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Скъпи приятели,
Отново през август и отново в Банско, където ще ви
доведе едно от най-значимите изкуства на двадсети
век. Отново Международният джаз фестивал ще
събере общности, школи,
артисти, музикални критици и джаз любители, за
да бъдем заедно и отново
да почувстваме връзката между нас, която не
можем да изразим с думи,
и която е по силите само
на тази музика. Зародена в
бедните квартали на Ню Орлиънс, тя стигна
до голямата сцена, до сърцата на милиони.
Както казва Луис Армстронг „Само това е
достатъчно, джазът да бъде наречен изкуство“.
Но когато слушате тази музика под небето
на моя град, то тя се превръща в импровизация отвъд жанровете и стиловете. Тя се
превръща в тържество на духа, на което са
способни само свободните хора.
И тази година програмата е забележителна,
но за нея ще оставя да разкаже д-р Емил
Илиев, основателят на фестивала. Моето
желание е да се докоснете до неповторимостта на нашите вечери през август, до
нашето гостоприемство, до уникалната ни
кухня, до съхранените ни традиции и история, до Пирин – вечната планина и така да
усетите и една друга красота, красотата на
Банско, домът на Джаза...
Не се колебайте и предприемете това
пътуване. Оставете се възторгът да ви
завладее!
Очаквам ви!
Георги Икономов, кмет на Община Банско

Dear Friends,
Dear Friends, It’s that time
of year again – August
in Bansko, where once
more you will have the
opportunity to partake in
one of the most popular
arts of the 20th century. The
International Jazz Festival
Bansko will once again
bring diverse communities,
schools, artists, music
critics and jazz fans to feel
the connection between us
all. Words fail to describe
this unique connection
through music. Originating from the poor
neighborhoods of New Orleans, jazz quickly
became popular and touched the hearts of
millions. According to Louis Armstrong, this
was quite enough for jazz to be called an art
form.
The sound of this music, performed under the
skies of my home town, transforms it into an
improvisation beyond all genres and styles
and turns it into a celebration of the soul.
The program this year is just as remarkable
as in previous years, but I will let Dr. Emil Iliev,
founder of the festival, tell you more about it.
My wish is that you will be able to enjoy the
uniqueness of our August nights, our quaint
hospitality, our delicious, local food, our
preserved traditions and history of Pirin – the
eternal mountain, and thus feel the beauty of
Bansko – the home of jazz…
Don’t hesitate to embark on this adventure. Let
the exaltation of it all captivate you!
I am expecting you with open arms!
Georgi Ikonomov – Mayor of Bansko

Уважаеми дами
и господа,
Скъпи приятели,
Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Ето,
че отново ще бъдем заедно за 22-ри път на Международния джаз фестивал
в град Банско, градът,
който се превръща в лятната музикална столица
на България. Ще имаме
отново възможността да
чуем и да се насладим на
изпълненията на много
високо-каратни изпълнители като Масео Паркър,
Рей Джелато, Малина Мой,
Джамал Томас бенд, Тони Момрел с Ванеса
Хейнс и много други.
През последните 17 години наши постоянни партньори са Бъларското национално
радио и Българската национална телевизия, които допринасят за популяризирането
на този форум не само у нас, но и по света.
Броят на туристите меломани от различни
страни по света нараства с всяка изминала
година и това ме кара да вярвам, че скоро
хотелската база в град Банско ще се окаже
недостатъчна, за да подслони всички желаещи да гостуват по време на фестивала.
Искам да изкажа моята специална благодарност към ръководството на Община
Банско – основен спонсор, Първа инвестиционна банка – генерален спонсор, мобилният оператор Виваком и другите спонсори
на фестивала, благодарение на които
всички вие ще можете да се насладите на
изключително интересната програма през
тази година.
Желая ви една приятна джаз ваканция и
добре дошли в Банско.
Д-р Емил Илиев
Създател и организатор на фестивала

Ladies and Gentlemen,
Dear friends,
Ladies and Gentlemen,
Dear friends, The 22nd
International Jazz Festival
in Bansko will bring us
together once more to the
city, which has gradually
transformed into the
summer capital of music
in Bulgaria. We will again
have the opportunity to
enjoy the concerts of
very popular and highly
acclaimed performers
such as Maceo Parker,
Ray Gelato, Jamal Thomas
Band, Malina Moye, Tony Momrelle with
Vanessa Haynes and many others.
During the past 17 years, we have had
the pleasure to partner with the Bulgarian
National Radio and the Bulgarian National
Television, which hugely contribute to the
popularization of this forum in Bulgaria as
well as worldwide. The number of tourists music lovers from different parts of the world
has increased and continues to grow with
every coming year. This leads me to believe
that soon the hotel base in Bansko will not
suffice to accommodate all guests, wishing to
visit during the festival.
Please allow me to express my gratitude
and appreciation towards the Municipality
of Bansko – main sponsor, First Investment
Bank – general sponsor, the mobile operator
VIVACOM and all other sponsors of the
festival, thanks to which you will all have the
pleasure of enjoying the interesting program
prepared for you this year.
I wish you a pleasant jazz holiday in
beautiful Bansko.
Dr. Emil Iliev
Founder and organizer of the festival
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XХII МЕЖДУНАРОДЕН
ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ
БАНСКО 2019

XXII INTERNATIONAL
JAZZ FESTIVAL
BANSKO 2019

ПРОГРАМА
6 – 10 АВГУСТ

PROGRAMME
6 – 10 AUGUST

СЦЕНА ПЛОЩАД „Н. ВАПЦАРОВ“
КОНЦЕРТИТЕ ЗАПОЧВАТ В 19.00 ч.

STAGE ”N. VAPTZAROV” SQUARE
THE CONCERTS STARTS AT 19:00 h.

6 август – вторник

6 August – Tuesday

1. Васил Петров – вокал & Камелия Тодорова – вокал и Биг бенд Благоевград с диригент
Борис Янев (България)
2. Джаз Динамос (Великобритания) – Люси
Рандел – вокал и перкусии, Марк Аделман – клавиши, Андерс Джейнс – контрабас, Дом Мец –
барабани, Стюарт Къртис – саксофон и флейта
3. Масео Паркър (САЩ ) – Масео Паркър – ръководител на групата, саксофон, флейта, вокал, Грег Бойер – тромбон, Уил Булвер – клавиши, Бруно Спейт – китара, Родни “Скит” Къртис
– бас, Ники Гласпи – барабани, Дарлийн Паркър
– вокал

1. Vassil Petrov – vocal & Camellia Todorova
– vocal and Big Band Blagoevgrad with
conductor Boris Yanev (Bulgaria)
2. Jazz Dynamos (UK) – Lucy Randell – vocal
and percussion, Mark Adelman – keyboard,
Anders Janes – double bass, Dom Metz – drums,
Stewart Curtis – saxophones and flute
3. Maceo Parker (USA) – Maceo Parker – band
leader, saxophone, flute, vocal, Greg Boyer –
trombone, Will Boulware – keys, Bruno Speight
– guitar, Rodney “Skeet” Curtis – bass, Nikki
Glaspie – drums, Darliene Parker – vocal

7 август – сряда

7 August – Wednesday

1. Лина Никол & Лайв бенд (България) – Лина
Никол – вокал, Станислав Арабаджиев – пиано, Александър Славчев – китара и вокал,
Радослав Славчев – Riverman – бас и вокал,
Богомил Енчев – барабани, Божидар Василев –
тромбон и ефекти
2. Виктор Тот Арура трио (Унгария) – Виктор
Тот – саксофон, Миклош Лукач – цимбал, Дьорд
Орбан – контрабас

