


Уважаеми дами и господа,

всяка година мелома-
ните очакват осми август 
с нетърпение и любопит-
ство. Тази дата те свърз-
ват с началото на един 
празник на духа, който 
събира хиляди хора в на-
шия град. поредното из-
дание на джаз фестивала 
е не само най-значимото 
събитие в националния 
културен календар, но и 
неподражаема среща на 
свободни хора с „музиката 
на свободата“.

и тази година програмата ще взривява 
сетивата, ще изтръгва възторг, аплодис-
менти и емоции. почетният гражданин на 
Банско д-р илиев – основател и организа-
тор на феста е гарант, че всичко това пред-
стои. 

Колкото до нас, домакините, този форум 
на голямото изкуство е нещо повече от 
културно събитие. по някакъв начин той 
се превърна в двигател на модерното и 
динамично развитие на града ни. местна-
та общност и лично аз високо ценим този 
факт и отвръщаме с подкрепа и гостопри-
емство. Тази „споделеност“ следва своите 
маршрути и може да бъде видяна, може да 
бъде усетена, навсякъде – и в планината, 
и в града, и в домовете на банскалии. 

Целият този магичен свят от природа, 
история, модерност и ... джаз, е на ваше 
разположение!

     Какво по-добро от това!
     Чакаме ви!

Искрено Ваш,
Георги Икономов 
Kмет на Oбщина Банско

Dear LaDies anD GentLemen,

each year music fans 
look forward to august 
8 with impatience and 
curiosity. they associate 
this date with the beginning 
of a celebration of the spirit 
that draws thousands of 
people to our town. the 
latest edition of the Jazz 
Festival is not only the 
most important event in the 
national cultural calendar, it 
is also a unique meeting of 
free people with the “music 
of freedom”.

this year too, the programme will “explode 
the senses” and call forth enthusiasm, 
applause and emotions. the honorary 
citizen of Bansko, Dr. emil iliev –  founder 
and organiser of the festival, is a guarantor 
that all this is in store. 

to us who are hosting the festival, this 
forum of high art is more than just a cultural 
event. somehow it has become a motor of 
the modern and dynamic development of our 
town. the local community, and i personally, 
highly value this fact and respond with 
support and hospitality. these shared 
feelings and excitement, this “mutuality” 
can be seen and felt everywhere – in the 
mountains, in the town, and in the homes of 
my fellow citizens. 

this whole magical world of scenery, 
history, modernity and … jazz is there for 
you to enjoy!

     What could be better than that!
     We are expecting you!
 
 Sincerely Yours, 
Georgi Ikonomov
Mayor of Bansko Municipality

Елате в Банско, градът,  
в който всеки се завръща!

Заповядайте в Банско 
– един град между 
традиция и модерност, 
град, който смайва със 
своята неповторимост и 
гостоприемство. Град, 

който винаги ще ви очаква –  
извечен като Пирин планина 
и шеметно красив през всички 
сезони. Уверявам ви, само тук 
може да попаднете в онази 
паралелна реалност, магически 
преплела история и съвременност, 
превърнала града ни не само  
в модерен курорт, но и в територия 
на духа. 

Тук всеки може да намери онова, 
което търси – и любителите на 
зимните спортове, и любителите 
на екотуризма, и любителите на 
автентичното, и любителите на 
кулинарните откривателства! Но 
това, което отличава Банско, са 
хората. Не някъде другаде по света, 
а именно тук гостът се чувства като 
у дома си. 

Предприемете това пътуване 
едновременно в миналото и в 
бъдещето, за да усетите топлината 
на дома, приятелството и 
знаменитото гостоприемство  
на банскалии!



Dear FrienDs, 

I believe, that most of 
you have heard about our 
fest which is becoming 
more and more popular 
not only in Bulgaria, but 
worldwide.Actually this 
edition will be attended 
by many international 
jazz lovers from Europe, 
China, USA and Canada, 
Russia, South Afrika and 
even Australia. They all 

come to enjoy the greatest performers that 
will participate in the fest.

Here , I want to give my special thanks to 
our sponsors : Bansko Municipality, First 
Investment Bank, Vivakom, Tchibo coffee 
and many others, as well as to the many 
Bulgarian emigrants, living worldwide , 
that attend every year our fest and put 
efforts to make it popular among their 
friends and acquaintances.

The Bulgarian National radio and 
TV always broadcasting fest concerts 
enhances enormously its popularity. I can 
bet , there is not even one Bulgarian guy, 
not knowing about Bansko annual summer 
jazz festival and that he could spent an 
anforgettable vacation in that beautiful 
mountain city.

I can assure you , that no matter how high 
your expectations are, Bansko jazz fest 2015 
will certainly be up to all your standards.

Dr. Emil IlIEV
Bansko Jazz Fest  

Founder and Manager 

сКъпи прияТели,

Уверен съм, че повечето 
от вас познават добре 
нашия фестивал, който 
с всяка изминала година 
става все по-популярен не 
само в България, но и по 
целия свят. Факт е, че това 
издание ще посетят много 
туристи меломани от Ев-
ропа, Китай, САЩ, Канада, 
Русия, Южна Африка и дори 
Австралия, които идват да 
се насладят на добрите изпълнители в 
програмата. Тук ми се иска специално да 
благодаря на нашите спонсори Община 
Банско, Първа инвестиционна банка, 
„Виваком“, кафето „Чибо“ и други, както 
и на много наши сънародници, живеещи 
постоянно в чужбина, които посещават 
редовно този форум и го популяризират 
сред своите познати и приятели там. 
Екипите на БНТ и БНР също непрестан-
но излъчват концертите от фестивала 
и това допринася много за неговата 
известност. Мога отговорно да заявя, 
че няма българин, който да не знае, че 
в Банско всяко лято има джаз и може да 
прекара една чудесна джаз ваканция в 
този красив планински град. Убеден съм, 
че и на хората с най-претенциозен музи-
кален вкус програмата през 2015 година 
ще им хареса.

Добре дошли в Банско! 

 Д-р Емил ИлИЕВ
Създател и организатор  

на фестивала



w w w . b a n s k o j a z z f e s t . c o m

5Намерете го само от Тчибо

Открий италианското в теб!
пРЕДФЕСТИВАЛНА пРОГРАМА

6 август, четвъртък
 

ЧиТалище „Н. вапЦаров“ 
20.00 ч. (вход с билети)

Клавирен концерт на проф. Йовчо Крушев 

7 август, петък

GranD HoteL Bansko* 
20.30 ч. (вход с билети)

„100 години синатра“
васил петров и Биг бенд Благоевград  

с диригент Борис янев

сЦеНа площад „Н. вапЦаров“
19.00 ч.

1. Кристина Кирова квинтет (България) – 
Кристина Кирова – вокал, Ангел Николов – пи-
ано, Александър Васев – клавишни, Стефан 
Врачев – бас, Исак Бенбасат – барабани 

2. Нюсталгия (България, Румъния, Италия, 
Словения) – Царина Маринкова – пиано (Бъл-
гария), Джордж Димитриу – китара (Румъния), 
Матия Магатели – контрабас (Италия), Крис-
тиян Крайнчан – барабани (Словения)

3. асид Фолк Файв (България) – Екатерина 
Ангелова – вокал, Георги Петров – пиано, Иво 
Паунов – саксофон, Вихрен Паунов – бас, Фи-
лип Ернстинг – барабани 

4. маги алексиева–мeй & лолас квартет (Бъл-
гария) – Маги Алексиева–Мей – вокал, Любо Ца-
нев – пиано, Радослав Славчев – бас, Богомил 
Енчев – барабани

PRE-FESTIVAL PROGRAMME

august 6th, thursday

CommUnitY Centre “n. VaPtZaroV“*  
8:00 p.m. (admission with tickets) 

Piano concert – Prof. Yovcho krushev

august 7th, Friday

GranD HoteL Bansko*
8:30 p.m. (admission with tickets) 

“100 Years sinatra”
Vassil Petrov and Big Band Blagoevgrad, 

conductor Boris Yanev 

staGe “n. VaPtZaroV“ sQUare
 19.00 h

1. Christina kirova Quintet (Bulgaria) –  
Christina Kirova – vocals, Angel Nikolov – piano, 
Alexander Vasev – keyboard, Stefan Vratchev – 
double bass, Issak Benbassat – drums 

2. newstalgia Project international (Bulgaria, 
Romania, Italy, Slovenia) – Tsarina Marinkova 
– piano (Bulgaria), George Dimitriu – guitar 
(Romania), Mattia Magatelli – doublebass (Italy), 
Kristijan Krajnčan – drums (Slovenia)

3. acid Folk Five (Bulgaria) – Ekaterina Angelova 
– vocals, Georgi Petrov – piano, Ivo Paunov – 
bass, Filip Ernsting – drums

4. magi alexieva “meY” & Lolas Quartet 
(Bulgaria) – Magi Alexieva “MEY” – vocals, 
Lubo Tsanev – piano, Radoslav Slavchev – bass, 
Bogomil Enchev – drums 
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XViii JaZZ FestiVaL Bansko 
2015

PROGRAMME
8–13 aUGUst

staGe “n. VaPtZaroV“ sQUare
ТHe ConCerts starts at 19.00 h

8 august, saturday
OFFIcIAL OPEnInG – 19.00 h

1. Vassil Petrov & Big Band Blagoevgrad 
(Bulgaria) – Vassil Petrov – vocals, Boris Yanev 
– conductor

2. shelly Berg trio (USA / Bulgaria) – Shelly 
Berg – piano, Radoslav Slavchev – bass, Bogomil 
Enchev – drums

3. Leonid Ptashka (Israel / Bulgaria) – Leonid 
Ptashka – piano, Stefan Vratchev – double bass, 
Issak Benbassat – drums

4. mungo Jerry (UK) – Ray Dorset – guitar, lead 
vocals, Jon Playle – bass, backing vocals, Toby 
Hounsham – keyboards, backing vocals, Bob 
White – drums

9 august, sunday

1. Dimitrov / Georgiev Jazz Project Quartet 
(Bulgaria / USA) – Matt Marantz – saxophone, 
Alex Goodman – guitar, Georgi Georgiev – bass, 
Dimitar Dimitrov – drums 

2. silvan Zingg trio (Switzerland / Portugal) – 
Silvan Zingg – piano, Nuno Alexandre – double 
bass, Valerio Felice – drums

3. the Jazzbones (Germany) – Manfred 
Schmelzer – trombone, Dominik Michael – drums, 

XViii джаЗ ФесТивал БаНсКо 
2015

пРОГРАМА
8–13 авгУсТ

сЦеНа площад „Н. вапЦаров“
КоНЦерТиТе ЗапоЧваТ в 19.00 ч.

8 август, събота
ОФИцИАЛНО ОТкРИВАНЕ – 19.00 ч.

1. васил петров & Биг бенд Благоевград 
(България) – Васил Петров – вокал, Борис 
Янев – диригент

2. Шели Бърг трио (САЩ / България) – Шели 
Бърг – пиано, Радослав Славчев – бас, Богомил 
Енчев – барабани

3. леонид пташка (Израел/България) – Ле-
онид Пташка – пиано, Стефан Врачев – бас, 
Исак Бенбасат – барабани

4. мънго джери блус бенд (Великобрита-
ния) – Рей Дорсет – вокал, китара, Джон Плейл 
– бас китара, бек вокал, Тоби Хюншам – клави-
шни и бек вокал, Боб Уайт – барабани

9 август, неделя

1. димитров / георгиев джаз квартет (Бълга-
рия / САЩ) – Мат Маранц – саксофон, Алекс 
Гудман – китара, Георги Георгиев – бас, Дими-
тър Димитров – барабани

2. силван Цинг трио (Швейцария / Португа-
лия) – Силван Цинг – пиано, Нуно Алесандре 
– контрабас, Валерио Фелисе – барабани

3. the Jazzbones (Германия) – Манфред 
Шмелцер – тромбон, Доминик Михаел – бара-
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бани, Вили Хаасц – саксофон, кларинет, 
Юрген Ашоф – банджо, Кристоф Шнай-
хел – тромпет, Макс Хютен – китара и 
вокал, Райнхард Грийс – пиано, Рийн Кол-
кман – контрабас

4. джем стейшън (Сърбия) – Михайло Татич 
– китара, вокал, Лазар Петрович – соло кита-
ра, Михайло Иванович – бас китара, Желемир 
Маршняк – барабани, Милан Йованович – пиано, 
Филип Стипсич – саксофон, Никола Станоевич – 
тромбон

10 август, понеделник

1. весела морова и бразилския проект „дан-
далунда“ (България) – Весела Морова – во-
кал, Калин Жечев – пиано, Михаил Йосифов – 
китара, Радослав Славчев – бас, Атанас Попов 
– перкусии, Васил Вутев – барабани, Владислав 
Мичев – тромбон, Георги Стойков – тромпет

Танцова формация „амазония“: Елена Бали, 
Лариса Франклин, Мария Коса, Харитa Асунами

специален гост: Клаудио Крон до Бразил – 
перкусии

2. Клезмафор (Полша) – Анжей Чаплински – ци-
гулка, вокал, Рафал Гжоунка – акордеон, Войчех 
Чаплински – вокал, кларинет, Габриел Томчук – 
контрабас, Павел Марушак – барабани

3. роН (Италия) – Рон – вокал, китара и пиа-
но, Джована Фамулари – виолончело, Матиа Дел 
Форно – клавишни, Емилиано Мангиа – китара

4. „дърти пърчес“ (България) – Христослав 
Галилеев–Гальо – бас китара, Николай Танев 
– ударни инструменти, Людмил Стойнев – кла-
вишни, китара и цигулка, Михаил Йосифов – 
тромпет, Велислав Стоянов – тромбон

специални гости: Амалия Ненова – вокал, 
Емил Минчев – вокал, Иван Лечев – китара и 
цигулка

Willy Haasz – saxophone, clarinet, Jürgen 
Aschoff – banjo, Christoph Schneichel – 
trumpet, Max Hütten – guitar and vocals, 
Reinhard Gries – piano, Rien Kolkman – 
double bass

4. Jam station (Serbia) – Mihailo Tatić – guitar, 
vocal, Lazar Petrović – lead guitar, Mihajlo 
Ivanović – bass, Želimir Maršnjak – drums, Milan 
Jovanović – piano, Filip Stipsić – saxophone, 
Nikola Stanojević – trombone

10 august, monday

1. Vesela morova & Dandalunda Brazil project 
(Bulgaria) – Vesela Morova – vocal, Kalin Zhechev 
– piano, Mihail Josifov – guitar, Radoslav Slavchev 
– bass, Atanas Popov – percussion, Vassil Voutev 
– drums, Vladislav Michev – trombone, Georgi 
Stoykov – trumpet

amazonia Dance Project: Elena Bali, Larissa 
Franklim, Maria Cossa, Harita Asunami

special guest: Claudio kron do Brasil – 
percussion

2. klezmafour (Poland) – Andrzej Czapliński – 
violin, vocal, Rafał Grząka – accordion,Wojciech 
Czapliński – clarinet, vocal, Gabriel Tomczuk – 
double bass, electronics, Paweł Maruszak – drums

3. ron (Italy) – Ron – vocals, guitar & piano, 
Giovanna Famulari – cello, Mattia Del Forno – 
keyboard, Emiliano Mangia – guitar

4. Dirty Purchase (Bulgaria) – Hristoslav Galileev 
“Galio” – bass, Nikolai Danev – drums and 
percussion, Liudmil Stoinev – keyboard, guitar and 
violin, Mihail Iosifov – trumpet, Velislav Stoyanov 
– trombone

special guests: Amalia Nenova – vocal, Emil 
Mintchev – vocal, Ivan Letchev – guitar and violin
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11 august, tuesday

1. Yildiz ibrahimova (Bulgaria / Turkey) & 
Jazz eagles Big Band conductor murat 
aksoy (Turkey) 

2. Bágyi Balázs new Quartet (Hungary) – János 
Ávéd – saxophone, Dezső Oláh – piano, Péter 
Oláh – bass, Balázs Bágyi – drums
  
