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perpētuum 
Alternatív pop, elektronikus, kísérletező hangzással 

 

 
 
A perpētuum 2017-ben indult útjára, amikor Girincsi Fruzsina (ének) és Takács Dániel (gitár) a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia jazz tanszékén megkezdték zenei tanulmányaikat, és 
megalakítottak egy modern jazz kvartettet, ám hamar kiderült, hogy újrahangszerelt klasszikus 
sztenderdek helyett inkább saját dalokat írnak és játszanak. 2019-ben csatlakozott a 
zenekarhoz Sárosi Áron (basszusgitár) és Telek Attila (dob), és azóta alkotnak és játszanak 
együtt. 
 
A perpētuum egy nagy konyha, ahová mindenki hozza a hozzávalókat, és improvizáció, 
felfedezés, kísérletezés révén közösen főznek valamit. Különböző élethelyzetek, érzelmek, 
hangok, mindennapi problémák, filozófiai kérdések és beszélgetések inspirálják őket, így a 
perpētuum dalai érdekes stíluskeveréket hoznak, amelyben pop, rock, drum'n'bass és 
progresszív jazz is felfedezhető.  
 
Első lemezük Fade címmel 2019 tavaszán jelent meg, három dalt tartalmaz. Ezt követte 
áprilisban egy kislemez, a Parasomnia.  
 
Júniusban megnyerték a Budafoki Pincejárat versenyt, közvetlenül azelőtt, hogy a solymári 
Mustra versenyen a legjobb zenekarnak hirdették ki őket.  
 
2019 novemberében megnyerték a Laureate World Jazz Versenyt. Ez az elismerés megnyitotta 
számukra a lehetőséget, hogy külföldi színpadokon is bemutatkozhassanak. Első nemzetközi 
koncertjeik Amszterdamban és Utrechtben arattak nagy sikert. 
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2020 elején az ismert helyi banda, a Margaret Island előzenekaraként teltházas koncertet 
adtak Budapest rangos koncerthelyszínén, az Akvárium Klubban.  
 
Nem sokkal később, februárban a budapesti Művészetek Palotájában megrendezett Jazz 
Showcase-en a közönség a legjobb zenekarnak választotta ki őket. Emellett részt vehettek 
Magyarország két leginspirálóbb zenei programján, a Szimpla Lemming Programon és az Éter 
Fesztiválon is, ahol Fru a Legjobb énekes és Attila a Legjobb dobos díjat kapta. 
 
A zenekar fellépett már több magyarországi klubban, mint az Analog Music Hall, Dürer Kert, 
Művészetek Palotája, Szimpla Kert, Akvárium Klub, valamint olyan rendezvényeken, mint a 
Sofar Sounds Debrecen, Paloznaki Jazz Piknik, Budafoki Pezsgő - és Borfesztivál, Szentendrei 
Jazz-és Borfesztivál, Liget Fesztivál (Óbudavár) és Vidor Fesztivál (Nyíregyháza). 
 
Első nemzetközi turnéjuk a járvány miatt elmaradt, de amint lehet, folytatják útjukat. 
 
A perpētuum tagjai: 
 

Girincsi Fruzsina – ének 

 
 

Takács Dániel – gitár 

 
 

Sárosi Áron – basszusgitár 

 
 

Telek Attila – dob 

 