1. Lina Nikol & Live Band (Bulgaria) – Lina
Nikol – vocal, Stanislav Arabadjiev – piano,
Alexander Slavchev – guitar and vocal, Radoslav
Slavchev – Riverman – bass and vocal, Bogomil
Enchev – drums, Bojidar Vasilev – trombone and
effects
2. Viktor Tóth Arura Trio (Hungary) – Viktor Tóth
– saxophone, Miklós Lukács – cimbalom, György
Orbán – double bass

5

w w w . b a n s k o j a z z f e s t . c o m
3. Силует & Винкс (САЩ / Унгария) –
Винкс – вокал, Силард Банаи – барабани,
Мирко Милан Милошевич – клавиши, Виктор Банаи – китара, Карой Драб – бас,
Атила Заводи – саксофон
4. Малина Мой (САЩ) – Малина Мой – китара и
вокал, Морис Елис – бас, Стейси Ламонт- барабани, Кайл Болдън – китара, Зачери Мур – клавиши, Майра Вашингтон – бек вокал

3. Silhouette & Vinx (USA / Hungary) –
Vinx – vocal, Szilard Banai – drums, Mirko
Milan Milosevits – keys, Viktor Banai –
guitar, Karoly Drab – bass, Attila Zavodi –
saxophone
4. Malina Moye (USA) – Malina Moye – guitar and
vocal, Maurice Ellis – bass, Stacey Lamont- drums,
Kyle Bolden- guitar, Zachery Moore – keyboard,
Myra Washington- back vocal

8 август – четвъртък

8 August – Thursday

1. Spectrum (България) – Боряна Йорданова
– сопран, Весела Морова – алт, Атанас Кулински – тенор, Янко Янков – баритон, Константин
Бейков – бас
2. Сара Джейн Гиоти (Италия) – Сара Джейн
Гиоти – вокал и аранжимент, Симоне Мигани –
пиано, Андреа Таравели – бас, Паскуале Монтуори – барабани
3. Джамал Томас бенд (САЩ / Европа) – Джамал Томас – вокал и барабани, Мая Лиза – вокал,
Дейв Брайденбах – бас, Коен Моленар – клавиши, Гай Никълс – китара, Матиас Швенглер
– тромпет, Джулиан Ритър – тромбон, Алекс
Бернат – барабани

1. Spectrum (Bulgaria) – Boriana Iordanova –
soprano,Vesela Morova – alto, Atanas Kulinski
– tenor,Yanko Yankov – baritone, Konstantin
Beykov – bass
2. Sara Jane Ghiotti (Italy) – Sara Jane Ghiotti –
voice and arrangements, Simone Migani – piano,
Andrea Taravelli – bass, Pasquale Montuori –
drums
3. Jamal Thomas Band (USA / Europe) – Jamal
Thomas – drums and vocal, Maya Lisa – vocal,
Dave Breidenbach – bass, Coen Molenaar –
keys, Guy Nikkels – guitar, Matthias Schwengler
– trumpet, Julian Ritter – trombone, Alex Bernath
– drums

9 август – петък

9 August – Friday

1. Jayus Jazz (Сърбия) – Чедомир Илич – бас
китара, Лазар Петрович – китара, Златко Илич
– барабани, Боян Бойкович – клавиши, Андрия
Минчич – алт саксофон, Филип Стипсич – тенор саксофон, Никола Станоевич – тромбон,
Андрей Максимович – тромпет
2. Мей & ДжейКет със специален гост Димитър Льолев (България / Франция) – Маги
Алексиева – Мей- вокал, Мирослав Турийски –
пиано, Тома Кордогли – бас, Александър Готие
– барабани, Димитър Льолев – саксофон

1. Jayus Jazz (Serbia) – Čedomir Ilić – bass
guitar, Lazar Petrović – guitar, Zlatko Ilić –
drums, Bojan Bojković – keys, Andrija Minčić –
alt saxophone, Filip Stipsić – tenor saxophone,
Nikola Stanojević – trombone, Andrej Maksimović
– trumpet
2. MEY feat JCAT with special guest Dimitar
Liolev (Bulgaria / France) – Magi Aleksieva –
Mey – vocal, Miroslav Turiiski – piano, Thomas
Cordogli – bass, Alexandre Gauthier – drums,
Dimitar Liolev – saxophone
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3. Ray Gelato & The Giants (Великобритания) – Рей Джелато – вокал и тенор
саксофон, Дани Марсден – тромпет,
Анди Роджърс – тромбон, Оли Уилби –
алт & тенор саксофон, Гюнтер Курмаейл
– пиано, Мануел Алварез – контрабас, Ед Ричардсън – барабани

3. Ray Gelato & The Giants (UK) – Ray
Gelato – vocal and tenor saxophone,
Danny Marsden – trumpet, Andy Rogers
– trombone, Olly Wilby – alto & tenor
saxophone, Gunther Kurmayr – piano,
Manuel Alvarez – double bass, Ed Richardson –
drums

10 август – събота

10 August – Saturday

1. Mike Sax & X-Key (България) – Милен Стойков – саксофон и флейта, Ленко Драганов –
барабни, Илия Тенев – пиано и клавиши, Иван
Иванов – бас китара, Никола Панчев – соло
китара
2. Проект на Христо Йоцов “Jazz Cats 2” (България) – Христо Йоцов – барабани, Арнау Гарофе – Фарас – тенор, сопран саксофон, Любомир
Цанев – пиано, Димитър Карамфилов – контрабас
3. Гаджо Дило (Гърция) – Сотирис Помонис
– китара, Костас Митропулос – китара, Сергиос Хрисовицанос – цигулка, Йоргос Цяцулис
– акордеон, Йоргос Рулос – контрабас, Илиана
Цапацари – вокал
4. Тони Момрел със специален гост Ванеса
Хейнс (Великобритания) – Тони Момрел –
вокал, Ванеса Хейнс – вокал, Емилиано Пари –
клавиши, Кристиан Мендоза – китара, Джулиан
Кремптън – бас, Алесио Барели – барабани

1. Mike Sax & X-KEY (Bulgaria) – Milen
Stoykov(Mike Sax) – saxophone and flute,
Lenko Draganov – drums, Iliya Tenev – piano
/ keyboard, Ivan Ivanov – bass guitar, Nikola
Panchev – solo guitar
2. Hristo Yotsov`s Project “Jazz Cats 2”
(Bulgaria) – Hristo Yotsov – drums, Arnau
Garrofe – tenor / soprano saxophone, Lyubo
Tsanev – piano, Dimitar Karamfilov – double
bass
3. Gadjo Dilo (Greece) – Sotiris Pomonis –
guitar, Kostas Mitropoulos – guitar, Sergios
Chrysovitsanos – violin, Giorgos Tsiatsoulis –
accordion, Giorgos Roulos – double bass, Iliana
Tsapatsari – vocal
4. Tony Momrelle with special guest Vanessa
Haynes (UK) – Tony Momrelle – vocal, Vanessa
Haynes – vocal, Emiliano Pari – keys, Christian
Mendoza – guitar, Julian Crampton – bass,
Alessio Barelli – drums

Организаторите си запазват правото
на промени в програмата

The organizers reserve the right to
make changes in the programme

ВОДЕЩИ НА КОНЦЕРТНАТА ПРОГРАМА

КРИСТИАНА РАНГЕЛОВА
МИХАИЛ ТОПАЛОВ

PROGRAMME PRESENTERS

KRISTIANA RANGELOVA
MIHAIL TOPALOV

При дъждовно време концертите ще се състоят в залата
на читалище „Н. Вапцаров“ и входът ще бъде само с билети. Цена 20 лв.
In case of rain, the concerts will be held at the Nikola Vaptzarov Cultural Centre.
Admission only with tickets. Ticket price 20 BGN.
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МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ НА ФЕСТИВАЛА

www.public-republic.de

ФЕСТИВАЛЕН ПРЕСЦЕНТЪР В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Н. ВАПЦАРОВ“
Пресконференции – всеки ден от 15:30 до 17:30 часа.
Ръководители на пресцентъра:
Радиана Карагьозова, 0877 100 797
Августа Манолева, 0879 959684