3. Carmen souza “Live at Lagny” (Portugal) 
– Carmen Souza – vocals, acoustic guitar, 
rhodes or wurlitzer, Theo Pascal (Musical 
director) – bass, double bass, backvocals, Eliaz 
Kacomanolis – drums/percussion, Aidan Glover 
– acoustic piano 

4. eftekasat World Jazz (Egypt) – Amro Salah – 
piano, keyboards, Samer George – bass, Ahmad 
Hesham – drums, Sherif Alaa – guitar, Mohamed 
Medhat – violin, Hany Bedair – percussion

12 august, Wednesday

1. Lesní zvěř (Czech Republic) – Jiří Hradil – 
piano, hammond, synth, koncovka fl ute, Martin 
Čech – drums, Miloš Rejsek – vocals, melodika, 
delay, guest marek steyer – trumpet

2. monty alexander trio (USA) – Monty Alexander 
– piano, Hassan Shakur – bass, Obed Calvaire – 
drums

3. Jazz Connection & special guest angela 
van rijthoven vocal (Holland) – Jurgen 
Feskens – trumpet, fl ugelhorn & vocals, Peter van 
Steen  – trombone, Rob Henneveld – тenor & 
Alto Saxophone, clarinet, Bart Wouters – вass & 
vocals, Bart Maassen – рiano, Ad Hoendervangers 
– drums

11 август, вторник

1. Йълдъз ибрахимова (България / 
Турция) & Биг бенд „орлите на джаза“ 
с диригент мурат аксой (Турция) 

2. Балаж Бади квартет (Унгария) – Янош Авед 
– саксофон, Дежьо Ола – пиано, Петер Ола – кон-
трабас, Балаж Бади – барабани

3. Кармен соуза „На живо в лагни“ (Пор-
тугалия) – Кармен Соуза – вокал, акустич-
на китара, клавишни, Тео Паскал (музикален 
директор) – бас, контрабас, беквокал, Елиас 
Какоманолис – барабани/перкусии, Ейдън Гло-
увър – акустично пиано

4. ефтекасат  (Eгипет) – Амро Салах – пиано 
и клавишни, Самер Джордж – бас, Ахмат Хешам 
– барабани, Шериф Алаа – китара, Мохамед 
Медхат – цигулка, Хани Бедейр – перкусии

12 август, сряда

1. лесни Зверж (Чехия) – Иржи Храдил – 
пиано, синтезатор, хамонд, флейта концовка, 
Мартин Чех – барабани, Милош Рейсек – вокал, 
акустични ефекти, мелодика, гост солист  
марек щейер – тромпет

2. монти александър трио (САЩ) – Монти 
Александър – пиано, Хасан Шакур – контра-
бас, Обед Калвиер – барабани

3. джаз Кънекшън със специален гост анже-
ла ван рийтховен вокал (Холандия) – Юрген 
Фескенс – тромпет, флигорна & вокал, Петер 
ван Стеен – тромбон, Роб Хеневелд – тенор & 
алт саксофон, кларинет, Барт Воутерс – бас 
& вокал, Барт Маасен – пиано, Ад Хьондерван-
герс – барабани

ФесТивалеН пресЦеНТър в ЗалаТа На ЧиТалище „Н. вапЦаров“
пресконференции – всеки ден от 15:30 до 17:30 часа. ръководител на 

пресцентъра г-жа АЛБЕНА БЕЗОВСкА. е-mail: banskojazz@abv.bg
FESTIVAl PRESS CENTRE AT THE N. VAPTZAROV CUlTURAl CENTRE

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ НА ФЕСТИВАЛА

www.public-republic.de

За трета поредна година Програма 
Произведено в България представя 

Изложба “Синтез на изкуствата” Банско 2015 
с участието на български автори – Петър Савов, 

Нина Златева, Мария Райчева, Румен Желев
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при дъждовно време концертите ще се състоят в залата
на читалище „Н. вапцаров“ и входа ще бъде само с билети. Цена 20 лв.

in case it rains, the concerts will be held at the nikola Vaptzarov Cultural Centre. 
admission only with tickets. ticket price 20 BGn.

водещи На КоНЦерТНаТа програма

ТОМА СпРОСТРАНОВ
ProGramme Presenters

TOMA SPROSTRAnOV

Организаторите си запазват правото
на промени в програмата

The organizers reserve the right
to make changes in the programme

13 август, четвъртък

1. дейвид Хелбок трио (Австрия) – 
Дейвид Хелбок – пиано, Рафаел Прой-
шъл – бас укулеле, Райнхолд Шмьолцер 
– барабани 

2. мирослава Кацарова – „Blue moon-songs 
of Billie Holiday“ (България) – Мирослава Ка-
царова – вокал,  Христо Йоцов – ударни, Весе-
лин Веселинов–Еко – бас, Мирослав Турийски 
– пиано 
гости: Денис Попстоев – саксофон, Божидар 
Василев – тромбон  
специален гост: Николай Карагеоргиев – ки-
тара

3. snow own (снежната сова) (Колумбия / САЩ 
/ България) – Хуан Гарсиа Херерос – бас, Робер-
то Кинтеро – перкусии, Джереми Пауъл – саксо-
фон, Джонатан Пауъл – тромпет, Стоян Янкулов 
– барабани, Алехандра Мариа – цигулка, Марко 
Крънчеч – пиано

3. инкогнито (Великобритания) – Жан-Пол 
Муник–Блуи – ръководител на състава, ритъм 
китара, Франсис Хилтън – бас, Мат Купър – кла-
вишни, Хуао Каетано – перкусии, Франческо Мен-
долиа – барабани, Венеса Хейнс – вокал, Кейти 
Хектор – вокал, Тони Момрел – вокал, Сид Голд – 
тромпет, Найджъл Хичкок – саксофон, Алистър 
Уайт – тромбон, Франсиско Сейълс – китара

13 august, thursday

1. David Helbock trio (Austria) – David 
Helbock – piano, Raphael Preuschl – bass 
ukulele, Reinhold Schmölzer – drums

2. miroslava katzarova – “Blue moon songs of 
Billie Holiday” (Bulgaria) – Miroslava Katzarova 
– vocals, Vesselin Vesselinov “Eko” – double bass, 
Hristo Yotzov – percussion, Miroslav Turijski – 
piano
Guests: Dennis Popstoev – alto sax, Bojidar 
Dimitrov – trombone 
special guest: Nikolay Karageorgiev – guitar

3. snow own (Columbia / USA / Bulgaria) – 
Juan Garcia-Herreros – bass, Roberto Quintero 
– percussions, Jeremy Powell – saxophone, 
Jonathan Powell – trumpet, Stoyan Yan kulov – 
drums, Alejandra Maria – violin, Marko Crncec – 
piano

3. incognito (UK) – Jean-Paul “Bluey” Maunick 
– band leader, rhythm guitar, Francis Hylton – 
bass, Matt Cooper – keyboard, Joao Caetano 
– percussion, Francesco Mendolia – drums, 
Vanessa Haynes – vocals, Katie Hector – vocals, 
Tony Momrelle – vocals, Sid Gauld – trumpet, Nigel 
Hitchcock – saxophone, Alastair White – trombone, 
Francisco Sales – guitar



Танцувайте в ритъма 
на джаза!
Dance to the rhythm of jazz!

MIDnIGHT JAZZ 23.00–02.30 

пРОГРАМА СРЕДНОЩЕН ДЖАЗ
ВСЯкА НОЩ ОТ 23.00 ДО 02.30

ХОТЕЛ БЪНДЕРИцА – 
BAnDER PUB
МИХАИЛ ЙОСИФОВ кВАРТЕТ
HOTEL BAnDERITSA – 
BAnDER PUB
MIHAIL YOSSIFOV QUARTET

ХОТЕЛ кЕМпИНСкИ 
ГРАНД АРЕНА – пИАНО БАР
ЛОЛАС кВАРТЕТ
KEMPInSKI HOTEL 
GRAnD AREnA – PIAnO BAR
LOLAS QUARTET

ХОТЕЛ пЕРУН ЛОДЖ – 
пИАНО БАР
HOTEL PERUn LODGE – 
PIAnO BAR



Тома Спространов 
представя в апартхотел лъки Банско игрални филми от историята на джаза 
и филми портрети на големи джазови звезди

Франк синатра (100 години от • 
рождението му) – наречен “the 
voice”, класически дуети с ела 
Фицджералд, луис армстронг, дийн 
мартин, луи прима, Кели смит, Нанси 
синатра
Били Холидей (100 години от • 
рождението ѝ) – наречена „Lady Day”, 
кралицата на блуса с видеоклипове и 
филма „лейди пее блус”.
джими смит (90 години от рождението • 
му) – кралят на „Хамонд органа”. 
Концерт джими смит Трио 1969 г. 
Чарли Кросби – ударни, еди мак • 
Фейдън – китара
„Уедър рипорт”– концерт 1978 г. в • 
охенбах, германия. 

Уедър рипорт в монтрьо 1976 г.• 
дизи гилеспи – в роял Фестивал с • 
„Юнайтед Нейшън оркестра”, заедно 
с Флора пурим, артуро сандовал, 
аирто морейра – „пенсе”, слайд 
Хемпън – тромбон, джеймс мууди – 
саксофон 
Хърби Хенкок и Чик Кърия – „ритърн • 
ту форевър”& „Хедхънтърс”
Чък Кърия – пиано, стенли Кларк – • 
бас, джо Хендерсон – саксофон, лени 
Уайт – ударни – концерт
даяна Крол – новата кралица на • 
джаза
маркъс милър – „силата на соул”, • 
япония 2010 г.,  монтрьо 2006 г.,  лион 
2009 г.

всеки ден от 14.00 и от 16.00 часа

Традиционният политически семинар на 
фондация „Ханс Зайдел”, по време на 

който лектори са всепризнати авторитети, 
ще се състои на 10, 11, 12 и 13 август в 

залата на музея „Н. Й. Вапцаров”.

JAZZ

the event is free. 
all ages and levels welcome!

Specially for the guests 
of International Jazz 

Fest Bansko, Brazilian 
percussionist Claudio 

Kron do Brasil will lead a 
workshop, using authentic 

instruments, where the 
participants together will 

experience a fulfi lling and 
entertaining Afro-Brazilian 

rhythmic adventure, 
similar to the dynamic 

performances of percussion 
groups during the carnival 

in Rio.  

Специално за гостите 
на Международния джаз 
фестивал в Банско, 
бразилският перкусионист 
Клаудио Крон ще проведе 
уъркшоп с автентични 
инструменти, където 
участниците заедно ще се 
впуснат в едно изключително 
забавно афро-бразилско 
ритмично приключение, 
наподобяващо динамичните 
дефилета на перкусионните 
групи по време на карнавала 
в Рио. 

дата: 09.08.2015г., 14:00ч  date: aug. 9th, 2:00pm 
място: читалище “Никола вапцаров“  location: nikola Vaptsarov Hall 

УърКШоп 
по aФро-БраЗилсКи перКУсии  

aFro-BraZiLian PerCUssion 
WorksHoP 

вход свободен 
подходящо за всякакви възрасти и музикални нива.

КОЛЕКТИВНА ИЗЛОЖБА В ГАЛЕРИЯТА НА МУЗЕЙ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”

аНгел  герджиКов, алеКсаНдър  Телалим, владимир  ШУНев, 
георги  пириНджиев, КрУм  КосТов, марио  КосТов, НиНа  ЗлаТева, 
НиКолаЙ  доБрев, огНемир  Киров, сава  ЦоНовсКи, вили  НиКолов

JOINT EXHIBITION AT THE GALLERY OF THE NIKOLA VAPTZAROV MUSEUM 

Изложба на 
Дилян Дочев-DiL и Неви Петкова 

„Маслена живопис, шаржове и ръчно 
рисувани копринени шалове“

www.dil.alle.bg
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Проф. Йовчо Крушев е пианист, композитор и препода-
вател в Националната музикална академия. Завършил е 
пиано в класа на професорите Джулия и Константин Ганеви 
и композиция при проф. Александър Райчев. Лауреат е на 
авторитетни международни конкурси, сред които са „Виоти“ 
(Италия), „П. И. Чайковски“ (Русия). През 1984 г. неговата Со-
натина за кларинет и пиано получава Специалната награда 
на състезанието за композиция „Варало-Валсесия“ в Италия. 
В богатата му колекция от награди  са още „Кристална лира“ 
и „Златна лира“ на Съюза на българските музикални и танцо-
ви дейци, „Золотая муза“ – за принос в популяризирането на 
руската музика в България, Специална награда на Салона 
на изкуствата в НДК – за интегралното изпълнение на камер-
ните творби на С. Рахманинов. През 2009 г. е награден с най-
високата степен на орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огър-
лие за изключителен принос към българската култура. Като 
изпълнител Йовчо Крушев се изявява на престижни световни 
сцени. Репертоарът му включва огромен брой клавирни кон-
церти, солови и камерни творби. Автор е на симфония, кон-
церти и други произведения за симфоничен оркестър. Автор 
е на вокални и хорови партитури, музика за детска куклена 
постановка и др. Клавирната му транскрипция на „Три фраг-
мента от балета „Хайдушка песен“ на Ал. Райчев е изпъл-
нявана от огромен брой дуа от САЩ до Япония.  През 2013 
г. основател и председател на „Музикално общество Сергей 
Рахманинов“ в България.

Активната си дейност на изпълнител, композитор и пе-
дагог съчетава със сериозни занимания с У-шу – китайска 
система за духовно и физическо самоусъвършенстване, въз-
никнала преди около 3000 години.

Prof. Yovcho Krushev is a pianist, composer and lecturer at 
the National Academy of Music  in Sofia. He graduated the piano 
class of professors Julia and Constantine Ganevi as well as the 
composition class of Prof. Alexander Raichev. Yovcho Krushev 
is a laureate of prestigious international competitions amongst 
which “Viotti“ (Italy), “P. I. Tchaikovsky“ (Russia). In 1984 his 
sonatina for clarinet received the special award for composition 
at the “Varallo – Valcecia“ competition in Italy. His vast collection 
of awards includes the “Crystal lyre“ and the “Golden lyre“ from 
the Union of Bulgarian Musicians and Dancers, the “Golden 
Muse“ award for contribution to the popularization of Russian 
music in Bulgaria, the Special award of the Arts Hall at the Na-
tional Palace of Culture for intrinsic performance of chamber 
works by S. Rachmaninoff. In 2009, Prof. Krushev was decorat-
ed with the highest order “Saints Cyril and Methodius“ for excep-
tional contribution to Bulgarian culture. As a performer, Yovcho 
Krushev has performed on many prestigious stages worldwide. 
His repertoire includes a huge amount of piano concerts, solo 
and chamber performances.  Prof. Krushev is author of a sym-
phony, concerts and other works for symphony orchestras. He 
is author of vocal and choir scores, music for children’s puppet 
plays and other. His piano transcription of “Three fragments from 
the ballet “Song of the Warlord“ by A. Raichev is performed by 
a great number of piano duets from the USA to Japan.  In 2013 
Prof. Krushev founded and chairs “The Sergei Rachmaninoff 
Music Society“ in Bulgaria. 

Prof. Krushev combines his active life as a performer, com-
poser and lecturer with serious exercises in Wushu – Chinese 
system for spiritual and physical growth that first appeared be-
fore 3000 years. 

проФ. ЙовЧо КрУШев ProF. YoVCHo krUsHeV
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Кристина Кирова квинтет е млада българска джаз и поп 
група, която за кратък период от време събра своя много-
бройна публика из софийските клубове.  Изпълнява както 
свои композиции, така и кавъри  на популярни и обичани 
песни. Младите музиканти  представят  жизнерадостна и 
динамична програма, съчетана с характерно фънк и джаз 
звучене.

Christina Kirova Quintet is a young, Bulgarian jazz 
and pop band, which, for a short time managed to at-
tract numerous fans across the Sofi a club scene. The 
young musicians perform their own songs as well as 
covers of popular songs. They present a buoyant and 
dynamic program,  combined with a characteristic funk 
and jazz sound.

