hendrix Experiment zenekar 2013-ban jött létre, és Jimi Hendrix 
számait játssza jazzes felfogásban. Ez az együttes Halper László korábbi 
formációjára, a Band of Gypsys Reincarnation nevű zenekarra épült, amely 
2010-ben jelentette meg az első lemezét, melynek felvételein a világhírű jazz-
trombitás, Randy Brecker is közreműködött.  

További információk: www.halper.hu
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