FESTIVAL PRESS CENTRE AT THE N. VAPTZAROV CULTURAL CENTRE
Press conferences – daily from 15:30 to 17:30
Head of press centre:
Ms Radiana Karagyozova, 0877 100 797
Ms Avgusta Manoleva, 0879 959684

СРЕДНОЩЕН ДЖАЗ
6 – 9 август от 23:00 до 02:30 часа
ПИАНО БАР „СИНГ СИНГ“ КЕМПИНСКИ ГРАНД АРЕНА

Ангел Заберски квартет

MIDNIGHT JAZZ
6 – 9 August 23:00 – 02:30
PIANO BAR “SING SING” KEMPINSKI GRAND ARENA

Angel Zaberski Quartet
www.kempinski.com
“Pirin” Str. 96, 2770 Bansko
Mobile: + 359 74 988 888

IN MEMORIAM

Джем сешънът на 9-ти
август ще бъде в памет на
дългогодишните спонсори
и приятели на фестивала,
Тони и Емил Наумови.
В него ще се включат
повечето известни
български джаз
изпълнители.

The jam session on August 9th
will be in memory of two of
the most dedicated sponsors
of the festival through the
years – Tony Naumov and his
son Emil Naumov. The event
will gather together some of
the most famous Bulgarian
jazz musicians.
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БИГ БЕНД БЛАГОЕВГРАД
(БЪЛГАРИЯ)

BIG BAND BLAGOEVGRAD
(BULGARIA)

Биг бенд Благоевград е създаден през 1993 г. от диригента Борис Янев. Богатият му репертоар включва популярни изпълнения в стил суинг, блус, поп, рок, фънк,
латино и други. С Биг бенд Благоевград са работили
много известни имена като Васил Петров, Стефка Оникян, Камелия Тодорова, Ангел Заберски-син, Владимир
Кърпаров, Михаил Йосифов и други. През 2009 г. специален гост на Биг бенда беше известната джаз и госпъл
певица Джанис Харингтън.
Всяка година Биг бенд Благоевград изнася концерти
по повод дипломирането на абсолвентите от Американския университет в града. Бендът е участвал в дванадесет издания на Международен джаз фестивал Банско,
както и в Нишвил джаз фестивал, Ниш, Сърбия. През
2013 г. формацията отбеляза двадесетата годишнина
от основаването си. Биг бенд Благоевград е гостувал на
много сцени в България и в чужбина.

Big Band Blagoevgrad was founded in 1993 by the
conductor Boris Yanev. Its diverse repertoire consists of
arrangements in styles such as swing, blues, pop, rock,
funk, latino. The band has featured many of the most
famous Bulgarian musicians and singers throughout the
years, such as Vassil Petrov, Stefka Onikian, Camellia
Todorova, Angel Zaberski-junior, Vladimir Karparov, Mihail Yossifov, among others. In 2009 the band was proud
to welcome the world-renowned jazz and gospel singer
Janis Harrington as a guest-performer. Every year Big
Band Blagoevgrad performs at the graduation ceremony
of the American University in Blagoevgrad. So far, the orchestra has played at twelve editions of the annual International Jazz Festival Bansko as well as the Nisville Jazz
Festival, Nis, Serbia. In 2013 Big Band Blagoevgrad celebrated its twentieth birthday. The band has played on
many stages in Bulgaria and abroad.
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ВАСИЛ ПЕТРОВ (БЪЛГАРИЯ)

VASSIL PETROV (BULGARIA)

www.vassilpetrov.com

Васил Петров е един от найпопулярните джаз и поп певци
в България. Той притежава красив и богат тембър, дълбочина,
както и невероятна вокална техника. Петров интерпретира класически джаз пиеси в неговия
разпознаваем и забележителен
певчески стил. Издал е 10 успешни джаз и поп албума, и е носител
на наградата от конкурса „Златен
Орфей +“ за „Хит на годината“,
както и на много други награди.
Някои критици наричат Петров
„Българският Франк Синатра“.

Vassil Petrov is one of the most
popular jazz and pop singers in
Bulgaria. He possesses a beautiful and rich timbre, depth of sound,
as well as an incredible vocal technique. Petrov interprets classical
jazz standards in his recognizable
and remarkable vocal style. He has
recorded 10 successful jazz and
pop albums and was the prize-winner of the international song competition “Golden Orpheus Plus” in
the category Hit of the Year. Some
critics call Petrov the “Bulgarian
Frank Sinatra”.

КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ)

CAMELLIA TODOROVA (BULGARIA)

www.camelliatodorova.com

Камелия Тодорова е една от
най-известните български поп
и джаз певици. „Обичта ми към
джаза беше наследствена – предаде се от баща ми, който слушаше много тази музика, беше джаз
фен. Той е един от откривателите
на първите джаз клубове в Париж“. Известният саксофонист
Людмил Георгиев, който е близък
приятел на баща ѝ, я въвежда в
джаз обществото. Камелия Тодорова пее поп, рок, блус, соул,
но джазът е стилът, с който я
припознават. През януари 1979
година на фестивал в полския
град Люблин, заедно с пианиста
Марио Станчев спечелва специалната награда на Дюк Елингтън.
Синът на Дюк, Мърсър Елингтън
връчва наградата лично, което е голямо признание за Камелия.
В джаза Камелия е вдъхновeна от музиката на Били Холидей, Сара Вон, Ела
Фицджералд, Нина Симон, Джон Ленън
и други.
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Camellia Todorova, known abroad
as Camy Todorow, is one of the most
famous pop and jazz singers in Bulgaria. „My love for jazz was passed
down from my father, who was a jazz
fan and listened to this music genre
constantly. My father was amongst
the founders of the first jazz clubs
in Paris.“ The famous saxophonist,
Ljudmil Georgiev, who was a close
friend of Camellia’s father, introduced her to the jazz community.
Camellia Todorova sings pop, rock,
blues, soul, but jazz is the music
she is mostly acknowledged for. In
January 1979, at a jazz festival in
Ljublin, Poland, Camellia and pianist Mario Stanchev were awarded
the special Duke Ellington prize.
Duke’s son, Mercer Ellington, personally presented the prize to her.
This was a great recognition for Camellia.
In jazz, Camellia is inspired by the music of Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella
Fitzgerald, Nina Simone, John Lennon and
others.

СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА – ДЖАЗ ЗА ДЕЦА
ВСЕКИ ДЕН 10:30 – 12:30 ч.
Програмата се реализира при наличие
на записани най-малко 15 деца до 10 юли
контакт: emil.iliev@mail.bg
SPECIAL PROGRAM – JAZZ FOR CHILDREN
EVERY DAY 10:30 h –12:30 h
The activities will take place only if a minimum
of 15 children enroll before July 10th
Contact: emil.iliev@mail.bg

w w w . b a n s k o j a z z f e s t . c o m
ДЖАЗ ДИНАМОС
( ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