КрисТиНа Кирова КвиНТеТ CHristina kiroVa QUintet

спеЦиалНа оФерТа  За периода 08-13 авгУсТ 2013

единична стая – 56 лв.
двона стая – 72 лв.

Цената е на помещение в лева  и включва: нощувка, закуска, 
ползване на басейн с джакузи, парна баня, фитнес, паркинг

2770 гр. Банско
ул. Баньо маринов 2а
тел.: (+359) 749 888 15 

тел./факс: (+359) 749 888 16 
Gsm: (+359) 89 999 14 88 
e-mail: info@orphey.com
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Царина Маринкова и трио „DUMItRIO“ обединя-
ват своите идеи, талант и отдаденост в „Newstagia“ 
– вдъхновяващ артистичен проект, който предадава 
емоции чрез класическа и импровизирана музика, 
разкривайки свят на безкрайни възможности пред 
своята публика. Царина Маринкова е от България, 
живее и работи в Холандия. Завършва класическо 
пиано в консерваторията Prins Claus в Гронинген и 
магистърска степен в Амстердамската консервато-
рия. Има в биографията си повече от 15 награди от 
конкурси в България, Италия, Холандия, Германия и 
Австрия. Канена е многократно като солист на оркес-
три. 

Зад името „DUMItRIO“ стоят Джордж Димитриу, 
Кристиян Крайнчан и Матия Магатели- трима ев-
ропейски изпълнители, обединили  силите си, за 
да изследват широки музикални територии. Пие-
сите, които представят са изградени върху джаза, 

Tsarina Marinkova and DUMItRIO join ideas, talent and 
dedication to create Newstagia – an inspiring, artistic project 
that has the purpose to convey expressions and emotions 
through classical and improvised music, revealing an art 
world of endless possibilities to its audience. Tsarina Marink-
oova is a Bulgarian, residing in The Netherlands.She studied 
classical piano at the Prins Claus Conservatory in Groningen 
and her Master degree at Amsterdam Conservatory. As an 
artist she has also received more than 15 awards from com-
petitions in Bulgaria, Italy, The Netherlands, Germany and 
Austria. She has been invited many times as a soloist by a 
number of orchestras and and has been a jury member of 
International Piano Competitions, such as International Pi-
ano Competition “Fr. Chopin” in Bacau, Romania. Her distin-
guished sound and interpretations leave vivid memories in her 
audience.DUMItRIO(George Dumitriu, Kristijan Krajncan and 
Mattia Magateli) are the three European musicians, who have 
gathered their forces to explore a vast musical territory. The 

междУНародеН проеКТ  
„НЮсТалгия“ 

neWstaLGia  
ProJeCt internationaL 

www.newstalgiamusic.com



w w w . b a n s k o j a z z f e s t . c o m

24

междУНародеН проеКТ 
„НЮсТалгия“ 

neWstaLGia 
ProJeCt internationaL 

www.newstalgiamusic.com

елементи от класическата музика, пост-рок, ал-
тернативна музика, електронна музика и фолклор. 
Спонтанна импровизация и екстремни динамики са 
някои от най-важните им характеристики. Музиката 
на „Newstalgia“ представя всички тези компоненти 
заедно. Програмата на концерта включва оригинал-
ни пиеси от „Future Nostalgia“ – дебютния албум на 
DUMItRIO, а също класически пиеси за пиано от Бах, 
Шопен, Владигеров, Пиацола, Равел, Прокофиев, 
Пярт и Губайдулина. Важна част от концепцията на 
проекта е изградена върху „разказването на приказ-
ка“. Произведенията, макар и в различни стилове, са 
създадени във формата на музикална приказка, коя-
то не бива да бъде пропусната.

foundation that they’re building on is jazz but the architecture 
is made up of elements of classical music, post-rock, alterna-
tive, electro, folklore. Spontaneous improvisation and extreme 
dynamics are some of their most important features. The mu-
sic of Newstalgia combines all these components. The pro-
gram of the concerts includes original music from DUMItRIO’s 
debut album “Future Nostalgia” and classical piano pieces by 
Bach,Chopin, Vladigerov, Piazzolla, Ravel, Prokofi ev,Part and 
Gubaidulina. An important layer of Newstalgia is the story-tell-
ing concept the project is built on. The pieces, despite of being 
in different styles, are created in a form of a musical story. 
A story that can be a soundtrack of the audience’s images, 
thoughts or mindset at the time.

A story not to be missed.
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асид ФолК ФаЙв aCiD FoLk FiVe 

Групата Acid Folk Five е основана от Екатерина Анге-
лова – вокал и Иво Паунов – саксофон, флейта, кавал. В 
състава ѝ влизат още Вихрен Паунов – басист, компози-
тор, вокалист и дългогодишен творчески партньор на Иво, 
пианистът Георги Петров и барабанистът Филип Ернстинг. 
„Змейова невеста“ – албумът, който групата представя, 
включва някои от най-красивите български народни песни 
от районите около София, Странджа и Родопите, както и 
авторски пиеси във фолклорен стил.  

Екатерина Ангелова пee в камерен фолклорен състав и 
в хор „Големите български гласове“. Участвала е в различни 
международни проекти. Заедно с Калин Вельов и Нина Нико-
лина през 2014 г. осъществяват „Pendara Ethno Project“.  

Освен изпълнител, Иво Паунов е талантлив композитор 

Acid Folk Five was founded by Ekaterina Anguelova – vocal, and 
Ivo Paunov – saxophone, fl ute, kaval. The groups also includes Vi-
hren Paounov – bass, composer, vocal, Ivo’s long-time creative part-
ner Georgi Petrov – piano, and Philipp Ernsting – drums. The album 
“Zmeiova Nevesta” [Dragon’s Bride], presented by the group, includes 
some of the most beautiful Bulgarian folksongs from the area around 
Sofi a, the Strandja and Rhodope mountains. 

Ekaterina Anguelova sings in a chamber-folk ensemble and the 
Big Bulgarian Voices choir. She has taken part in different international 
projects. Together with Kalin Velyov and Nina Nikolina in 2014 she 
realized the Pendara Ethno Project.  

Ivo Paunov, besides being a fi ne musician, is also a talented com-
poser with a unique style that is a combination of seemingly incom-
patible genres. After graduating Jazz Instrumental Art from York Uni-
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с уникален стил, комбинация от привидно несъвместими 
жанрове. Завършил е в Университета Йорк , преподава в 
няколко частни консерватории в Северна Америка. Свири 
в „Afrodisiac“, заедно с Вихрен Паунов, Антон Апостолов и 
др. Участвали са в джаз фестивалите в Торонто и Монреал. 
Работил е в сътрудничество с Теодосий Спасов, Христо Йо-
цов, Михаил Йосифов и др. Пише филмова музика, автор 
е на саундтраците за компютърните игри „Two Worlds II“, 
„Sorcery Quest“ и „War Оf Ninja“.   

Георги Петров завършва с отличие НМА „Панчо Владиге-
ров“. Два пъти е участвал в престижния международен кон-
курс за джаз пианисти „Марсиал Солал“ в Париж. С различ-
ни формации е свирил  на Международния джаз фестивал 
в Банско, „Sofi a Jazz Peak“ и др. Лидер е на „Progressions 
Jazz Trio“, с което представя своя авторска музика.

Вихрен Паунов е композитор и продуцент с богат опит 
в различни стилове – рок, блус, фънк, реге, джаз. Свири 
с няколко блус и рок групи в Онтарио, както и с келтската 
певица Мери-Джейн Ламонд. Пише музика за театрални 
постановки в Торонто. 

Филип Ернстинг е възпитаник на Codarts Rotterdam. Сти-
ловете, в които свири, варират от етно и джаз до пауърпоп и 
експлозивен дръм-ен-бейс. Автор е на музика за театрални 
постановки, мюзикъли и танцови пърформанси, представе-
ни в Ротердам, Амстердам, Ню Йорк. Има издаден албум с 
групата си „Doktor Schnitt“. От 2004 г. досега участва общо 
в 12 групи и проекти.

versity in 2001, he lectured in several private conservatories in North 
America. Played in Afrodisiac, together with Vihren Paounov and An-
ton Apostolov. Has taken part in the jazz festivals in Toronto and Mon-
treal. Has collaborated with Theodosii Spassov, Hristo Yotsov, Mihail 
Yossifov, etc. Wrote the music for the fi lms “Georgi and the Butterfl ies”, 
“Lightchasers”, “The Problem with the Mosquitoes and Other Stories”, 
“Meeting at the Eiffel Tower”. Author of the soundtracks for the compu-
ter games “Two Worlds II”, “Sorcery Quest” and “War of Ninja”.   

Georgi Petrov graduated with honours from the Pancho Vladiguer-
ov National Music Academy. Has twice taken part in the prestigious 
Martial Solal international competition for jazz pianists in Paris. With 
different formations he has performed at the International Jazz Festi-
val in Bansko, Sofi a Jazz Peak, etc. Leader of the Progressions Jazz 
Trio with which he presents his own music.

Vihren Paounov is a composer and producer with great experi-
ence in different styles: rock, blues, funk, reggae, jazz. Has played 
with several blues and rock groups in Ontario, as well as with Celtic 
singer Mary Jane Lamond. Writes music for theatrical plays in Toronto. 
Co-author and co-producer of the music for the documentary “Georgi 
and the Butterfl ies”.

Philipp Ernsting is a graduate of Codarts Rotterdam. Has an origi-
nal approach to playing the drums and is constantly experimenting. 
His performing styles range from ethno to jazz, powerpop and explo-
sive drum and bass. Has written music for plays, musicals and dance 
performances, staged in Rotterdam, Amsterdam and New York. Re-
leased an album with his group Doktor Schnitt. Since 2004 he has 
taken part in a total 12 groups and projects.

2770, Банско, ул. „Панайот Хитов” N2
Тел.: (+ 359 749) 880 22, 880 23, 880 24.
Факс: ( + 359 749) 880 29.
Резервации: (+ 359 879) 800 235 (9:00–18:00 ч.)
е-mail: @glazne-bansko.eu

www.glazne-bansko.eu

Цените са на помещение и включват: нощувка, 
ползване на басейн, сауна, фитнес, интернет, шах, табла, 
карти. 10% отстъпка от предлаганите СПА процедури,  
паркинг, застраховка и ДДС.  

Единично настаняване 41.00 лв.

Двойна стая 59.00 лв.

Двойна лукс 65.00 лв.

Апартамент 72.00 лв.

Фамилна къща 126.00 лв.
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маги алеКсиева „меЙ” &  
лолас КварТеТ 

maGi aLeXieVa “meY” &  
LoLas QUartet

www.meymusic.net

Lolas Quartet представя джаз и соул музика. Създа-
ден е в началото на 2013 г. от Радослав Славчев, Любо 
Цанев, Богомил Енчев и Маги Алексиева – Мей. В края 
на същата година групата представя новия си проект в 
Малайзия. В програмата са включени някои от най-из-
вестните джаз стандарти на всички времена, както и ин-
тересни аранжименти на поп и R&B песни.

Маги Алексиева – Мей свири на пиано от 4-годишна 
възраст. В НМУ„Любомир Пипков‘‘ учи кларинет и пиано, 
а по-късно – саксофон и поп и джаз пеене. През 2011 
г. започва да работи съвместно с Пуджи Бел (известен 
като барабанистът на Шака Кан, Ал Жиро, Дейвид Бауи, 
Маркъс Милър, Ерика Баду). Участва като вокалист 
в „Suga Top“ – новия албум на „Poogie Bell Band“ . Ев-
ропейското турне, на което групата представи албума, 
обхваща шест държави. През тази година издава своя 
дебютен албум с продуцент Пуджи Бел. 

Пианистът Любо Цанев е живял в САЩ повече от 
десетилетие, където участва в различни формации и 
проекти. През последните години работи в България и 
е признат за един от най-добрите джаз пианисти в стра-
ната ни.

Радослав Славчев – „Riverman“ е сред най-талан-
тливите музиканти на последното десетилетие. През 
2006 г. завършва магистърска степен в НМУ „Панчо Вла-
дигеров“ със специалност бас китара. Работил е с някои 
от най-популярните български певци и инструменталис-
ти. В момента свири в няколко проекта, един от които е 
„High Time – alternative jazz & fusion trio“.

Богомил Енчев е сред най-добрите и обещаващи мла-
ди барабанисти. Завършил е НМУ „Панчо Владигеров“. 
От 2013 г. участва в проекти като „Mey And the Band“, 
„The Music Inside“,“Lolas Quartet“ и др.

Lolas Quartet is a highly acclaimed Bulgarian band, which em-
phasizes on jazz, R&B, and soul music, and was created in 2013 by 
Magi Alexieva – Mey, Lyubo Tsanev, Radoslav Slavchev – Riverman, 
and Bogomil Enchev. It has performed at many of the most prestig-
ious music venues in Bulgaria. At the end of 2013, Lolas’ Quartet 
was invited to present its new project in Kuala Lumpur, Malaysia. The 
band will present some of the most legendary jazz standards, as well 
as famous pop and R&B songs in memorable jazz arrangements.

Magi Alexieva – Mey started playing piano at the age of 4, fol-
lowed by clarinet studies, and later on – saxophone and pop/jazz 
singing at the State Academy of Music, Sofia. In 2011 Mey began 
working together with American drummer Poogie Bell (known for his 
extensive work with the likes of Marcus Miller, Erykah Badu, David 
Bowie, and Chaka Khan). She recorded in Poogie Bell Band’s new-
est album, “Suga Top”, and took part in the European tour of the 
band, singing at venues and festivals in six countries. Mey is about 
to release her debut album, produced by Poogie Bell. 

Jazz pianist Lyubo Tsanev lived in the United States more than 
ten years, where he played in many different projects and bands. In 
recent years Lyubo has been working in Bulgaria and is recognized 
as one of the top Bulgarian jazz pianists. 

Radoslav Slavchev – Riverman is one of the leading electric bass 
players in Bulgaria. He received his Master’s degree in 2006 from 
the State Academy of Music in Sofia. Radoslav has worked with 
some of the most prominent Bulgarian pop, folk, and jazz musicians. 
Besides being involved in Mey’s band, Riverman has been perform-
ing in various other groups such as “Ahead”, “Safo”, “Funkallero”, 
and “High Time – alternative jazz & fusion trio”. 

Bogomil Enchev is one of the most promising young Bulgarian 
drummers. He has graduated from the State Academy of Music as 
drum major. Bogi is a member of “Mey and the Band”, and has par-
ticipated in many other projects, such as “The Music Inside”, “Lolas 
Quartet”, and others.
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www.vassilpetrov.com

васил пеТров и  
Биг БеНд Благоевград –  

„сТо годиНи сиНаТра“

VassiL PetroV anD BiG BanD 
BLaGoeVGraD –  

“sinatra – a HUnDreD Years”

Васил Петров представя проекта си „Сто години Сина-
тра“, заедно с Биг Бенд Благоевград, под диригентството 
на Борис Янев. В програмата са включени джаз стандар-
ти като  „Ol`man River“ , „L.A. is my Lady“, „Where or when“, 
„Blue moon“ и много други от репертоара на  „The Voice“ 
в оригинални аранжименти.

През 2014 г. Васил Петров представи новия си албум 
„ВАСИЛ“ с концерт в зала България, продуциран  от Бъл-
гарско национално радио. В албума са включени поп и 
джаз стандарти, както и авторска музика, записани с Биг 
бенда на БНР и струнен оркестър от СО на БНР, в аран-
жименти на Ангел Заберски – младши, Антони Дончев и 
Васил Спасов.  Края на годината талантливият изпъл-
нител беляза с голямо коледно турне във Варна, Стара 
Загора, Търговище, Велико Търново, Русе и София  с 
оркестъра на Старозагорската опера, Русенската фил-
хармония  и др.

Vassil Petrov presents his project – “Sinatra – A Hundred 
Years”, together with Big Band Blagoevgrad, conducted by 
Boris Yanev. The concert program includes jazz stand-
ards such as „Ol`man River” ,“L.A. is my Lady””, “Where 
or when”, “Blue moon”, and many other songs from “The 
Voice”, in original arrangements. 

In 2014 Vassil Petrov marked the release of his new al-
bum “VASSIL” with a concert in “Bulgaria Hall”. The album 
boasts an array of pop and jazz standards, as well as origi-
nal music, recorded together with the Bulgarian National 
Radio Big Band and a string ensemble. Renowned musi-
cians Angel Zaberski, Antony Donchev, and Vassil Spassov 
crafted the arrangements in the album. The end of 2014 
was all the more successful for Vassil Petrov, as the tal-
ented vocalist toured extensively around Bulgaria, collabo-
rating with orchestras such as the “Stara Zagora Opera”, 
the Rousse Philharmonic, among others. 
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 Биг БеНд Благоевград – 
диригеНТ Борис яНев

BiG BanD BLaGoeVGraD – 
ConDUCtor Boris YaneV 

Биг бенд – Благоевград е създаден през 1993 г. по идея 
на диригента Борис Янев. Богатият му репертоар включва 
произведения в стил суинг, блус, поп, рок, джаз, фънк, ла-
тино, балади, шлагери и др. Негови постоянни солисти са 
Христина Палева, Марияна Костова, Анелия Никова, Ми-
лан Георгиев, Русина Катърджиева, Александрина Алек-
сандрова, известният тромпетист Венцислав Благоев. В 
концертите на Биг бенд Благоевград са участвали и много 
гост-солисти като Васил Петров, Стефка Оникян, Каме-
лия Тодорова, Маргарита Хранова, Хилда Казасян, Петър 
Салчев, Ангел Заберски – син, Владимир Кърпаров, из-
вестната джаз и госпел певица Джанис Харингтън – САЩ, 
тромпетистът Стефан Белмондо – Франция и др.

Биг бенд Благоевград има богата концертна дейност 
в страната. От основаването на Американския универ-
ситет в България всяка година изнася концерти и спе-
циални програми по повод тържественото дипломиране 
на завършващите студенти. Последните години успешно 
реализира съвместни проекти и с Югозападния универ-
ситет. Осигурява сцена за подрастващи млади таланти – 
ученици и студенти. Участва в телевизионни предавания. 
Традиционен гост е на Международния джаз  фестивал 
в Банско. 

Big Band – Blagoevgrad  was set up in 1993 by 
conductor Boris Yanev. The band’s rich repertoire in-
cludes various styles such as swing, blues, pop, rock, 
jazz, funk, latino, ballads and more. The big band’s 
regular soloists include Christina Paleva, Mariana Ko-
stova, Anelia Nikova, Milan Georgiev, Rusina Katard-
jieva, Alexandrina Alexandrova and famous trumpet 
player Ventsislav Blagoev. During its existence, the 
Blagoevgrad Big Band has also performed with many 
guest soloists such as Vassil Petrov, Stefka Onikian, 
Kamelia Todorova, Margarita Hranova, Hilda Kaza-
syan, Petar Salchev, Angel Zaberski – Jr., Vladimir 
Karparov, the popular US jazz and gospel singer 
Janice Harrington, French trumpet player Stefan Bel-
mondo and others. The big band has a busy concert 
schedule in the country. Every year the band per-
forms at the graduation ceremonies of the American 
University in Blagoevgrad. Over the past few years 
the band has also carried out projects with the South-
West University by ensuring a stage for young talents 
– students and pupils. The Blagoevgrad Big Band is 
a traditional guest of the International Jazz Festival 
in Bansko.
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Шели Бърг  Трио sHeLLY BerG trio 
www.shellyberg.com

Шели Бърг е един от 
най-добрите пианисти от 
началото на ХХI век в об-
ластта на съвременния 
мейнстрийм джаз. Негови-
ят компактидиск „Blackbird“, 
издаден през 2005 г., става 
номер едно в американ-
ското радио Jazzweek и е 
номиниран за най-добър 
запис, а Шели Бърг – за 
артист на годината.  След-
ва соло албумът „The 
Nearness of You“ и „Meeting 
of Minds“ – в дуо с Дик 
Хайман. През последните 
години участва в проекти, 
спечелили или номинира-
ни за „Грами“, в сътрудни-
чество с Артуро Сандовал 
и Лорейн Федър, както и с 
Пати Остин и Кен Пеплов-
ски. Два пъти е номиниран 
за престижната награда и 
като аранжор.

Предстоящият албум 
на Шели се нарича „An 
American in London“ (Concord), изцяло с музика на Гер-
шуин, в съпровод на Кралския филхармоничен оркес-
тър. Като класически и джаз пианист се е изявявал с 
Румънския национален оркестър, Pacifi c Symphony, 
Bournemouth Symphony, Dallas Symphony, Houston 
Symphony и мн. др. Освен автор на аранжиментите, той 
е и копродуцент на номинирания за „Грами“ албум на 
Глория Естебан  „The Standards“. Оркестрирал е и е за-
писвал също с „Чикаго“, „KISS“, Джо Кокър, Стив Милър, 
участва в „Ray Sings, Basie Swings“ (съвместен албум на 
Рей Чарлс и Оркестъра на Каунт Бейси). През 90-те го-
дини на ХХ век пише и оркестрира музика за продукции 
на „Холивуд“ и „Уорнър Брос“. 

През 60-те е декан на Frost School of Music към уни-
верситета в Маями. Бил е президент на Международната 
асоциация за джаз образование, през 2003 г. Los Angeles 
Jazz Society го обявява за преподавател на годината. 

The All Music Guide says “Shelly 
Berg is one of the fi nest pianists 
around in the early 21st century 
playing modern mainstream jazz”. 
Shelly’s 2005 CD, Blackbird (Concord 
Records) reached #1 in US jazz radio 
(Jazzweek), and garnered Record of 
the Year and Artist of the Year nomi-
nations. Recent recordings include a 
solo CD, The Nearness of You (Ar-
bors), and a duo with Dick Hyman, 
Meeting of Minds (Victoria). Recent 
collaborative CDs include GRAMMY-
winning and nominated projects with 
Arturo Sandoval and Lorraine Feath-
er, as well as releases by Patti Aus-
tin and Ken Peplowski. Shelly’s next 
album will be An American in London 
(Concord), an all-Gershwin project 
with the Royal Philharmonic Orches-
tra. As a classical and jazz pianist, 
he has appeared in concert with the 
Romanian National Orchestra, Pa-
cifi c Symphony, Royal Philharmonic, 
Bournemouth Symphony, Dallas 
Symphony, Houston Symphony, and 
other orchestras around the world. 

Shelly Berg is a two-time GRAMMY nominee for arranging. 
He arranged and coproduced Gloria Estefan’s GRAMMY-
nominated 2013 CD The Standards (Sony).

He has orchestrated and recorded with Chicago, KISS, 
Carole King, Richard Marx, Joe Cocker, Elliott Smith, Lou 
Rawls, Steve Miller, and Ray Sings, Basie Swings (Concord 
Records’ Ray Charles and Count Basie collaboration). In the 
1990’s, he spent time as a composer/orchestrator in Holly-
wood, and his credits include ABC’s Fudge, CBS’s A League 
of Their Own, and HBO’s Dennis Miller Live.

Film orchestration work includes Warner Bros. Almost 
Heroes and For Your Consideration, Fox’s Men of Honor, 
and the NBC Mini-series The 60’s. Shelly Berg is the Dean 
of the Frost School of Music at the University of Miami. He 
is a past President of the International Association for Jazz 
Education (IAJE), and he was the Los Angeles Jazz Soci-
ety’s 2003 “Educator of the Year”. 
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леоНид пТаШКа LeoniD PtasHka
http://leonidptashka.com/

Leonid Ptashka, pianist and composer, was born 
in 1965 in Baku. He began studying piano at the 
age of 4 and at 14 he stepped onto the professional 
stage. Taking jazz through the worlds of ethnic jazz 
and improvisation , Ptashka established himself 
as a virtuoso instrumentalist, a brilliant performer 
and an artist passionately committed to his music. 
Performing as a soloist Ptashka played Recital 
concerts all over the world, including solo recital 
in Carnegy Concert Hall New York ,  France, Yugo-
slavia, West Germany, Italy. By the year of his im-
migration to Israel (1990), Ptashka had received 17 
national awards in Jazz. In 2000 he was included 

into the prestigious list of “100 out-
standing musicians of the 20-th cen-
tury” – compiled by the American Bio-
graphical Institute . In 2003 Ptashka 
received the Medal of Israeli Parla-
ment- Kneset as a state recognition 
of his achievements & contribution to 
the country.

Леонид Пташка – пианист и композитор, е ро-
ден в Баку през 1965 г. Започва да учи пиано на 
4-годишна възраст, а на 14 г. вече свири на про-
фесионалната сцена.  Преплитайки в стила си 
елементи от етно-джаза и импровизацията на 
традиционния мейнстрийм, Пташка се утвържда-
ва като виртуозен интрументалист, брилянтен из-
пълнител и артист, страстно отдаден на музиката 
си. Като солист изнася концерти в престижни зали 
по цял свят – “Карнеги Хол” – Ню Йорк, Франция, 
Югославия, Германия, Италия и др. До 1990 г., 
когато имигрира в Израел, Пташка вече има в ко-
лекцията си 17 награди от национални конкурси и 
фестивали.  През 2000 г. е включен в 
престижния списък на „Стоте изтък-
нати музиканти на ХХ век“, съставен 
от Американския биографичен инсти-
тут. През 2003 г. получава медала на 
Израелския парламент – Кнесет като 
признание за неговите постижения и 
принос към държавата. 
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През 1970 г. Рей Дорсет получава договор за албум с 
Pye Records. Песента, дала заглавие на албума “In the 
summertime” (с две подзаглавия “Mighty Man” и ”Mungo`s 
blues”)  става номер едно във Великобритания. Медиите 
използват определения като “Mънго мания”, “Мънго Джери 
треска”, „най-великият поп феномен след “Бийтълс”.

“In the summertime“ се превръща в най-големия свето-
вен летен хит, а продадените копия са 30 милиона. “In the 
summertime” е първият албум на “Мънго Джери”. Излиза 
през юли 1970 г. Вторият е „Electronically Tested“. През съ-
щата година музикантите получават награда от „Melody 
Maker“ като най-забележителната нова група. “Мънго Дже-
ри” влиза в „Топ 5“ на най-добрите банди на живо, заедно 
с „Rolling Stones“ и „The Who“. Следват покани за участия 
в някои от най-големите фестивали по онова време. През 
май 1971 г. „Мънго Джери“ отново е на върха на „Топ 10“ с 
песента „Lady Rose”. Доста по-късно, през 2008 г., излизат 
два нови албума на „Мънго Джери“, а Рей Дорсет бързо се 
завръща към корените си. 

Джонатан Плейл е роден в Югоизточен Лондон. Талант-
ливият музикант свири на китара от 15-годишен. Джонатан 
Плейл е бас китарист на “Мънго Джери” от много години. 
Едновременно с това той е джаз басист със забележител-
но звукоизвличане, когото обичат всички рок музиканти.

In 1970  Ray Dorset  got a record deal with Pye 
Records, and recorded his first album  “In the summer-
time” with the additional titles Mighty Man and Mungo`s 
blues, which reached No. 1 in the UK. Media coverage 
at that time used terms as “Mungo Mania”, ”Mungo Jerry 
Fever”, and defined  the singer as the greatest pop phe-
nomenon since the Beatles. 

“In the summertime” became the biggest summer hit of 
1970 worldwide with 30 million albums sold. Mungo Jer-
ry’s first album was released in July 1970, the second al-
bum was Electronically Tested. That same year, the band 
was honored by “Melody Maker” as the best new group 
and came in the top 5 of the best live bands alongside 
the Rolling Stones and The Who. This was followed by 
invitations for participation in  some of the biggest festivals 
at the time. In May 1971, Mungo Jerry was once again in 
the “Top !0” with  “Lady Rose”. In 2008, two new “Mungo 
Jerry” albums were released where Ray Dorset briefly 
goes back to his roots.

Jonathan Playle, born in South East London and an 
outstanding musician, plays the bass guitar for 15 years 
and has been Mungo Jerry’s bass player for many years. 
At the same time he is a popular jazz bassist and rock 
musicians. 

мъНго джери БлУс БеНд mUnGo JerrY BLUes BanD 
www.mungojerry.com

 Плътен вкус  или с мляко

 
Намерете го само от Тчибо

www.tchibo.bg

чисто-

Кафето за ваш ите две страни
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димиТров / георгиев  
джаЗ КварТеТ 

DimitroV / GeorGieV  
JaZZ ProJeCt QUartet 

През 1991 г. Димитър Ди-
митров – барабани и Георги 
Георгиев -бас създават „Lira 
Jazz Project Quintet „ и за-
почват да изпълняват ком-
позиции на Джон Колтрейн, 
участват в джаз фестивали 
в Европа и Русия. През  
1996 г. двамата отиват в САЩ. Георги – в Бостън, Дими-
тър – в Ню Йорк. Сред сценичните им партньори там са 
саксофонистът Мат Маранц и басистът Алекс Гудман, с 
които тази година се представят на Международния джаз 
фестивал в Банско. В програмата са включени техни ав-
торски композиции и модерни джаз стандарти. 

През последните 20 години Димитър Димитров е сред 
първокласните европейски джаз барабанисти. Като участ-
ник в различни проекти на стария континент и в САЩ, той 
е работил в сътрудничество с Ранди Брейкър, Мишел 
Льогран, Ели Дегибри, Марк Смол и много други.

Георги Георгиев свири на акустичен и електрически бас. 
Започва своята кариера с легендарни български музикан-
ти от квартета на Йордан Капитанов, бенда на Людмил 
Георгиев, оркестър „София“ и др. В периода 1986 – 1996 г. 
преподава бас китара и история на джаз музиката в НМА 
„Панчо Владигеров“.  В САЩ защитава докторат, познат е 
като поет и философ, има издадени книги.

At 1991 the musicians Dimi-
tar Dimitrov -Drums and Georgi 
Georgiev- Bass founded the 
“Lira Jazz Project Quintet “and 
started to play compositions 
of John Coltrane and Herbie 
Hancock. They have performed 
at Jazz festivals in Europe and 
Russia. After 1996 both come to 

the USA, Georgi in Boston and Dimitar at New York.  This year 
they will be performing at the International Jazz Festival Bansko 
with saxophonist Matt Marantz and bass player Alex Goodman. 
Their program will include their own compositions as well as mod-
ern jazz standards.