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

JAZZ DYNAMOS
(UNITED KINGDOM)

www.jazzdynamosinconcert.com

Джаз Динамос е английска група, съставена от
петима музиканти, които редовно пълнят с концертите
си най-големите лондонски клубове като „Ronnie
Scott’s Jazz Club“, „Pizza Express Jazz Club“ и „The Elgar Room“ в „Royal Albert Hall“. Тяхното шоу се нарича
„Jazz ‘n‘ 80s“ и представя оригинални версии на хитове
от 80-те години, както и летните звуци на боса нова,
самба и няколко суинг класики. Великолепният вокал
на Люси Рандел е подкрепен от виртуозността на
саксофониста / флейтист Стюарт Къртис, пианиста
Марк Аделман, Андерс Джейнс на контрабас и Дом
Мец на барабани. Някои от класиките от 80-те, които
Джаз Динамос изпълняват в техния уникален стил,
са: „Everybody Wants To Rule The World“ на Tears for
Fears, „Don’t Get Me Wrong“ на The Pretenders, „9 to
5“ на Доли Партън, „Walking On The Moon“ на The Police, „Call Me“ на Блонди и много други. „Jazz ‘n‘ 80s“
съчетава прекрасна музика и развлекателна програма,
насочена към всички обичащи музиката.
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Jazz Dynamos is a 5-piece band from the UK, playing
regularly at sold-out shows in major London clubs, such
as the world-famous Ronnie Scott’s Jazz Club, the Pizza
Express Jazz Club, and The Elgar Room in The Royal
Albert Hall. They are proud to present their “Jazz ‘n‘ 80s”
show, featuring their unique versions of many 1980s
pop hits, along with the summer sounds of jazz, bossa
nova and samba, and also one or two swing classics.
This musical adventure features the wonderful vocals
of Lucy Randell, backed by the virtuosity of sax / flute
player Stewart Curtis, keyboard player Mark Adelman,
along with Anders Janes on electric upright bass and
Dom Metz on drums. The 80s classics performed in the
unique style of the Jazz Dynamos include “Everybody
Wants To Rule The World” by Tears for Fears, “Don’t Get
Me Wrong” by The Pretenders, “9 to 5” by Dolly Parton,
“Walking On The Moon” by The Police, “Call Me” by
Blondie and many more. “Jazz ‘n’ 80s” is great music
and great entertainment, reaching out to all music fans.
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МАСЕО ПАРКЪР (САЩ)

maceoparker.com

Най-новият студиен албум на Масео Паркър „It’s
All About Love“, ще бъде представен в първият ден
на фестивала в Банско. Масео е една истинска легенда и икона на фънк и соул музиката. След дългата
му работа заедно с Джеймс Браун през 60-те години,
музиката от саксофона на Масео започва да се откроява недвусмислено от останалите саксофонисти
– ясна, различна и точно на място. Наред с изявите
си с Джеймс Браун, Масео свири години наред с Рей
Чарлс, Ред Хот Чили Пепърс, Принс и Джордж Клинтън, често придружаван от Кенди Дълфър. Своята
самостоятелна кариера Паркър засилва през 90-те
години и се превръща в една от най-известните живи
атракции в света на този вид музика. На сцената
Масео изразява най-добре себе си, а безкрайната
му енергия и страст завладяват всяка публика. По
повод неговият 75-годишен юбилей през 2018 г., той
издава (за първи път от 2004 г. насам) нов студиен
албум – „It’s All About Love“, където освен като саксофонист се представя и като чудесен певец. Този
албум е записан заедно с Биг бенда на радио WDR,
Кьолн, Германия.
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MACEO PARKER (USA)

Maceo Parker is a legend, an icon in the funk and soul
genre. His name is synonymous with Funky Music, his
pedigree – impeccable; his band – the most close-knit,
funk orchestra on Earth. He will present his new album
“It’s All About Love” on the first day of this year’s edition of the Bansko Jazz Festival. After his longtime work
with James Brown, Maceo’s specific saxophone sound
begins to stand out from the masses – clear, diverse and
on the spot. For many years he has been performing not
only with James Brown, but also with Ray Charles, Red
Hot Chilli Peppers, Prince, George Clinton and has often
been accompanied by Candy Dulfer. Parker’s independent career thrived in the 90s and he quickly became one
of the most popular live performers of these genres in
the world. The stage is where Maceo shows his boundless energy and passion and his ability to captivate the
audience with his sound. Marking his 75th birthday, in
2018 Maceo released a new studio album (for the first
time since 2004) – “It’s All About Love” – where he impresses not only as an outstanding instrumentalist but
as an amazing vocalist as well. The album was recorded
with the WDR Big Band in Köln, Germany.
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ЛИНА НИКОЛ & ЛАЙВ БЕНД
(БЪЛГАРИЯ)

LINA NIKOL & LIVE BAND
(BULGARIA)

www.linanikol.com
В музиката на Лина Никол се
съчетават стиловете R&B / Pop /
Soul / Funk. Певицата и композитор
израства в семейство на музиканти,
прекарвайки по-голямата част
от детството си в Скандинавия.
Започва да свири класическо
пиано на четири годишна възраст.
През 2007 г. Лина Никол заминава
за Лос Анджелис за участие на
международния конкурс по изкуства
„World Championship of Performing
Arts“ и печели първо място в
категория „поп“ пеене.
Вдъхновена от музиката на Стиви
Уондър, Майкъл Джексън, Шака
Кан, Арета Франклин и много други,
певицата започва да композира и оформя своя собствен
стил. През 2014 г. издава своето EP „Your Love“.
Първият сингъл от продукцията е одобрената от EMI
Publishing – преработена версия на R&B хита „What you
won’t do for love“. С песента „Your Love“ взима първа
награда в 46-то издание на конкурса „Златна пролет“
на Българското Национално Радио. През 2015 г. Лина
Никол започва да работи с едни от най-талантливите
музиканти на българска сцена, които стават постоянна
част от нейната Лайв банда. През февруари 2018 г.
Лина Никол издава дуетна песен „All I Need“ с един от
най – емблематичните представители на смуут джаз
и соул музиката – американския изпълнител Франк
МкКомб. Песента получава стабилна международна
ротация и става част от английската компилация „So
Soulful Collection“ Vol. 3. Няколко месеца след издаване
на диска, Лина Никол гостува в BBC Radio по покана на
радио водещата Наташа Уатс.
На сцената на Международен джаз фестивал Банско,
Лина Никол & Лайв бенд ще представят авторски
композиции, както и преаранжирани версии на известни
песни. „Имам огромния късмет да правя музиката, която
харесвам и усещам. Не всеки артист има тази привилегия
и въпреки, че този път е по-труден, си заслужава.“
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Lina Nikol’s music is a
blend of R&B / Pop / Soul
/ Funk. She was raised in
a musical family and as a
child spent most of her time
traveling with her parents in
Scandinavia. Lina started
playing piano at the tender
age of 4. In 2007 she took part
in WCOPA (World Championship of Performing Arts), held
in Los Angeles, USA, and
won first place in the “pop”
category.
Inspired by the music of
Stevie Wonder, Michael Jackson, Chaka Khan, Aretha
Franklin and many more, Lina began composing and
shaping her own sound and style. In 2014 Lina Nikol finished work on her EP, titled “Your Love“. The first single
of the production was the approved by EMI Publishing
rearranged version of one of the signature tracks in Soul
/ RnB music – “What you won‘t do for love“. One of the
tracks from the mini-album, “Your Love“, received the
grand prize for best new song in the Bulgarian National
Radio competition. In 2015, Lina Nikol started working
with some of the best musicians on the Bulgarian music scene, which became a permanent part of her Live
Band. In February 2018, Lina released a duet song – “All
I Need” – with the legendary smooth jazz / soul singer
and pianist Frank McComb. The track hit international
rotation and was added to the UK compilation “So Soulful Collection” Vol.3. A few months later, Lina Nikol appeared on BBC Radio as a guest, invited by radio host
Natasha Watts.
At the Bansko Jazz Festival, Lina Nikol & Live Band
will perform original compositions as well as rearranged
versions of famous songs. In Lina’s own words: “I’m
lucky to make the music I like and feel. Not every artist
has this privilege and even though it’s a tough path, it’s
worth it!”

w w w . b a n s k o j a z z f e s t . c o m
ВИКТОР ТОТ АРУРА ТРИО
(УНГАРИЯ)