For the past 20 years, Dimitar Dimitrov has been one of the first-
class European jazz drummers. Having been involved in various 
projects in Europe and the USA, he has collaborated with some 
of the greatest artists of our time, including Randy Brecker, Michel 
Legrand, Eli Degibri, Mark Small, and many others. Georgi Geor-
giev  is a acoustic and electric bass jazz music player who began 
his artistic perform with legendary Bulgarian musicians “ Iordan Ka-
pitanov Quartet “ , “ Ludmil Georgiev Klarinet Band “ , “ Orchestra 
Sofia “ and others. Between 1986 – 1996, he is Associate Profes-
sor of bass guitar and history of jazz music in the Bulgarian Acad-
emy of Music from 1986-1996. Georgi is also a recognized poet 
and philosopher with a number of published a books. Originally 
from Dallas, Texas, Matt Marantz grew up in a musical family and 
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димиТров / георгиев 
джаЗ КварТеТ 

DimitroV / GeorGieV 
JaZZ ProJeCt QUartet 

Роден в Далас, Тексас, Мат Маранц израства в музи-
кално семейство. Завършва Booker T. Washington Arts 
Magnet, получавайки ранно признание за своя талант. 
След дипломирането се премества в Ню Йорк Сити, за 
да учи в Manhattan School of Music. Участва в Monterey 
Jazz Festival в Калифорния, Umbria Jazz Festival в Италия, 
TIM Jazz Festival в Бразилия. През 2010 г. осъществява 
дебютния си албум „Offering“ – колекция от негови ориги-
нални пиеси, изпълнени от нюйоркската му група, в която 
са китаристът Стив Карденас и пианистът Сам Харис. В 
сътрудничество със своя брат – пианиста Лукас Маранц, 
записва „The Primary Colors“. Китарист и композитор,  
Алекс Гудман има издадени четири албума като лидер, 
включително „Bridges“, номиниран за наградата JUNO (ка-
надските „Грами“) за съвременен джаз албум. Свири на 
редица престижни сцени, сред които Кенеди център във 
Вашингтон, Massey Hall в Торонто, ABC Studios в Ню Йорк 
Сити. Работил е и е записвал със световни джаз звезди 
като Дик Оатс, Тим Райс, Рич Пери.

attended high school at the Booker T. Washington Arts Magnet, 
gaining early recognition for his talents.  After graduation, Marantz 
moved to New York City to study at the Manhattan School of Music. 
He has performed at the Monterey Jazz Festival in California, the 
Umbria Jazz Festival in Italy, and the TIM Jazz Festival in Brazil. 
In 2010 Marantz released a debut album, “Offering”, which was 
received with critical warmth. “Offering” is a collection of Marantz’s 
original compositions performed by his NY band including guitarist 
Steve Cardenas  and pianist Sam Harris. 2012 saw the release of 
a second recorded work, this time a joint collaborative effort be-
tween Marantz and his brother, pianist Luke Marantz, “The Primary 
Colors”. . Guitarist and composer, Alex Goodman  has released 
four albums as a leader, including “Bridges,” which was nominated 
for a JUNO award (Canadian Grammy) for Contemporary Jazz Al-
bum of the Year. Alex has toured extensively and has performed 
at such prestigious venues as the Kennedy Center in Washington 
D.C., Massey Hall in Toronto and ABC Studios in New York City. 
He has played and/or recorded with international jazz stars such 
as Dick Oatts, Tim Ries, Rich Perry

www.ecospa-profiderm.com
e-mail:sales@ecospa-profiderm.com

Original Bulgarian
SPA ceremonies
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силваН ЦиНг Трио siLVan ZinGG trio
www.silvanzingg.com 

Триото е създадено през 2001 г. Изпълнява музика, 
която еклектично съчетава boogie woogie, блус и суинг. 
Световната преса го нарича „Буги вуги посланик на Швей-
цария“. А рок-енд-рол легендата Чък Бери ентусиазирано 
казва: „Силван свири все едно е от Сейнт Луис. Той би 
могъл да бъде моят блус брат!“ Повлиян от „винтидж“ за-
писите на чернокожите пианисти, той започва да свири на 
пиано в ранна възраст. След като завършва университет, 
започва своята професионална музикална кариера. Кон-
цертирал е в над 30 страни в Европа, Северна Америка, 
Азия, Близкия Изток. Стилът му е смесица от стабилен ри-
тъм, значителна порция суинг и невероятна виртуозност, 
изпълнени с много фантазия. Той свири прекрасно буги-
вуги, блус и класически джаз. Бил е на сцената заедно 
с легенди като Чък Бери, Кейти Уебстър, Чампиън Джак 
Дюпре и много други. През лятото на 2011 г., на световно-
известния джаз фестива в Монтрьо, Силван Цинг участва  
в концерта на B.B. King, заедно с Карлос Сантана, Джон 
Мак’Лафлин и др. Наред със сценичната си дейност ор-
ганизира известния Международен буги вуги фестивал в 
Лугано, Швейцария.

Басистът Нуно Алешандре e от Порто. Той е майстор на 
„slapbass“ – завладяващ начин на свирене от 40-те години 
на миналия век, който днес се прилага от малко музикан-
ти. Барабанистът Валерио Феличе притежава фин изпъл-
нителски маниер, който чудесно се съчетава със стила на 
Силван. Музиката тече във вените на тези трима изпъл-
нители и те го доказват със своите витални изпълнения и 
брилянтна техника на сцената.

The trio was created in 2001. The trio is devoted to com-
bine boogie woogie, blues and swing to a eclectic show. 

The international press calls him: “the Boogie Woogie 
ambassador from Switzerland”. “Silvan plays as if he 
were from St. Louis – he could be my blues brother!” 
said Rock ‘n’ Roll legend Chuck Berry enthusiastically 
about his pianist.

Infl uenced by vintage recordings of black pianists, he 
started to play the piano in early childhood. After his studies 
at the university, he began his professional music career. 
Silvan has played in over 30 countries up to now (Europe, 
America, Asia, Middle East). His style is a mixture of fat 
grooves, a heavy portion of swing and incredible virtuos-
ity performed with a lot of fantasy. He plays lively boogie-
woogie, sensitive blues and classic jazz.

Silvan Zingg appeared and performed on stage with 
legends like Chuck Berry, Katie Webster, Champion Jack 
Dupree, Pinetop Perkins and many more.

In summer 2011 Silvan Zingg performed at the worldfa-
mous Montreux Jazz Festival at B.B. King’s concert with 
Carlos Santana, John McLauglin among others.

Nuno Alexandre comes from Porto and is a «slapbass» 
specialist. This fascinating way of playing the bass from the 
1940 is mastered today by only few musicians.  

The drummer Valerio Felice has a subtile way of play-
ing which adapts perfectly to Silvan’s piano play. The music 
fl ows in the blood of these three gifted musicians and they 
prove it with their joyful performances and brilliant tech-
niques on stage. 
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tHe JaZZBones tHe JaZZBones 

Какво се случва когато опитни джазмени 
свирят с блус музиканти? През април 2011 г. 
Уинтън Марсалис и неговият биг бенд се при-
съединяват към Ерик Клептън за два концерта 
в Линкълн център – Ню Йорк. Със смесицата 
от традиционен New Orleans джаз и класически 
блус те печелят възхищението на феновете.

Следвайки този модел, „The Jazzbones“ от 
Германия си партнира с тромбониста Мани 
Шмелцер и блус китариста Макс Хютен (Red 
Hot Cancers). 

В началото започват с няколко песни от кон-
церта Марсалис&Клептън, но скоро след това 
включват и различни други пиеси. 

Очаква ни прекрасна вечер с New Orleans 
джаз, класически блус и суинг с деветимата 
музиканти. 

What happens when experienced jazz musicians 
perform with a blues musician? In April 2011, Wynton 
Marsalis and his Big Band joined Eric Clapton for two 
concerts at New York’s Lincoln Center. With their mix of 
traditional New Orleans jazz and classic blues the two 
delighted jazz and blues fans alike.

Based on this model, the Jazzbones from Germany 
teamed up with trombonist Manni Schmelzer and blues 
guitarist Max Hütten (Red Hot Cancers).

The warm-up started with a couple of songs from the 
Marsalis & Clapton concert, but then various pieces were 
quickly introduced, played and rehearsed. The Jazz-
bones were quick to catch on, lending a jazzy feel to the 
blues pieces. In return, the blues guitarist was able to 
give a new impetus to the old jazz numbers.

Look forward to a great evening with traditional New 
Orleans jazz, classic blues, swing and skiffl e with the 
9-member Jazzbones! 
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Jam station  Jam station  

Групата е сформирана през 2012 г. с идеята да изпъл-
нява и композира блус парчета и свързана с блуса музика. 
В началото групата бе съставена от четирима музиканти и 
основно свири блус стандарти.  През 2013 г. концертните 
прояви на групата зачестяват и освен в клубове в Ниш, 
свирят и в други градове в Сърбия. Най-важното участие 
през същата година на „Джем Стейшън“ бе това на джаз 
фестивала в Ниш. След това участие, групата промени 
състава си, като включи браз секция състояща се от сак-
софон и тромбон. След тази промяна изпълненията на 
бенда се фокусират основно към джаза. През 2015 г. гру-
пата има редица участия на фестивали и самостоятелни 
концерти в Сърбия включително и като улични музиканти.

The Jam Station was formed in 2012 with the idea of 
covering and composing the blues and genres related 
to the blues music. At the beginning, the band consist-
ed of four members and the played mostly blues stand-
ards. During the year of 2013, the band started touring 
more often in clubs in Nis and other cities in Serbia. 
The most important performance during 2013 was in 
the Nišville Jazz Fest. After this, the band expanded by 
adding a brass section with tenor saxophone and trom-
bone. After these changes, the band began focusing 
more on jazz. During 2014, band had performances 
all over Serbia both in festivals and independently as 
a street band.

Настаняване в  двойна стая
Цена на ден 40,00 лв.  вв 
Цена на ден 56,00 лв.  Нв 
Цена на ден 34,00 лв.  Bв 

(при 7 дневен престой)
Офертата  важи за двама

Банско, ул. “Гоце Делчев“ 12 
тел. 0749 500 02, 0749  501 01 

факс. 0749 88512
моб.тел. 0888 00 90 90

еmail: office@hotel-elitsa.com
www.hotel-elitsa.com

Хотел „Елица“ е вашето място за 
тишина и  спокойствие!

Еlitsa Hotel
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ляТНа ваКаНЦия 
единично настаняване – 56 лв.
двойна стая – 74 лв.
студио – 104 лв.

 www.evelinapalace.eu 
ул. иконом Чучулайн 34
тел. 0749/ 86 428, 86 429 

e-mail: evelinapalace@mail.bg

Цените са на помещение на вечер и включват: нощувка, закуска, фитнес, сауна, басейн, 
шезлонг в градината, безжичен интернет в целия хотел, ДДС, туристически данък.

Весела Морова е родена в Габрово, където прави и пър-
вите си стъпки в джаз музиката. Благодарение на маестро 
Манол Цоков и неговия Суинг Дикси Бенд има възможност 
да се изявява на голямата сцена от съвсем ранна възраст. 
По-късно заминава за САЩ, възпитаничка е на музикал-
ния колеж “Бъркли” в Бостън, където участва в различни 
формации за джаз, етно, и уърлд музика. Там Весела ак-
тивно въвлича състуденти в проекти за български вока-
лен фолклор, с които спечелват специално признание от 
президента на „Бъркли“.  Дълго време е част от етно-рок 
формацията „Bury Me Standing“. В продължение на една 
година води създаденото от нея радиопредаване за бал-
канска музика.  Вокалистка е в бостънската група “Black 
Sea Salsa Band”, където се запалва по латино джаза и юж-
ните ритми. От 2012 г. Весела следва професионалния си 
път в България, изявявайки се съвместно с водещи джаз 
музиканти на сцени в столицата и страната. Занимава се 
активно с преподавателска дейност във вокална школа “Д 
Старс” в София. През лятото на 2013 г., заедно с пианиста 
Калин Жечев стартират проект за бразилска музика “After 
Sunrise”, който прераства в една разширена формация, 
с пъстрото участие на танцьорите от „Amazonia Dance 
Project“.  Проектът „Dandalunda“  представя многообразие-
то в бразилската музика като едновременно с това съчета-

 Vesela Morova was born in Gabrovo, where she 
took her fi rst steps into jazz, singing in the local Swing 
Dixie Band, under the direction of pianist/arranger Ma-
nol Tsokov. Drawn to the American culture, Vesela left 
for the USA and completed her Bachelor’s degree at 
Clark University in Worcester, MA, followed by stud-
ies in jazz voice at Berklee College of Music. There, 
she actively collaborated with singers from all over the 
world to perform Bulgarian folk music, to the acclaim 
of the Berklee community. For several years she was 
part of the Boston-based ethno-rock band “Bury Me 
Standing” and hosted her own radio show “Balkanol-
ogy” at Berklee . Her eclectic interests lead her to the 
world music scene with “Black Sea Salsa Band”, where 
she passionately explored and performed various Latin 
jazz styles. Since 2012, Vesela has been living, per-
forming, and teaching in Bulgaria, her activity being 
tightly connected to the Sofi a-based vocal school “D 
Stars”. Together with pianist Kalin Zhechev she started 
a project for Brazilian music – “After Sunrise”, which 
gradually attracted more musicians, and has featured 
the colorful dancers from “Amazonia Dance Project”.  
“Dandalunda Brazilian Project” presents the diversity of 
Brazilian music and the unique combination of African 

весела морова & 
БраЗилсКия проеКТ „даНдалУНда“ 
спеЦиалеН госТ КлаУдио КорН до БраЗил

VeseLa moroVa & 
DanDaLUnDa BraZiL ProJeCt 

sPaCiaL GUest CLaUDio kron Do BrasiL
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3 нощи в двойна стая – 165 лв.
(55 лв. на вечер / при 3-ма – 70 лв.)

5 нощи в двойна стая – 260 лв. 
(52 лв. на вечер / при 3-ма – 66 лв.)

7 нощи в двойна стая – 343 lv. 
(49 лв. на вечер / при 3-ма – 62 лв.) 

гр. Банско, ул. „Пирин“ 77
Тел.: +359749/ 888 68. 
Факс: +359749/ 84530
Мобилен тел.: +359897 979 331
Е-mail: info@kaphousehotel.com
www.kaphousehotel.com

БУТИКОВ ХОТЕЛ 

КАПХАУС 

Цената включва: закуска + SPA зона (басейн, 
сауна, джакузи), wi-fi , паркинг

rhythms and European sense for melody. From carnival 
samba, through bossa-nova, funk, Axé, to the contem-
porary Brazilian song, the repertoire includes songs by 
A.C. Jobim, Sergio Mendes, Carlinhos Brown, and by 
the queens of carnival music – Daniela Mercury, Ivete 
Sangalo and Margareth Menezes. Vesela will share 
the festival stage in Bansko with an energetic band of 
top Bulgarian musicians and her special guest Claudio 
Kron do Brasil – percussionist, composer, poet, produc-
er, who devoted his life to Afro-Brazilian indigenous cul-
ture and tradition. As a percussionist, both performing 
and teaching, Claudio has travelled the world: UK, New 
Zealand, Trinidad and Tobago, Ghana, Korea. A few 
instruments used by the artist are congas, berimbau, 
atabaque, pandeiro, djembe, surdo, repenique. Claudio 
has been based in the UK since 1996, where his sound 
has continued to evolve.

ва африкански ритми и европейска мелодика. От традици-
онната карнавалната самба през боса нова,  фънк, а ше, 
до съвременната бразилска песен. Репертоарът включва 
песни на Жобим, Сержио Мендес,  Карлиньош Браун, как-
то и на кралиците на карнавалната песен – Ивече Сан-
гало, Даниела Меркури и Маргарет Менезиш. На фести-
валната сцена в Банско Весела ще се представи с един 
енергичен бенд от български музиканти, към който ще се 
присъедини като специален гост Клаудио Крон до Бра-
зил – перкусионист, композитор, поет и продуцент, роден 
в щата Баия (Бразилия), а от 1996 г. живее и работи във 
Великобритания. Чест гост на фестивали за уърлд музика 
по света, Клаудио е известен и с перкусионните уъркшо-
пи, които организира. Музиката му съчетава традиционни 
африкански и португалски теми с оригиналното бразилско 
звучене. Някои от инструментите, на които Клаудио свири, 
са конга, биримбау, атабаки, пандейро, репинки и сурдо.

весела морова & 
БраЗилсКия проеКТ „даНдалУНда“ 
спеЦиалеН госТ КлаУдио КорН до БраЗил

VeseLa moroVa & 
DanDaLUnDa BraZiL ProJeCt 

sPaCiaL GUest CLaUDio kron Do BrasiL

гр. Банско, ул. „явор“ 18
тел.:  +359 749 54554 , мобилен : +359 893 395 153 

offi ce@fourleafclover-bansko.com, www.fourleafclover-bansko.com

КОМПЛЕКСЪТ ПРЕДЛАГА:

 Плувен басейн с минерална вода

 Престой в апартамент обзаведен с кухненски бокс

Комплекс “ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА” Банско

ПРОМОЦИЯ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОСЕТЯТ ДЖАЗ ФЕСТА В БАНСКО!

 Настаняване All Inclusive 35 лв. на човек на вечер.

е разположен както близо до лифта, така и до 
центъра на стария град с много механи и исторически 

забележителности. От терасите на апартаментите се 
виждат снежните върхове на трите заобикалящи курорта 

планини – Пирин, Рила и Родопите. 
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Стилен джаз и незабравимо 
Премиер изживяване в едно

КлеЗмаФоУр kLeZmaFoUr 
www.klezmafour.pl

KLEZMAFOUR  е полска група, която изпълнява 
клезмер и балканска музика. Изпълнителите черпят 
вдъхновение от клезмер традициите в района на Лю-
блин, Бялисток и Варшава. Подходът към музикалния 
материал е напълно новаторски, с пънк-рок енергия 
и балканска лудост. „KlezmaFour“ е първата полска 
клезмер група, която прави концертно турне в САЩ и 
Канада (2011 г.). Лауреат е на две награди от престиж-
ния Международен фестивал на еврейската музика в 
Амстердам (International Jewish Music Festival 2010). 
Международният Internationales Klezmer Festival Fürth 
– най-големият клезмер фестивал в Германия, описва 
тяхното участие така: „KlezmaFour“ за пръв път участ-
ваха във фестивала през 2010 г. Преди това те никога 
не бяха свирили в Германия. Когато се върнаха през 
2012 г., билетите за техния концерт се продадоха за 
рекордно кратко време....“ Музиката им е дълбоко свър-
зана с еврейския фолклор, но включва много съвремен-
ни, необуздани и оригинални композиции. Една от тях 
се нарича „The Storm“ („Бурята“). В общи линии това 
казва всичко. 

KLEZMAFOUR, is an energetc klezmer-balkan band 
from Poland. The musicians draw their inspiration from 
klezmer traditions in the regions of Lublin, Białystok and 
Warsaw. The bands approach to the musical material 
is completely innovatory with a punk – rock energy and 
Balkan madness. “KlezmaFour” is the fi rst Polish klez-
mer band to do concert tours in the USA and Canada 
(2011). The band won two awards from the prestigious 
International Jewish Music Festival 2010 in Amsterdam. 
Internationales Klezmer Festival Fürth – the most popu-
lar klezmer festival in Germany, describes the band’s 
participation as follows: ‘When Klezmafour frst performed 
at the Internatonal Klezmer Festval Fürth, in 2010, they 
had never played in Germany before. When they came 
back, in 2012, tickets for their concert were sold out in no 
time at all. And now, in 2014, they’re back again: for the 
festival’s big fi nale in the theatre! Klezmafour’s music is 
deeply rooted in Jewish folk music, but contains many 
modern, wild original compositions. One of them is enti-
tled “The Storm”. And that basically says it all. Get ready 
for a highly energetc Klezmer party!
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роН ron
www.ron.it

Рон е един от най-известните италиански певци и 
композитори в цял свят. Роден е на 13 август 1953 г. в 
Дорно, провинция Павия. Дебютира с истинското си 
име Росалино Селамаре на сцената на фестивала „Сан 
Ремо“- 1970 г. Тогава изпълнява песента „Pа Diglielo a 
Mа“ , заедно с Нада. През следващите години се изявява 
като композитор, работи за някои от най-известните ита-
лиански певци. Сред тях е и Лучио Далла, за когото пише 
песните „Piazza Grande“, „Attenti al Lupo“ и др. През 1970 
г. участва в турне на Далла и Де Грегори.  Издават на 
дългосвирещи грамофонни плочи албумите „Una cittа per 
cantare“ (1980) и „Anima“ (1982). Следват  „Joe Temerario“ 
(1984) и „Il mondo avrа una grande anima“ (1988). „Una 
cittа per cantare“ е италиански кавър 
на „The Road“, песен на Дани О’Кийф, 
а текстът е написан на италиански от 
Лучио Далла. 

През 1996 г. Рон печели награда на 
„Сан Ремо“ с песента си „Vorrei incontrarti 
fra cent’anni“,  изпята в дует с Tosca.

Ron is one of the most popular Italian singer-songwrit-
er in the world. Born on August 13, 1953 in Dorn, prov-
ince of Pavia, he debuted under his true name “Rosalino 
Cellamare” at the 1970 edition of the Sanremo Festival, 
together with Nada, with the song “Pà Diglielo a Mà” In 
the following years he distinguished as songwriter for 
Lucia Dalla, with “Piazza Grande”, “Attenti al Lupo” and 
others. After a period as actor, he returned collaborating 
with Dalla and De Gregori in theri “Banana Republic “ 
tour of , and issuing the LPs Una città per cantare (1980) 
and Anima (1982). These were followed by Joe Temer-
ario (1984) and Il mondo avrà una grande anima (1988). 
Una città per cantare is an Italian cover of The Road, 

song by Danny O’Keefe; 
Italian lyrics are written by 
Lucio Dalla. In 1996 he won 
the Sanremo Festival with 
his song “Vorrei incontrarti 
fra cent’anni”, sung in duo 
with Tosca.
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дърТи пърЧес  
20 годиНи ЮБилеЙ

DirtY PUrCHase 
20 Year anniVersarY

The band Dirty Purchase was created in 1995 by Hris-
toslav Galileev “Galio” as a formation performing at the 
“Swinging Hall” music club. More than 20 famous Bulgar-
ian musicians have played in the band from its creation to 
the present day. At the beginning the band accentuated on 
playing the blues. Later with the inclusion of  singers Amalia 
and Emil Mintchev, as well as Ivan Letchev,  solo guitar and 
violin, the band developed a more funky and soul sound. 
Alongside its regular club performances, “Dirty Purchase” 
also performed on Bulgarian and international stages. The 
Bulgarian National Radio awarded “Dirty Purchase”  1st 
place for one of its singles at the “Golden Spring” contest.

All members of the band are exceptionally professional 
and participate in many, various projects. A good example of 
this is Amalia, who for the past 10 years, has been touring 
with Robin Gibb from the “Bee Gees”. Presently, the band is 
working on their first author project, which will soon be out 
on the Bulgarian market.

Групата „Дърти Пърчес“ е основана през 1995 г. 
от Христослав Галилеев-Гальо като формация към 
клуб „Swinging Hall“. От създаването до момента в 
нея са свирили над 20 известни български музикан-
ти. В началото изпълнителите търсят блус звучене. С 
включването на вокалистите Амалия и Емил Минчев, 
както и на Иван Лечев, соло китара и цигулка, бен-
дът се пренасочва към фънк и соул звучене. Наред 
с редовните си клубни изяви „Дърти Пърчес“ изнасят 
концерти на български и международни сцени. Носи-
тели са на първа награда за песен на конкурса „Злат-
на пролет“ на БНР.

Всички от състава са изключителни професиона-
листи, участват в много и различни проекти. Най-
добър пример за това е Амалия, която от 10 години 
концертира с Робин Гиб от „Бий Джийс“. 

В момента групата работи над първия си авторски 
проект, който скоро ще излезе на българския пазар. 
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ЙълдъЗ иБраХимова &  
Биг БеНд „орлиТе На джаЗа”

YiLDiZ iBraHimoVa &  
JaZZ eaGLes BiG BanD

Джаз-певица с нео-
бикновен гласов диа-
пазон и забележителна 
вокална техника, Йъл-
дъз Ибрахимова е на 
сцената повече от 30 
години. Родена в Бълга-
рия, тя е получила кла-
сическо образование в 
Музикалното училище и 
Музикалната академия 
в София. Изпълнява с 
еднакъв успех пиеси в 
различни стилове, но 
още в края на следва-
нето си избира да пее 
джаз. Дебютът ѝ като 
джаз-певица е с квар-
тета на Марио Станчев. 
На голяма сцена Йъл-
дъз се изявява за пръв 
път в компанията на Биг 
бенда на БНР. От нача-
лото на 90-те години на 
м.в. Йълдъз живее в съ-
седна Турция. Участва-
ла е на всички значими 
фестивали у нас, както 
и в над 40 страни от Ев-
ропа, Азия, Северна Америка, Австралия и Африка. 

Йълдъз Ибрахимова e издала около 20  албума. След 
прекъсване от няколко години, през 2006 г. певицата пред-
стави проекта „30 години на сцената“ – двоен компактдиск, 
който събира част от най-добрите изпълнения на Йълдъз 
в два тематични раздела „Classics & Jazz“ и „Балканато-
лия“. Един от последните албуми на певицата се нарича 
„Back To My Love“ и има дълбоко лично посвещение. Мно-
го са наградите, които е получила през годините – една 
от последните е признанието за изключителен принос в 
развитието на джаза, както и  наградата за най-добра про-
моция на джаз за 2009 от Международния джаз фестивал 
„Нишвил“ в Сърбия. А също – „Кристална лира“ на Съюза 
на музикалните и танцови дейци в България. 

A jazz singer with an 
unusual vocal range 
and remarkable voice 
technique, Yildiz Ibrahi-
mova has been on stage 
for more than 30 years. 
Born in Bulgaria, she 
received her classical 
education at the Musical 
school and the Academy 
of Music in Sofia.  Yildiz 
performs different style 
pieces with the same 
success, but chose to 
sing jazz at the end of 
her studies. Her debut as 
a jazz singer was with the 
Mario Stantchev quartet. 
Yildiz first appeared on 
the big stage in the com-
pany of the Big Band of 
the Bulgaria National 
Radio. At the beginning 
of 1990, Yildiz moved to 
neighboring Turkey. The 
singer has participated 
in all significant festivals 
in Bulgaria and in over 
40 countries in Europe, 

Asia, North America, Australia and Africa.
Yildiz Ibrahimova has recorded approximately 20 al-

bums. In 2006, after  a discontinuance of a few years, the 
singer presented her project “30 years on stage” – a dou-
ble disc compilation of some of  her best performances in 
two thematic chapters “Classics & Jazz” and “Balkantolia”. 
One of her latest albums “Back To My Love” has a deep 
personal dedication.  Over the years Yildiz has received 
many awards – one of the latest is a recognition of her ex-
ceptional contribution to the development of jazz, as well 
as an award for best promotion of jazz for 2009 by the 
International Jazz Festival “Nisville” in Serbia. She was 
also awarded the “Crystal lyre” by the Union of  Bulgarian 
Musicians and Dancers.
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Талон за 20% отстъпка 
от СПА процедури.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Посочените цени са на ден на човек, настанен в двойна стая 
или студио, при минимален престой 2 нощувки
Доплащане за единично настаняване 20лв./ден
Дете от 0 до 5.99 - безплатно
Дете от 6 до 11.99 - 50%

25 лв.

32 лв.

39 лв.

нощувка, закуска, 
ползване на СПА зона, интернет

нощувка, закуска, вечеря, 
ползване на СПА зона, интернет

нощувка, закуска, обяд + алкохолни 
напитки, вечеря + алкохолни напитки, 
ползване на СПА зона, интернет

V-CARD
контакти

GPS
координати

Балаж Бади КварТеТ BáGYi BaLáZs neW QUartet
www.balazsbagyi.com 

Балаж Бади е един от значимите унгарски джаз из-
пълнители, който от двайсетгодишна възраст ръководи 
свои собствени състави. Концертира активно както в 
родината си, така и в чужбина. Като член на множество 
формации той твори в почти всички жанрове. Уникални-
ят му мелодичен стил на свирене на барабани придава 
още по-голямо богатство на музикалното изживяване. 
Партньорите му са сред най-добрите представители на 
по-младото поколение унгарски джаз музиканти – вели-
колепният саксофонист Янош Авед, пианистът Дежьо 
Ола, възпитан в духа на класическата музика и носител 
на наградата „Junior Príma“, както и Петер Ола – един от 
най-талантливите контрабасисти на Централна Европа. 
Репертоарът на квартета е съставен основно от компози-
ции на ръководителя Балаж Бади. 

Balázs Bágyi is one of the most respected musi-
cians of the Hungarian jazz scene today, working in-
ternationally, leading his own bands over the last two 
decades. Being a member of different bands he cre-
ates music almost in all genres, his unique melodic 
style of playing drums gives a complex music experi-
ence. 

His partners are the best players of the young gen-
eration from Budapest, as saxophone genius János 
Ávéd, playing with overwhelming energy, the clas-
sically trained Junior Prima awarded pianist Dezső 
Oláh, and Péter Oláh, one of the greatest bass play-
ers in Central Europe. 

The repertoire of the quartet is based on the lead-
er ‘s originals. 
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КармеН соУЗа Carmen soUZa 
www.carmensouza.com

Кармен Сoуза е родена в Лисабон, в християнско се-
мейство от Кабо Верде (островна държава, известна още 
като Зелени нос). Израства в многоезична среда, в коя-
то местният диалект се смесва с креолски и португалски. 
В тийнейджърските си години пее в „Lusophone Gospel 
Choir“. Като духовна личност тя винаги е приемала музи-
ката за своя мисия, а възможността да изразявя себе си 
чрез нея – за привилегия. Музиканти като Луис Мораис, 
Тео Паскал, Елла Фитцджералд, Били Холидей, Нина Си-
мон, Джо Завинул, Хърби Хенкок, Кийт Джарет Бил Еванс, 
Майлс Дейвис и др. вдъхновяват нейното израстване и 
търсенето на собствен уникален стил. 

Тео Паскал, продуцент и ментор на Кармен и един от 
най-добрите изпълнители на бас в Португалия, откри-
ва таланта ѝ и я въвежда в джаза и други съвременни 
стилове, които повлияват развитието ѝ като музикант. 
През 2003 г. Кармен започва работа с Тео върху компо-
зициите, които две години по-късно включват в своя де-
бютен албум „Ess ê nha Cabo Verde“, а 
певицата създава нов саунд, смесица 
от нейния наследствен креолски диа-
лект, африканската традиция и ритми, 
характерни замузиката на Кабо Верде. 
От 2005 г. Кармен пътува по целия 

Carmen Souza was born in Lisbon, in a Christian 
family from Cape Verde. She grew up in a multi-lingual 
environment, in which the local dialect was mixed with 
Creole and Portuguese. In her teens she sang in the 
“Lusophone Gospel Choir”. As a spiritual person, Car-
men always saw music as her mission and felt privi-
leged to have the opportunity to express herself through 
it. Musicians like Luis Morais, Theo Pascal, Ella Fitzger-
ald, Billie Holiday, Nina Simone, Joe Zawinul, Herbie 
Hancock, Keith Jarret, Bill Evans, Miles Davis, Horace 
Silver, etc., inspired her evolution and search for a 
unique personal style.

Theo Pascal, her producer and mentor, and one of 
the best bass players in Portugal, discovered her talent 
and introduced Carmen to jazz and other contemporary 
sounds that influenced her musical development. In 
2003, Carmen began working with Theo on the composi-
tions that would be included on her debut album “Ess ê 

nha Cabo Verde” two years later. The 
singer created a new sound, a mixture 
of her ancestor’s dialect Creole, tradi-
tional African and typical Cape Verde 
rhythms. Since 2005 Carmen Souza 
has been touring extensively around 
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КармеН соУЗа Carmen soUZa 
www.carmensouza.com

the world. She has appeared at some of the biggest jazz 
festivals like The North Sea Jazz Festival, London Afri-
can Music Festival, Leverkusener Jazztage Festival, San 
Francisco Jazz Festival, Monterey Jazz Festival, Mon-
treal Jazz Festival. She has had concerts in the Neth-
erlands, the UK, Brazil, Germany, Ireland, Finland, Italy, 
the USA, Canada and many other countries around the 
world. After the loss of  Cesaria Evora – Cape Verde’s 
greatest singer, Carmen is regarded as one of the per-
formers who successfully continue the tradition of the 
island state. At the Cabo Verde Music Awards 2013 she 
won the title of Best female singer with her fourth album 
“Kachupada”.  