VIKTOR TÓTH ARURA TRIO
(HUNGARY)
www.tothviktor.hu

„Виктор Тот е една
от
най-гъвкавите
фигури в унгарския
джаз. Чрез музиката
си Тот заявява себе
си като непокорен
пост-боп
виртуоз
(както във „Виктор
Тот Терцет“) или като
духовен водач (както
в „Арура трио“).“
Така го определя
пресата по повод
албума му „Climbing
with Mountains“, който става най-добър албум на годината за 2007 г. Последният му албум „The Present“ печели
същото признание през 2014 г. Музикалният израз на
Виктор Тот е динамичен и в същото време чувствителен.
Старанието му е да улови енергията на момента във
всяко изпълнение. Тот има богата биография с участия
на джаз фестивали в САЩ и Европа. Освен като лидер
на триото си и на „Виктор Тот Терцет“, саксофонистът
се изявява като композитор и като музикален продуцент
на танцови спектакли. Виктор колекционира фолклорна
музика и непрестанно търси нови посоки за развитие.
Арура е митично и тайнствено растение в източните
култури, което чудотворно изцерява болести на тялото
и ума. Музиката на „Арура трио“ е лековита; тя се стича
към душата и ни понася на крилата на импровизацията,
плетейки нишката на момента. Първият албум на триото
„The Present“, включва композиции на саксофониста,
който в творчеството си се обляга на джаза, фолклора и
съвременната музика. В същата година, в която излиза
„The Present“ (Szemed kincse) получава награда за найдобър албум.
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„Viktor Tóth is one
of the most versatile
figures in Hungarian jazz. Through
his music, Tóth can
express
himself
as a rambunctious
post-bop
virtuoso
(for example, in the
Viktor Tóth Tercett)
or as a spiritual guide
for the soul as in
the Arura Trio,“ the
press commented
when reviewing his “Climbing with Mountains”, which
got the best jazz album award in 2007. His latest album, called “The Present”, won an award for the best
jazz album in 2014. Toth’s musical expression is dynamic yet sensitive and he strives to capture the energy
of the moment with every performance. He has played
throughout Europe and the United States in various jazz
festivals. He leads his own Viktor Tóth Tercett, he composes his own material, he produces music for contemporary dance performances and he collects folk music.
He is always looking to forge ahead in new directions.
The arura is a mythical and mystical plant in Eastern culture, which can cure both mental and physical ailments. It
is miraculous. The music of the Arura Trio is a kind of healing music, which flows towards the soul‘s register through
jazz, folk and contemporary music, taking us on the wings
of improvisation into the fabric of the moment. The trio
released their first album in 2014 called “The Present”
(Szemed kincse), which featured pieces composed by
the group‘s leading saxophonist. It is most impressive that
this album won record of the year in the same year it was
produced.
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СИЛУЕТ & ВИНКС
(САЩ / УНГАРИЯ)

SILHOUETTE & VINX
(USA / HUNGARY)

www.szilardbanaimusic.com

Силует & Винкс е нова американо-европейска формация с концертни изяви на най-големите фестивали
по света. В художествената визия на групата е заложено музиката да отразява състоянието на моментите, които се появяват в живота ни. Произходът на
Силует & Винкс e смесица от северноамерикански и
европейски култури. Музиката им е изпълнена с любов и е повлияна от джаз, поп, соул, чилаут и R‘n‘B.
Винкс е основателят на групата – певец, перкусионист и
композитор. Той участва в записите и турнетата на някои
от иконите в музикалната индустрия като Стиви Уондър,
Стинг, Хърби Хенкок, Шерил Кроу, Бранфорд Марсалис,
Касандра Уилсън, Бренда Ръсел, Шер и много други.
Списъкът с песни, в които Винкс има авторско участие
се състои от песни на Том Джоунс до музика за филма
„Цар Лъв“. В момента Винкс преподава в музикалния
колеж „Бъркли“ в Бостън и ръководи „Dreamsicle Arts &
Entertainment Group“ – продуцентска компания със звукозаписни студия и място за неговите популярни семинари.
Силард Банаи е барабанист, продуцент и композитор,
който е работил със Стив Хакет (Genesis), Акира Джимбо, Гули Брием (Mezzoforte). Води майсторски класове
и изнася концерти по цял свят. Някои от наградите, с
които е удостоен през годините са „Golden Drumstick“,
„Emerton award“, „Gramofon award“ и „Prince award“.
Мирко Милошевич е пианист и композитор в групи като
„La Bouche и „B.G. The Prince of Rap“. Работил е с Крис
Морисън, Уил Уилямс, Лейн Маккрей Джуниър и Робърт
Крамърс.
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Silhouette & Vinx is a new American-European formation, performing at the biggest festivals in the world. The
band’s vision is to reflect the atmosphere of the present
moments, which appear in our lives. Silhouette & Vinx‘s
background is a mixture of North American and European cultures. Their music is full of soul and love and
it is influenced by jazz, pop, soul, chill out and R‘n‘B.
Vinx is the founder of the group – singer, percussionist and composer – he recorded and toured
with some of the music industry’s greatest icons
like Stevie Wonder, Sting, Herbie Hancock,
Sheryl Crow, Branford Marsalis, Cassandra Wilson, Brenda Russell, Cher and numerous others. His songwriting credits form a long list ranging
from Tom Jones and Will Downing to The Lion King
and Sprite™. He currently teaches at Berklee College of Music in Boston and owns “Dreamsicle Arts
& Entertainment Group” – home to his production
company, studios and acclaimed workshop series.
Szilard Banai is a drummer, producer, and composer who worked with Steve Hackett (Genesis),
Akira Jimbo, Gulli Briem (Mezzoforte). He hosts
workshops and drum shows all around the
world; his awards include the Golden Drumstick, the
Emerton award, the Gramofon award and the Prince
award. Mirko Milosevits is a keyboardist, composer
and songwriter in groups such as La Bouche, B.G. The
Prince of Rap. He also worked with Chrizz Morisson, Will
Williams, Lane McCray Jr., Robert Kramers.
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МАЛИНА МОЙ (САЩ )

www.malinamoye.com

Китаристката, певица и композитор
Малина Мой е високоценена не само
заради умението ѝ
да свири на китара с
лява ръка, но и заради уникалната ниша,
която си е извоювала
в музикалната индустрия. Според „Guitar
World Magazine“ тя е
високо ценен пионер
в музиката и една от
най-добрите сред китаристите. Малина е и
от малкото музиканти,
които владеят еднакво добре жанровете рок и соул.
Постиженията ѝ в музиката, съчетани с активната ѝ
дейност в областта на модата и благотворителността, открояват Малина като специален и запомнящ се
артист.
Третият ѝ албум „Bad As I Wanna Be“, постига световен успех и одобрение на критиката, а Билборд я
класира на върха на класациите си седмици наред.
Стилът на Малина съчетава елементи на фънк, рок
и соул, а песните ѝ са продуцирани, за да отговарят
максимално на модерните радио стандарти. Вестник
„Huffington Post“ казва за Мой, че притежава „таланта, визията и енергията в един цялостен пакет“. През
2014 г. певицата разпалва социалните мрежи с фънкрок химна „K-yotic“, достигнал в топ 5 в класацията
„Билборд Туитър“.
Няколко години преди това, през 2011 г., Малина
влиза в класацията на Amazon и iTunes като един от
най-продаваните артисти с „Diamonds & Guitars“, а песента „Girlfriend“ е саундтрак към популярния сериал
на MTV „The Hills“. Тя става и първата афроамериканка, която е поканена да изсвири на китара националния химн на САЩ, на престижно спортно събитие. Мой
участва и в концерта-трибют на легендата Чък Бери в
Залата на славата на рокендрола. Музиката на Малина е неповторима и разпознаваема, поднесена с харизма и огнена емоция, а бизнес уменията ѝ превръщат детската ѝ мечта в процъфтяваща империя.
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MALINA MOYE (USA)

Flipping a Fender
Stratocaster upsidedown,
acclaimed
singer / songwriter /
lefty guitarist Malina
Moye fills a void in the
entertainment industry.
Lauded as a musical
pioneer and one of the
world‘s top guitarists
by Guitar World Magazine, Moye has carved
out her own lane in today‘s music scene as
one of the few artists in
history able to straddle
both the Rock and Soul
genres. Her brand of music, fashion and philanthropy
has made Malina one of the most visible artists in the
world.
“Bad As I Wanna Be” is the third album released by
Malina Moye. Critically acclaimed and a commercial success worldwide, the album has landed at the top of several Billboard charts for over five weeks. Moye‘s genre
defying sound is an equally evocative fusion of Funk,
Rock, and Soul accompanied by radio friendly songs.
She has “the talent, the look, the energy, the whole package,” declares Huffington Post. In late 2014, Moye set
the social media on fire with the funk-rock anthem Kyotic, which debuted at the top of the Billboard Twitter
140 chart at number 5.
In 2011, Moye‘s critically acclaimed LP Diamonds
& Guitars reached number 35 on Amazon and iTunes
respectively, showcasing the Billboard-charting song
“Girlfriend”, which also appeared in an episode of MTV’s
“The Hills”. Moye made history as the first African-American woman to play the National Anthem on guitar at a
professional sporting event. She also performed at the
Rock & Roll Hall of Fame tribute concert for music pioneer Chuck Berry.
Malina Moye embraces her unique brand, bringing
charisma, fire, and emotion to music unlike any artist in
the world today. As a savvy businesswoman, she has
taken her childhood dream and turned it into a budding
empire.
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Set in the picturesque foothills of Pirin Mountain,
PREMIER Luxury Mountain Resort, the only member of Small
Luxury Hotels of the World in Bulgaria, is a 5-star hotel in one of
Bulgaria’s top skiing resorts, in the beautiful town of Bansko.

PREMIER Luxury Mountain
Resort, a member of Ermia Hotels
& Resorts, awarded as the best Ski
Hotel in Bulgaria in 2016, offers 111
stylish rooms & elegant suites, along
with a fully renovated Spa, which
guarantees your complete relaxation
and rejuvenation.

Surrounded by stunning mountain views and
within a walking distance of the ski lifts, Premier is
also the place where guests can acquire their VIP
ski passes, which will give them direct access to the
ski lifts, saving time from queuing.
There are three restaurants serving every need
and taste: “Amvrosia” Restaurant serving Butcher
Modern Cuisine (awarded as “Restaurant of the
Year 2013 and 2015”), “Dionyssos”, PREMIER’s
main restaurant (buffet) and “Nectar Restaurant”
the coziest lobby bar in Bansko. In Nectar you can
also find unique selections of tea and coffee, which
will elevate your holiday experience.

In summer, take a dip in the pool, enjoy your cocktail by the Pool Bar
and spend your day, delighting in the sunshine and the fresh mountain
air. The outstanding natural beauty of the area offers a great variety
of activities, which urge you to discover the heavenly nature, the lush
forests, and the sparkling lakes. Try yoga into the forest and dive into the
lush setting. Take the short walk into the town of Bansko and discover
the rich cultural and historic legacy, as well.

Escape into the prestigious world or PREMIER and create
the holidays of your lifetime. Visit the all-year-round resort
and enjoy magic holiday experiences.

Welcome to the elite’s choice,
Premier Luxury Mountain Resort.

Bulgaria's
Best Ski Hotel

11, Karamanitza str. P.O. Box 73, 2770 Bansko, Bulgaria
Tel: +359(0) 749 50500 | +30 2310 548 956
www.premiermountainresort.com | www.ermiaresorts.com
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SPECTRUM (БЪЛГАРИЯ)

SPECTRUM (BULGARIA)

Spectrum – хармония от човешки гласове, която завладява всеки, който е способен да чуе и почувства
красотата на акапелното пеене. От създаването си
през 2012 г. вокалният квинтет отбелязва редица
знакови участия на престижни сцени, като Зала 1 на
НДК, зала „България“, Първо студио на БНР, както и
на многобройни фестивални и камерни сцени в цялата
страна. В творческите си търсения Spectrum застават
отвъд жанровите ограничения – музиката им, изпълнена
в петгласна хармония, съчетава джаз, етно, поп, фънк
и бийтбокс. През 2018 г. Spectrum имат щастието да
открият концерта на легендите „Манхатън Трансфър“
в София и да бъдат високо оценени от американската
група. Реализират успешни концерти в Сърбия, в партньорство със Столична община и са предпочитани като
гост-изпълнители на събития на високо ниво, организирани от Министерство на културата. Многобройни
са и сътрудничествата на Spectrum с най-значимите
български композитори и изпълнители в сферата
на джаза, фолклора, поп музиката и рок музиката –
Теодосий Спасов, Орлин Павлов, Александър Бръзицов,
Любомир Денев, Васил Петров, Антони Дончев, ФСБ,
както и с Биг бенда и Симфоничния оркестър на БНР.
Певците от Spectrum са артисти с ярко сценично
присъствие и енергия, обединени в обща цел – да
създават качествено и естетически издържано изкуство,
показвайки съвременното лице на българската акапелна
музика.

Spectrum is a five-member
Bulgarian a cappella group with
a unique style and approach
to vocal music. Their performances are exciting and moving, showcasing elegant and
beautiful vocal harmonies. The
group’s repertoire crosses the
boundaries between pop, jazz
and traditional Bulgarian folk
music creating a fresh and distinctive sound. Since its foundation in 2012, the group has
performed at some of the most
notable stages in Bulgaria, such
as the National Palace of Culture, the Bulgaria Hall and the Bulgarian National Radio
(BNR). Spectrum has appeared at major jazz, classical
and choral festivals all over Bulgaria. Their concerts are
often broadcast by the National radio and various television stations.
The five members of the group have had productive
collaborations, both live and in studio, with some of the
finest Bulgarian jazz, classical, folk and pop musicians,
such as Alexander Brazitsov, Orlin Pavlov, Kristian Boyadzhiev, Lyubomir Denev, Antoni Donchev, Georgi Andreev, Vassil Petrov, FSB, the Big Band and the Symphony Orchestra of BNR.
The year 2018 was especially strong for Spectrum –
they were invited as an opening act for Manhattan Transfer at their concert in Sofia and were highly praised by
the giants of vocal jazz. They also had huge success
with audiences in Serbia, as they played shows in Bosilegrad and Nis. Their partnership with the Sofia Municipality, lead to a couple of unforgettable open-air concerts
in the spring / summer of 2018.
In the past few seasons, Spectrum has also participated in events with an educational focus, preserving and
continuing the traditions of the Bulgarian a cappella music. The five members of the group are all professional
vocalists with rich experience in the a cappella, choral,
vocal jazz and pop genres, sharing the mutual love for
creating a unique and thrilling performance with nothing
else but their voices.
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>The best place to stay in Bansko <
Лятна Джаз Ваканция
Разположен в самия център
на събитията, в
непосредствена близост до
голямата сцена, Riverside
Boutique Hotel **** предлага
на своите гости стилен лоби
бар, ресторант с 120 места,
Уелнес център – 1500 м2:
сауна, парна баня, закрит
плувен басейн.