After six joint albums, Carmen and Theo came togeth-
er again with their new CD, called “Epistola”. Recorded 
between stage appearances in London, Lisbon and New 
York, it features top London drummer  Shane Forbes, 
New York pianist Matt King, Craig Yaremko – saxophone 
and clarinet, and talented young drummer Zoe Pascal. 
The album includes nine original songs by Souza-Pascal 
and remarkable cover versions of the songs “Moonlight 
Serenade” and “Horace Silver’s Cape Verdean Blues”. 

свят. Участвала е на големи фестивали – The North Sea 
Jazz Festival, London African Music Festival, Leverkusener 
Jazztage Festival, San Francisco Jazz Festival, Monterey 
Jazz Festival, Montreal Jazz Festival. Изнасяла е концер-
ти в Холандия, Великобритания, Бразилия, Германия, 
Ирландия, Финландия, Италия, САЩ, Канада и много 
други страни по света. След загубата на Сезария Евора 
– най-голямата певица от Кабо Верде, Кармен се счита 
за една от изпълнителките, които успешно продължа-
ват музикалната традиция на островната държава. На 
Музикалните награди на Кабо Верде – 2013 г. тя печели 
титлата „най-добра певица“ със своя четвърти албум 
„Kachupada“.  

След шест съвместни албума Кармен и Тео се завръ-
щат със своя нов диск,  наречен „Епистола“. Записан  меж-
ду изяви в Лондон, Лисабон и Ню Йорк, той представя топ 
барабаниста Shane Forbesот Великобритания, пианиста  
Matt King от Ню Йорк, Craig Yaremko – саксофон и кла-
ринет и  талантливия млад барабанист Zoe Pascal. Този 
албум включва девет оригинални песни от Соуза-Паскал 
и забележителни кавър-версии на песните „Moonlight 
Serenate“ и „Horace Silver’s Cape Verdean Blues“. 
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еФТеКасаТ eFtekasat WorLD JaZZ  
www.eftekasat.com

Групата е създадена през 2002 г. Музикантите 
се представят за пръв път в Cairo Jazz Club и 
печелят аплодисменти със своята оригинална 
музиката. „Ефтекасат“ бързо се нарежда сред 
водещите египетски формации, печели извест-
ност и на международната сцена. След дебюта 
си на Международния джаз фестивал в Банско 
през 2004 г. , съставът прави поредица от све-
товни турнета в САЩ, Япония, Близкия Изток 
и Индия. Уникалният стил на групата може да 
бъде определен като уърлд-джаз-фюжън. Та-
лантливите инструменталисти търсят нови, 
„неортодоксални“ измерения на ориенталските 
музикални теми чрез преплитане на други сти-
лове – латино, джаз, балканска и северноафри-
канска музика. Участвали са в Джаз фестивала 
в Кайро, „San Jose Jazz festival“ – САЩ, „Ниш-
вил“ – Сърбия,  както и на много други културни 
форуми в Египет и по света. 

EFTEKASAT World Jazz group was established in 
2002 and gave its debut performance at the Cairo Jazz 
Club. The show was acclaimed as unique and original. 
Known to be one of the leading Egyptian bands that 
managed to be recognized at the international scene. 
After its debut performance at Bansko Jazz Festival in 
Bulgaria in 2004, Eftekasat conducts a series of world 
tours in USA, Japan, The Middle East & India. Their 
unique style can be categorized as World Jazz Fusion, 
as they attempt to find a new unorthodox dimension for 
oriental musical themes through a fusion with other mu-
sical styles ranging among Balkan, North African, Latin 
and Jazz. 

EFTEKASAT has participated and well received in 
numerous major cultural events, locally and internation-
ally, such as:  Cairo Jazz festival, San Jose Jazz festival 
– U.S.A 2008, NISVILLE 25th International Jazz festival 
–Serbia, Carthage Jazz festival – Tunis 2008 , as well 
as many other cultural forums in Egypt and abroad. 
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лесНи Зверж LesnÍ  ZVĚŘ 
www.lesnizver.cz 

„Lesní zvěř“ са група смелчаци, които изпълняват 
енергийна смес от ню-джаз и акустичен дръм енд бейс. 
Музикантите се събират през 2001 г. Съсредоточават се 
преди всичко върху изпълнения на живо. Композициите 
им се простират от обикновени пиеси до изцяло импро-
визационни моменти, в които оставят музиката да ги 
води в неочаквани посоки. Краят на това „пътешествие“ 
е или в небесните арки на духовна радост или в страхо-
вития ад. За тях джазът е само отправна точка към не-
ограничена от дефиниции свобода, която им позволява 
да разгръщат въображението си. Дебютният албум на 
групата също носи името „Lesní zvěř“, излиза през юни 
2009 г. Специален гост в него е „Horňácká Muzika“ на Пе-
тър Мичка – традиционен оркестър от източната част на 
Моравия, където народното изкуство все още живее и се 
развива. През март 2014 г. музикантите издават втория 
си албум „Movable feasts“ („Подвижни празници“), който 
получава висока оценка от критиката. Участвали са в 
престижни фестивали в 
Чехия, Белгия, Румъния, 
Мексико, Литва, Полша, 
Словакия и Германия. 

Lesní zvěř are an adventurous band playing an en-
ergetic mixture of nu-jazz, acoustic drum’n’bass and 
psychedelia. Their compositions span from regular 
songs to purely improvised stuff, when they basically let 
the music spontaneously drive on in unintended direc-
tions, eventually ending up either in heavenly arcs of 
spiritual joy or in a roaring hell. Lesní zvěř released its 
debut CD in June 2009. As a special guest the album 
features a folklore band Horňácká muzika Petra Mičky, 
which is a traditional musical ensemble typical for the 
very eastern part of Moravia, where the traditional folk-
lore still lives and prospers. In March 2014 the band 
released its second CD called Movable feasts which got 
great reveiws.

The band got together in 2001 and have focused 
mainly on playing live, utilizing the concept of musical 
performance as a happening. They have gigged various 
prestigious venues in the Czech republic, Belgium Ro-

mania, Mexico, Lithua-
nia, Poland, Slovakia 
and Germany. Òåë.: +359 877 787 505

„Ïèðèíà êëóá” å íîâ òðèçâåçäåí õîòåë,  ðàçïîëîæåí â íîâ êâàðòàë 
íà Áàíñêî,  îòêúäåòî ëåñíî ñå ñòèãà äî ñòàðèÿ ãðàä è äî íà÷àëíàòà 
ñòàíöèÿ íà êàáèíêîâèÿ ëèôò. Ïîñòðîåí å â òèïè÷íèÿ çà Áàíñêî ñòèë. 
Ïîñòàðàëè ñìå ñå äà ñú÷åòàåì ïðåäñòàâàòà çà ñúâðåìåíåí êîìôîðò 
ñ íåïðåõîäíîñòòà íà êàìúêà è äúðâîòî. Õîòåëúò ðàçïîëàãà ñ 
30 ñòàè /2+1/,  âñÿêà ñúñ ñîáñòâåí ñàíèòàðåí âúçåë,  ñàò ÒÂ,  
Èíòåðíåò âðúçêà è òåëåôîí,  ìèíèáàð è áàëêîí.

Ñïà Óñëóãè:
Õîòåë „Ïèðèíà êëóá” ñå å ïîãðèæèë çà óþòà è ðåëàêñà íà ñâîèòå ãîñòè.
Êîìïëåêñà ðàçïîëàãà ñ äæàêóçè,  ïàðíà áàíÿ, ñàóíà è áàñåéí ñ òîïëà âîäà.

15 Åâðî
çàêóñêà + âå÷åðÿ

Öåíàòà âêëþ÷âà: Íîùóâêà; Çàêóñêà; ïîëçâàíå íà – äæàêóçè,  ñàóíà; 
 9% ÄÄÑ;  çàñòðàõîâêà; òóðèñòè÷åñêà òàêñà. 

ãð. Áàíñêî, óë. “Êð. Àñåíîâ” 13 pirina_club@yahoo.com

www.pirinabansko.com
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моНТи алеКсаНдър Трио montY aLeXanDer trio 
www.montyalexander.com

За своите пет десетилетия на сцената пианистът 
Монти Александър е изградил репутацията си на артист, 
койтo свързва света на американския джаз, популярна-
та песен, музиката на родната му Ямайка, намирайки 
вдъхновение във всичко това. Критиката го определя 
като музикант с блестяща техника, динамичен и темпе-
раментен. През годините е свирил и записвал заедно с 
изпълнители от всички точки на музикалната планета: 
Франк Синатра, Тони Бенет, Рей Браун, Дизи Гилеспи, 
Кларк Тери, Куинси Джоунс, Барабара Хендрикс, Боби 
МакФерин и др. Роден е на 6 юни 1944 г., израснал е в 
Кингстън, Ямайка, започва уроци по пиано на 6-годишна 
възраст, въпреки, че до голяма степен е самоук. Семей-
ството му се премества в САЩ през 1961 г. Скоро след 
това, по време на изпълнение в Лас Вегас с оркестър 
на Арт Мууни, той бива забелязан от Джилли Рицо Jilly 
Rizzo, собственик на клуб в Ню Йорк и 
неговия приятел Франк Синатра. Rizzo 
наел младия пианист за работа в клуба, 
където Монти Александър съпровожда 
изпълненията на Синатра и др. Там се 
среща с вибрафониста Милт Джаксън, 
който на свой ред го запознава с ле-
гендарния контрабасист Рем Браун. 

In a career spanning five decades, pianist Monty Al-
exander has built a reputation exploring and bridging the 
worlds of American jazz, popular song, and the music of 
his native Jamaica, finding in each a sincere spirit of mu-
sical expression. Critics describe him as a musician with 
superb technique, dynamic and temperamental.  He has 
performed and recorded with artists from every corner of 
the musical universe and entertainment world: Frank Si-
natra, Tony Bennett, Ray Brown, Dizzy Gillespie, Sonny 
Rollins, Clark Terry, Quincy Jones, Ernest Ranglin, Bar-
bara Hendricks, Bill Cosby, Bobby McFerrin, Sly Dun-
bar, and Robbie Shakespeare, among others. Born on 
D-Day (June 6, 1944) and raised in Kingston, Jamaica, 
he took his first piano lessons at age six, although he is 
largely self-taught. Alexander and his family came to the 
United States at the end of 1961. Less than two years 

later, while playing in Las Vegas with Art 
Mooney’s orchestra, he caught the eye 
of New York City club owner Jilly Rizzo 
and his friend, Frank Sinatra. Rizzo 
hired the young pianist to work in his 
club, Jilly’s, where he accompanied Si-
natra and others. There he met Modern 
Jazz Quartet vibraphonist Milt Jackson, 

St. Yavor, 18, Bansko
tel: +359 749 54554,  ++359 893 395 153 

e-mail: office@fourleafclover-bansko.com
reservations at:  

reservation@fourleafclover-bansko.com 

www.fourleafclover-bansko.com
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моНТи алеКсаНдър Трио montY aLeXanDer trio 
www.montyalexander.com

Двамата „джазови гиганти“ извеждат младия пианист на 
голямата сцена. През 1964 г.(на 20-годишна възраст) за-
писва своя дебютен албум „Alexander the Great“. Активно 
гастролира както в малки клубове, така и в престижни 
концертни зали и джаз фестивали. Сред почитателите на 
неговата музика са величини от ранга на Дюк Елингтън, 
Каунт Бейси, Майлс Дейвис. До средата на 70-те години 
на м.в. се изявява с различни изпълнители, предста-
вители на различни стилове и генерации. През 1975 г. 
създава собствено трио, в състава на което са басистът 
Джон Клейтън и барабанистът Джеф Хамилтън. През 
1991 г. сътрудничи на Натали Кол за албума, посветен на 
нейния баща „Unforgettable“, който печели седем награ-
ди „Грами“. Изпълнява „Рапсодия в синьо“ на Гершуин, 
дирижирана от Боби МакФерин на фестивала „Вербие“ 
в Швейцария. Записва партията на пианото за филмо-
вата партитура на филма на Клинт Истууд „Bird“ за джаз 
титана Чарли Паркър. През 2011 г. Монти Александър 
празнува 50-годишнината от своята кариера и предста-
вя албума „The Full Monty“, който показва цялото мно-
гообразие на музикалния му талант. Свири по цял свят. 
До този момент е записал над 70 албума като лидер на 
формации. 

who hired him and eventually introduced him to former 
Charlie Parker collaborator and legendary bassist Ray 
Brown. Alexander recorded and performed with the two 
jazz giants on many occasions. Jazz’s greatest luminar-
ies welcomed Alexander to their “musical fraternity” in 
the mid-1960s. Among these earliest enthusiasts for his 
playing were none other than Duke Ellington, Count Ba-
sie, and Miles Davis. Until the mid 70’s Alexander per-
forms with different musicians, representatives of vari-
ous styles and generations. In 1975 he forms his own trio 
with basist John Clayton and drummer Jeff Hamilton. His 
projects have been as varied as assisting Natalie Cole in 
her tribute album to her father, Nat “King” Cole in 1991 
(the resulting album, Unforgettable, won seven Grammy 
awards); performing George Gershwin’s “Rhapsody in 
Blue” under the direction of Bobby McFerrin at the Verbi-
er Festival in Switzerland, and recording the piano track 
for the fi lm score of Clint Eastwood’s Bird, a movie about 
the life of jazz titan Charlie Parker. In 2011 Alexander 
celebrated 50 years of his career and presented the al-
bum “The Full Monty”, which shows the versatility of his 
musical talent. To date Alexander has recorded over 70 
albums as a leader.

Банско, ул. “Найден геров“ 15 
е-mail: hotel@dumanov.com
тел.  +359 749 850 51

+359 889 008 909

Цената е за една нощувка за вида помещение и включва: спа център, фитнес център, 
паркинг, интернет, туристически данък, застраховка, ДДС.
При минимален престой от 5 нощувки, хотелът предлага безплатни пропуски за VIP гости.

Настаняване: Цена за 
1 нощувка

пакет
3 нощувки

пакет
5 нощувки

пакет
7 нощувки

Двойна стая 48.00 BGn 43.20 BGn 40.80 BGn 38.40 BGn
Единична стая 36.00 BGn 32.40 BGn 30.60 BGn 28.80 BGn
Апартамент (за 2-ма) 64.00 BGn 57.60 BGn 54.40 BGn 51.20 BGn
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www.jazzconnection.nl  www.angelavanrijthoven.com

JaZZ ConneCtion & 
аНжела ваН риЙТХовеН

JaZZ ConneCtion & 
anGeLa Van riJtHoVen

Музикантите от „Jazz Connection“ са истински по-
следователи на стиловете Jump Jive/Blues и ранния 
Rhythm ‘n Blues, които завладяват черното население 
на следвоенна Америка. С песните на Луи Прима, Кинг 
Къртис и Теди Бранън, „Jazz Connection“ възражда 
най-доброто, създадено от блестящите изпълнители 
през този вълнуващ период. Основана преди 25 години 
в „джазовия“ град Бреда, групата пътува по света със 
своето Jive & Swing show. Изпълнителите са участва-
ли на престижни фестивални и клубни сцени в Холан-
дия, Белгия, Великобритания, Германия, Швейцария, 
Франция, България, Полша, Скандинавските страни, а 
също в Близкия Изток, Африка и Азия. 

След успешното участие в международния джаз 
фестивал в Банско през 2012 г., сега музикантите от 
„Jazz Connection“ се връщат в годината, в която праз-
нуват своята 25-годишнина. По този повод бендът има 
специален гост – вокалистката Анджела ван Ритховен. 
Завършила пеене в Ротердамската консерватория, тя 
се изявява с „Jazz Connection“, „Frits Baijens Big Band,“ 
„The Glenn Miller Orchestra under Will Salden“ и още ня-
колко джаз формации. От 2013 г. Анджела участва на 
множество фестивали в Холандия и по света с нейния 
квартет „How about Rita?“. Има собствено вокално сту-
дио в гр. Бреда, където преподава. 