06.08 – 10.08.2019

Situated right at the heart of
the events, next to the
stage, Riverside Boutique
Hotel **** offers its guests a
stylish lobby bar, a
restaurant with 120 seats, a
wellness center - 1500 m2
with sauna, steam bath,
swimming pool.
За резервации
For reservations:
+359 (0) 886 581 514
+359 (0) 887 153 405

sales@riversidehotelbansko.com
Riverside Boutique Hotel
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САРА ДЖЕЙН ГИОТИ (ИТАЛИЯ)

SARA JANE GHIOTTI (ITALY)

Сара Джейн Гиоти е
италианска певица, която активно аранжира,
композира, дирижира
хор и преподава джаз.
В консерваторията „Росини“ в град Пезаро,
тя изучава джаз пеене,
аранжимент и ръководене на джаз оркестър.
През 2015г. и 2016 г.
Сара Джейн играе главна роля в спектакъла
„L’Opera delle Filastrocche“ по текстове на Джани Родари, както и ролята на „Дунязад“ в мюзикъла „Али Баба
и четиридесетте разбойници“ заедно със симфоничния
оркестър на Сан Марино. Певицата се гордее с изяви
на големи и известни сцени, като „Teatro Rossini“ в град
Пезаро, „Alexander Platz“ и „Ballad Cafè“ в Рим, „Teatro
Smeraldo“ в Милано, както и на „Artusi Jazz Festival“ заедно с „Roost Big Band“.
“In mancanza d’aria“ е новият албум на Сара Джейн,
издаден през май 2018 г. Песните са аранжирани от самата изпълнителка, а албумът предлага пътешествие из
бразилската популярна музика, отдавайки почит на три
значими композитора – Еду Лобо, Милтън Насименто
и Гуинга. Музиката ѝ притежава оригинален джаз елемент и в същото време поддържа интензивността и еклектичността на авторите, които са я вдъхновили. Сара
Джейн преоткрива жанровете шоро, боса нова и самба.
Резултатът е пътуване през
необятната душа на Бразилия, разкриващо нейните
по-слабо познати страни и
то без да наруши силата на
музиката.

Sara Jane Ghiotti
is an Italian singer, arranger, composer, choir
director and jazz teacher.
She studied Jazz Singing, Arranging and Directing for Jazz Orchestra at
the Rossini Conservatory
in Pesaro. In 2015 and
2016, the singer played
the main role in the
“L’Opera delle Filastrocche” by Gianni Rodari‘s
Opera House and the role of Dunyazad in the musical “Ali Babà and the 40 thieves”, with the Symphonic
Orchestra of the Republic of San Marino. Sara Jane
has performed on famous stages, such as the Teatro
Rossini in Pesaro, Alexander Platz and Ballad Cafè in
Rome, and the Theater Smeraldo in Milan. She was also
a guest performer of the Roost Big Band and Fabrizio
Bosso at the Artusi Jazz Festival in 2016.
“In mancanza d’aria” is the name of Sara Jane’s new
album, released in May 2018. It features her own voice
and arrangements. The album offers a trip to Brazilian
Popular Music, paying homage to three great composers
– Edu Lobo, Milton Nascimento and Guinga. Her music
has an original jazz sound at the same time maintaining
the intensity and eclecticism of the authors who inspired
it. Sara Jane rediscovers genres such as choro, bossa
nova, and samba. The result is a journey through the
infinite soul of Brazil, capable of revealing its lesserknown aspects without distorting the popular power of
this music.
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lnx.sarajaneghiotti.com
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+ 359 879 400 755
reservations@saintgeorgepalace.com
www.saintgeorgepalace.com

We look forward to welcoming you
for your winter holiday or summer getaway!
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ДЖАМАЛ ТОМАС БЕНД
(САЩ / ЕВРОПА)

Талантливият барабанист, продуцент и композитор на
някои от най-великите фънк и R’n’B групи, Джамал Томас,
наскоро решава да насочи вниманието си към пеенето.
Целта му, според неговите думи, е „да повдигна духа на
планетата чрез музика и поезия, и любовта да дойде на
власт.“ След 30 години изпълнителска дейност по световните сцени с артисти като Масео Паркър, „The SOS
Band“, Чък Лавел (пианист на „Ролинг Стоунс“ и Ерик
Клептън), Джамал Томас решава, че е бил под светлината на прожекторите достатъчно дълго, за да знае къде
се ражда душата на музиката. Логичната стъпка напред
за него е да даде глас на ритъма. Джамал Томас бенд е
европейска фънк група, в чиято основа стои огромния
опит в R’n’B музиката на известния американски барабанист от щата Джорджия. Взривната комбинация от oldschool фънк, вълнуващ соул и необуздана енергия, обещават да трогнат слушателя до дълбините на душата му.
“Джамал Томас бенд е фънк и още нещо, това е нова посока и музика, която те кара да се чустваш добре“, казва
Фред Уесли (работил като тромбонист на Джеймс Браун).
През 2018 г. Джамал Томас бенд издават първия си студиен албум „Country Boy“, който получава висока оценка
от критиците.
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Äæàç âàêàíöèÿ
06.08-10.08.2019ã.

JAMAL THOMAS BAND
(USA / EUROPE)

The talented drummer, producer and composer of
some of the world’s greatest funk and R’n’B bands,
Jamal Thomas, has recently turned his attention to singing. His goal, in his own words, is “to uplift this planet
through music and lyrics, to let love rule”. After 30 years
of performing worldwide with artists like Maceo Parker,
The SOS Band, Chuck Leavell (Rolling Stones, Eric
Clapton) and producing team Jimmy Jam & Terry Lewis
(Janet Jackson, Pink), Jamal Thomas had seen the
limelight long enough to know where the soul of music is
born. To give rhythm a voice just made complete sense
to him. The Jamal Thomas Band is a European funk
group, combined with the R‘n‘B experience of the famous American drummer from Macon, Georgia. It delivers a sensational mixture of old-school funk, new-school
soul excitement and raw energy to groove you through
the seat of your soul!
„The Jamal Thomas Band is funk with a twist, this is
a new direction, a feel good music!“ – says trombonist
Fred Wesley (famous for his work with James Brown).
In 2018, Jamal Thomas Band released their first studio
album, called “Country Boy”, which was very well received by the critics.

Ðàçïîëîæåí â òèõàòà ÷àñò íà ãðàä Áàíñêî, íà ïåøåõîäíî
ðàçñòîÿíèå îò öåíòúðà, Ïåðóí Ëîäæ å óþòåí ïëàíèíñêè
õîòåë, ïîçíàò ñ ïðèÿòíàòà ñè àòìîñôåðà è äîáðî
îáñëóæâàíå.
Ëîêàöèÿòà íà õîòåëà äàâà âúçìîæíîñò çà áúðç äîñòúï äî
íà÷àëíàòà ñòàíöèÿ íà êàáèíêîâèÿ ëèôò. Ðàçñòîÿíèåòî
ìåæäó òÿõ å ñàìî 350ì.
Êîìïëåêñúò å ïðîåêòèðàí â òðàäèöèîíåí àëïèéñêè
àðõèòåêòóðåí ñòèë ñúñ ñúâðåìåíåí è ìîäåðåí èíòåðèîð.
Åëåãàíòíîñò, ëóêñ è óþò ñà òî÷íîòî îïðåäåëåíèå çà
„ëîæàòà“ íà áîã Ïåðóí.

Located in the quiet part of the town, within short walk
distance to the centre, Perun Lodge is a cozy mountain
hotel in Bansko, popular with its comfort and good services.
It is only 165km from Sofia airport and 350m from the main
gondola lift station.
The complex is designed in a traditional alpin architectural
style with contemporary and modern interior. Elegance,
luxury and cosiness are the most accurate definition of
the Slavic mythological God Perun’s “lodge”.