Jazz Connection is a true follower of the 
Jumpin’ Jive style that hit America’s black 
postwar population. With songs from f.e. Louis 
Prima like ‘’Just a gigolo’’ they bring a revival 
of the best and brightest star performers from 
these exciting years. Founded in ‘jazzy’ home-
town Breda, Jazz Connection is running like a 
train, swinging and rolling through Europe with 
their Jazz & Jive show. They have performed at 
major festivals and clubs in Holland, toured all 
over Europe as well as in Africa, the Middle East 
and Asia. After their successful performance at 
International Bansko Jazz Festival in 2012, they 
are now back, celebrating their 25th anniversa-
ry. For this occasion the band will bring a special 
guest: Angela van Rijthoven (vocals).

Angela van Rijthoven studied singing at 
the Rotterdam Conservatory. She performs 
with “Jazz Connection”, “The Frits Baijens Big 
Band”, “The Glenn Miller Orchestra under Will 
Salden “ and other jazz bands. Since 2013 An-
gela appears regularly at various festivals and 
venues at home and abroad with her quartet 
“How about Rita?” She now has her own vocal 
studio in Breda. 
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деЙвид ХелБоК  Трио DaViD HeLBoCk trio 
www.davidhelbock.com

В това трио дивите звуци, които произвежда Дей-
вид Хелбок на пианото се наслагват върху линията на 
бас-укулелето на Рафаел Пройшъл. А свободните зву-
кови пейзажи – върху ритъма на ударните, поверени 
на Райнхолд Шмьолцер. Австрийският пианист пред-
ставя авторските си композиции, уникални със своята 
оригиналност и естетика. Има и специална група ин-
струменти, които правят възможна тази иновативна, 
искряща, заредена с настроение музика. Това е саунд, 
който докосва едновременно душата и сърцето, въл-
нува и отваря непозната музикална вселена, в която 
тримата музиканти уверено намират своя път.

Дейвид Хелбок учи пиано в Австрия и Швейцария. 
От 2000 г. продължава обучението си с нюйоркският 
джаз пианист Питър Мадсен.

Участвал е в концерти и записи на различни про-
екти в САЩ, Мексико, Русия, Китай, Монголия, Ка-
захстан, Киргистан, Иран, Кения, Сенегал, Индонезия, 
Аржентина, Чили и в Европа. Има две награди от прес-
тижния джазфестивал в Монтрьо – през 2007 г. печели 
конкурса „Bösendorfer“ за джаз пианисти, а през 2010 г. 
– наградата на публиката. Удостоен е 
с най-голямото отличие на Австрия – 
„Outstanding Artist Award“ през 2011 г.

In this trio wild sounds of David Helbock´s pianoplaying 
come upon basslines on a bassukulele by Raphael Preuschl. 
Free soundscapes come upon groovy beats by Reinhold 
Schmölzer on the drums. The Austrian pianist shows up with 
own compositions which are unique in their originality and es-
thetics. In addition, there is a very special group of instruments 
involved, which makes the experience of this innovative, idea-
sparkling, moody-loaded music happen. It is a sound which 
approaches both head and heart, which is so rich in facets 
and exciting and opens up an unknown and demanding musi-
cal universe, in which the three musicians know how to find 
their way around with instinctive surenesss. 

Austrian pianist David Helbock studied piano in Austria and 
Switzerland; Since 2000 he has been studying in addition with 
the New York jazz pianist Peter Madsen.David Helbock has 
toured and recorded with many different projects in countries 
like the United States, Mexico, Russia, China, Mongolia, Kasa-
khstan, Kirgistan, Iran, Kenya, Senegal, Indonesia, Argentina, 
Chile, and throughout Europe. In 2007, David Helbock won 
was a prizewinner at the Bösendorfer Jazz Solo Piano Com-
petition at the prestigious Jazzfestival in Montreux and 2010 

in addition he also won the audienceprize 
at the same competition. In 2011 he was 
awarded Austria’s most important prize – 
the “Outstanding Artist Award 2011”.

Джаз и Спа
59 лева
на ден 

за двама!
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www.miroslavakatsarova.com 

мирослава КаЦарова – 
„BLUe moon – 

песНи На Били ХолидеЙ“

mirosLaVa katZaroVa – 
“BLUe moon – 

sonGs oF BiLLie HoLiDaY”

Тази година 
светът отбелязва 
стогодишнината от 
рождението на една 
от най-влиятелни-
те джаз певици на 
20 век – Били Хо-
лидей. На 9 април 
Мира Кацарова 
даде старт на про-
екта си, посветен 
на музиката на Лейди Дей. “Blue Moon-songs of Billie 
Holiday” включва композиции в изцяло нов аранжимент, 
дело на музикантите, с които Мира споделя сцената от 
години – Веселин Веселинов-Еко, Христо Йоцов и Миро-
слав Турийски. В изпълненията по време на концертите 
от “Blue Moon-songs of Billie Holiday” участват специал-
ните гости Денис Попстоев – алт саксофон, Божидар 
Димитров-тромбон, както и виртуозният китарист Нико-
лай Карагеоргиев. Сред песните от голямото музикално 
наследство на Били Холидей, намерили място в новия 
проект на Мира Кацарова, са Don’t Explain, What A Little 
Moonlight Can Do, God Bless The Child и др.

This year, the world 
is celebrating 100 
years of one of the 
most influential jazz 
singers of the 20th 
century – Billie Holi-
day. The 9th of April 
saw the start of Mira 
Katzarova’s project 
dedicated to Lady 
Day’s music. „Blue 

Moon-songs of Billie Holiday“ includes compositions 
in completely new arrangements done by the musi-
cians with whom Mira has played for years – Vesselin 
Vesselinov – Eko, Hristo Yotzov and Miroslav Turijski. 
Special guests Dennis Popstoev – alto sax, Bojidar 
Dimitrov – trombone and guitar master Nikolay Kara-
georgiev also take part in the concerts „Blue Moon-
songs of Billie Holiday“. Mira Katzarova’s new project 
includes songs such as Don’t Explain, What A Little 
Moonlight Can Do, God Bless The Child that are only 
a drop from the enormous musical legacy left by Billie 
Holiday.
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snoW oWL (сНежНаТа сова) snoW oWL
www.the-snow-owl.com

Хуан Гарсиа-Херерос, 
известен с артистичното 
си име Снежната сова, е 
виртуозен колумбийски 
инструменталист. Той 
е истински майстор на 
един специален инстру-
мент – шестстструнна 
електрическа бас китара. 
Свири с най-големите 
световни имена от всички 
генерации – Елтън Джон, 
Шакира и много други. 
Неговият проект „Normas“ 
получава номинация 
„Грами“ в категорията за 
най-добър латино джаз 
албум. В записите на 
„Normas“ участват бъл-
гарските музиканти Александър Владигеров (тромпет) 
и Стоян Янкулов – Стунджи (ударни), изпълнители от 
Венецуела, Колумбия, Австрия, САЩ. Като композитор 
Хуан разширява ролята на шестструнния бас до осно-
вен солиращ инструмент както в джаз и фюжън, така и 
в музика за камерни и симфонични оркестри. За своите 
авторски произведения е получил множество престижни 
награди.

Роден е в Богота – Колумбия, по-късно родителите 
му отиват да живеят в Ню Йорк. Започва да свири на 
флейта когато е 9-годишен. След като завършва сред-
но образование, семейството му отново се премества. 
Този път във Флорида, където в ръцете му попада бас 
китарата. Не може да си позволи частни уроци и започва 
като самоук музикант. Хуан е на 16 години когато започва 
да учи теория на музиката и джаз в музикална гимназия 
във Флорида. Там неговият учител открива таланта му, 
насочва го към контрабаса и го включва в симфоничния 
оркестър на училището. След като посвещава много ча-
сове на упражнения, Хуан постига завидни резултати и 
едва 17-годишен свири с „Tampa Bay Symphony“. Четири 
години по-късно отива в Ню Йорк, за да развива кариера-
та си на изпълнител, усъвършенства способностите си в 
различни музикални стилове – джаз, поп, фънк, салса, 
рок, хеви-метъл. На 26-годишна възраст Хуан се пре-
мества във Виена – Австрия, където живее в момента. 

Juan Garcia-Her-
reros, known under 
his artistic name 
“Snow Owl”, is a vir-
tuosic, Columbian in-
strumentalist.  He is a 
master at playing his 
special instrument – 
a six-string electric, 
double bass guitar. 
Juan has performed 
with world famous 
stars of all genres – 
Sir Elton John, Shak-
ira and many others. 
His project “Normas” 
was nominated for a 
Grammy in the cat-
egory  “ Best latino 

jazz album’’. The recording of “Normas” included per-
formances by Bulgarian musicians Alexander Vladi-
gerov (trumpet) and Stoyan Yahkulov (percussion), per-
formers from Venezuela, Columbia, Austria and the US. 
As a composer Herreros managed to expand the role of 
the six-string bass transforming it into a core instrument 
in jazz and fusion, chamber and symphonic music. For 
his own music, he has been honored with numerous 
prestigious awards.

Born in Bogota, Columbia, Juan’s parents moved 
to New York, where he started playing the flute at age 
9. After finishing elementary school, his family moved 
a to Florida where Juan was introduced to the double 
bass. Not being able to afford private lessons, he be-
gan teaching himself. At age 16 he started studying 
The Theory of Music and Jazz at the high school of 
music in Florida. His teacher noticed Juan’s talent and 
orientated him to the double bass including him in the 
school orchestra. After many hours of practice, Juan 
achieved envious results and barely 17 years of age 
played with the “Tampa Bay Symphony”. Four years 
later he moved to New York to develop his career as 
a musician and try his talent at different music styles 
– jazz, pop, funk, salsa, rock, heavy metal. At the age 
of 26 Juan moved to Vienna, Austria where he lives 
to date.
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„Инкогнито“ е сред най-успешните британски 
групи през последните 20 години. Основател и не-
изменен лидер през цялата история на формаци-
ята е Жан-Пол Муник–Блуи. Първият албум „Jazz 
Funk“ излиза през 1981 г., последният е „Amplified 
Soul“ ( 2014 г.). С него „Инкогнито“ отбелязва своя-
та 35-а годишнина. „Amplified Soul“ е 16-ти студиен 
албум в биографията на музикантите. Съдържа 
16 нови записа, в които се преплитат соул, джаз, 
фънк и денс. Певиците Тони Момрел, Ванеса 
Хейнс и новото попълнение Кейти Леон, предста-
вят най-добрите вокални изпълнения, записвани 
някога от групата. 

Към тях се присъединява легендарната певица 
и автор на песни Карлийн Андерсън, родената в 
Кънектикът Дебора Бонд и любимката на фено-
вете Имаани, заедно със съвършено нов глас 
– 22-годишната дебютантка от Австралия Киара 
Хънтър. Китарист, основен продуцент и лидер на 
бенда, Блуи отново води неговата ритмична сек-
ция: Франсис Хилтън – бас, Мат Купър – клавишни, 

“Incognito” is among the most successful British bands 
during the past 20 years. Jean-Paul “Bluey” Maunick  is the 
founder and has been band leader of the formation since 
the beginning of its existence. The band’s first album “Jazz 
Funk” came out in 1981 and their latest “Amplified Soul” in 
2014. With the latest album “Incognito” celebrate 35 years 
on the stage. “Amplified Soul” is the 16th studio album in the 
biography of the band. The album contains 16 new record-
ings with a combination of soul, jazz, funk and dance. 

This set features singers Tony Momrelle, Vanessa Hay-
nes and new addition Katie Leone who provide some of the 
best vocal performances ever recorded by the band. They 
are joined by legendary singer songwriter Carleen Anderson 
and Connecticut born Funkstress Deborah Bond and the 
return one of the Incognito fans favourite Imaani, with the 
addition of a totally fresh voice on the scene in the form of 
the soulful 22 year old Australian debutant Chiara Hunter.
Guitarist, main producer and band leader Bluey once again 
leads his tight rhythm section of Francis Hylton on bass, Matt 
Cooper on keyboards, Francesco Mendolia on Drums and 
the young percussion sensation Joao Caetano to create a 

вв 1 нощувка 3 нощувки
единична 

стая 45 лв. 126 лв.
двойна 

стая 66 лв. 180 лв.

Клуб Хотел „мартин“
Банско, ул. Неофит рилски“ 28

тел. +359 749 88301, +359 898 533 733 
факс +359 749 86510

e-mail: hotelmartin@abv.bg
www.hotelmartin-bansko.com 1 нощ 7 нощи

ЕДИНИЧНА СТАЯ 28 лв. 168 лв.

ДВОЙНА СТАЯ 40 лв. 240 лв.

ТРОЙНА СТАЯ 55 лв. 330 лв.

АП./МЕЗОНЕТ 4 ЧОВЕКА 65 лв. 390 лв.

Само за Джаз фестивала  
ползваш 7, плащаш 6 нощувки

На 10 минути с кола от Банско
Спокойно място далеч от шумотевицата на града
Великолепна гледка към Пирин, Рила и Родопите
В непосредствена близост до Пирин Голф Клуб
Напълно обзаведени студиа и апартаменти
Модерен ресторант с градина
Луксозен СПА центърЛуксозен СПА център
Външен и вътрешен басейн
Детски кът с аниматор

For reservations:
T:+359 747 97777

M: +359 884 781 699
www.aspenresort.bg

E: marketing@aspenresort.bg
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Франческо Мендолиа на ударни и младия перкуси-
онист Джоао Гаетано, който е истинска сензация. 

На моменти групата води слушателя към по-тъм-
ни звучности в сравнение с това, което предлагат 
предишните им произведения, дават на слушате-
ля ново приключение с чудесно изработени песни, 
обвити в топли тонове. В другите случаи те просто 
са „фънки“. Има и гост музиканти: барабанистът на 
„Jamiroquai“ Ник ван Гелдер – в две от парчетата, 
перкусионистът Роберто Кинтеро и мн. други.

Блуи описва албума като продължение на ето-
са на „Инкогнито“. Той казва: „Това е творение на 
любовта, подарък за всички, които ни подкрепяха 
през годините!“ 

bed of soulful funky irresistible grooves that are punctuated 
by the trademark Incognito horns.

At times on this album the band navigates towards a dark-
er sound than on their previous works offering the listener a 
new adventure with wonderfully crafted songs wrapped in 
warm tones. At other times they just get joyously funky!

There are guest performances by original Jamiroquai 
drummer Nick Van Gelder on two cuts, the awesome alto 
saxophonist Nigel Hitchcock, Synthesiser wizard Ski Oak-
enfull, Elements Of Life percussionist Roberto Quintero, and 
Incognito regular contributor Richard Bull and many more.

Bluey describes the album as an extension of the ethos of 
Incognito… “This is a labour of love, a gift to those who have 
supported us over the years”!

единична стая 
25 лв. ВВ

двойна стая
32 лв. ВВ 

ул. Пирин № 55-57
тел.: 0749/ 880 97

 0887/ 436 840 
email: offi ce@hotelvihren.com

Цената включва: нощувка, закуска, 
подземен гараж, сейф, интернет, 

курортна такса и застраховка.

единична стая – 25 лв.
двойна стая – 30 лв. 

Над 3 нощувки, отстъпка 10% 
Цените включват закуска

семеен хотел 
ВАЛЕВИЦАТА

ул. Глазне № 75, тел. 0887 417 645 
e-mail: valevicata@mail.bg

СУПЕР ОФЕРТА

двойна стая      46 лв.
единична стая  35 лв.

www.hotel-kralevdvor.com
ул. Терзи Никола 3

e-mail: kralev_dvor@abv.bg
tel./fax: +359 749 88527 

mob.+359 894632066

спеЦиалНо 
предложеНие

от 07.08 до 13.08.2015 г.

7  нощувки  – 135 лв.
(цената е на човек, настанен 

в двойна стая)

www.avalonhotelbansko.com
hotelavalonbansko@gmail.com

Tel 00359 749 88399

type of room /
no. guests

summer

Family room (4/5) €45/90 лв.
Junior suite (2) €45/90 лв.

triple (3) €45/90 лв.
Double / twin (2) €30/60 лв.

single (1) €23/46 лв.