Àäðåñ: Õîòåë Ïåðóí Ëîäæ. Óë. "Ãåîðãè Íàñòåâ" 1,
Áàíñêî 2770, Áúëãàðèÿ
Ðåöåïöèÿ: +359 (0)749 86200;
Ìàðêåòèíã è ïðîäàæáè: +359 (0)889 002 859
E-mail: marketing@perunlodge.bg
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JAYUS JAZZ (СЪРБИЯ)

JAYUS JAZZ (SERBIA)

Jayus Jazz се сформират като трио за студийни проекти през пролетта на 2013 г. Вследствие на репетиционния процес и натрупаните музикални идеи се раждат
техни собствени композиции. По това време членовете
на групата са Лазар Петрович – китара, Чедомир Илич
– бас и Златко Илич – барабани. През 2014 г. Jayus Jazz
вече имат наситена концертна дейност из цялата страна, а тяхното най-значимо появяване на сцена тогава е
на джаз фестивала в Ниш. През октомври 2017 г. триото
издава дебютния си албум „Trial & Error“ за Lampshade
Media. До 2018 г. групата в този състав обикаля медународните джаз сцени – „Джаз в Албания“, „Петровац
джаз фест“ (Черна гора), „Зеленковац джаз фест“ (Босна
и Херцеговина) и други. През 2018 г. Jayus Jazz разширява състава си като добавя Боян Бойкович на клавишите, както и духова секция, обикновено състояща се от
Андрия Минчич – алт саксофон, Филип Стипсич – тенор
саксофон, Никола Станоевич – тромбон и Андрей Максимович – тромпет.

Jayus Jazz emerged spontaneously as a session
project trio in the spring of 2013. Rehearsals and earlier musical ideas gradually led to new compositions. At
that time the band members were Lazar Petrović – guitar, Čedomir Ilić – bass and Zlatko Ilić – drums. During
2014 Jayus Jazz maintained a busy schedule all over the
country, including their first more significant and noticeable performance at the “Nišville Jazz Festival”. In October 2017, the group released their debut album “Trial
& Error” for Lampshade Media. Until 2018, Jayus Jazz
performed as a trio at many international jazz festivals,
such as Jazz in Albania, the Petrovac Jazz Fest (MNE)
and the Zelenkovac Jazz Festival (Bosnia), to name a
few. In 2018, the band expanded adding Bojan Bojković
on keyboard and a brass section, which usually consists
of Andrija Minčić – alto sax, Filip Stipsić – tenor sax,
Nikola Stanojević – trombone and Andrej Maksimović –
trumpet.

jayusjazz.bandcamp.com
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МЕЙ & ДЖЕЙКЕТ СЪС СПЕЦИАЛЕН
ГОСТ ДИМИТЪР ЛЬОЛЕВ
(БЪЛГАРИЯ / ФРАНЦИЯ)

MEY FEAT JCAT WITH SPECIAL
GUEST DIMITAR LIOLEV
(BULGARIA / FRANCE)

Z!
A
Z
tI ’s time for J
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ЛЯТНА ДЖАЗ ВАКАНЦИЯ - 06.08. - 10.08.2019г.
ЕДНОСПАЛЕН

ЦЕНАТА
Групата Мей & ДжейКет е създадена през 2015 година,
малко след запознанството на басиста Тома Кордогли и
Маги Алексиева. Тома кани на пианото Жан – Шарл Батистела, а на барабаните – Александър Готие. Началото
на съвместната им работа започва с албумите „Suga
Top“ (2013) и „JOY“ (2017), които Мей записва заедно с
американския барабанист Пуджи Бел, като групата преаранжира албума за свирене на живо и така намира свой
собствен музикален стил, който ги води до създаването
на нов албум.
През ноември 2018 година френско-българската група Мей & ДжейКет издава първия си албум „Love And
Receive“. Албумът носи джазово звучене, преплетено с
поп и соул мотиви. Композициите са дело на музикантите от групата, а текстовете на певицата Маги Алексиева
– Мей. За композицията „Vocalise“, групата решава да
покани специален гост-музикант в лицето на изключителния български саксофонист Димитър Льолев. През
2019 година групата представя „Love and Receive“ както
в България, така и в чужбина.
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The band MEY feat Jcat was created in 2015, shortly
after the meeting of the french bass player Thomas Cordogli and the Bulgarian singer Magi Aleksieva. Thomas
invited Jean-Charles Battistella on the piano and Alexandre Gauthier on the drums.
In the beginning, the band performed all over Europe,
presenting their albums “Suga Top” (2013) and “JOY”
(2017), which have been released by Poogie Bell and
MEY. After many live performances, they decided to
rearrange the music and find their own style, which led
to the creation of their next album – “Love & Receive“
(November 2018).
The album has its own jazz style, mixed with pop and
soul vibes. The songs were composed by Jcat and the
lyrics are by MEY. For the recording of Thomas Cordogli’s composition – “Vocalise“ – the band invited the
talented Bulgarian saxophone player Dimitar Liolev as
a guest-performer. In 2019, the band is presenting their
new album “Love and Receive“ around Europe.

ВКЛЮЧВА

АПАРТАМЕНТ

-

-

60

ЛВ НОЩУВКА

СТУДИО -

50

ЛВ НОЩУВКА

САУНА, ПАРНА БАНЯ, ФИТНЕС, WELCOME PACK (ВИНО, ВОДА И ПЛОДОВЕ)

Контакти: гр. Банско, България, ул. Георги Настев

Рецепция: 0889 002 266
За хотелска резервация: 0887 098 410
www.belmontbansko.com belmont@propertymanagement.bg
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RAY GELATO & THE GIANTS
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

RAY GELATO & THE GIANTS
(UNITED KINGDOM)

ИЗБЕРИ С КОГО
ДА СЕ ЗАБЪРКАШ
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Celebrating their 25th anniversary with a series of
special shows all over Europe as well as a newly recorded live album, Britain‘s own “Godfather of Swing“,
saxophonist and singer Ray Gelato will be bringing his
7-piece band, The Giants, to Bansko Jazz Fest 2019.
Over the past 25 years Ray Gelato and The Giants have
been taking their special brand of swing, jazz, and R‘n‘B
music to fans all over the world and will be presenting
their musical cocktail of classic swing and popular original
songs in a joyous show, that will blow you out of your seats!
The experience of seeing the top-class musicianship and
vibrant performance of one of Europe‘s hardest working
live bands, in a superbly entertaining show, never fails to
leave audiences shouting for more.

Schweppes e регистрирана търговска марка. © 2017. Всички права запазени.

www.raygelato.com

Във Великобритания го наричат „Кръстникът на суинга“, а с гостуването си в Банско тази година той ще
отбележи 25 години от създаването на своята група The
Giants и ще представи новия си албум. През последните 25 години, саксофонистът и певец Ray Gelato & The
Giants изпълняват с огромен успех музиката си пред
многобройна публика по целия свят, съчетавайки по
уникален начин стиловете суинг, джаз и R’n’B. Техният
музикален коктейл от класически суинг и популярни авторски песни, поднесени в жизнерадостно шоу, със сигурност ще накара зрителите да подскочат от седалките
и да танцуват. Преживяването да гледаш на живо една
от най-възпламеняващите групи в Европа, чието музикалното майсторство е от най-висока класа, а шоуто им
енергично и забавно, със сигурност те оставя да искаш
още и още от тях на сцената.

О

ИЗИСКВА
Х А РА К Т Е Р
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MIKE SAX & X – KEY (БЪЛГАРИЯ)

MIKE SAX & X – KEY (BULGARIA)

Милен Стойков – Майк Сакс, е саксофонист, флейтист
и аранжор.
Гастролира в Австрия, Германия, Швейцария, Скандинавските страни и Китай.
Ориентиран е предимно в съвременния смуут джаз
и фюжън. В този стил той намира своите съмишленици
– квартета X-Key. Формацията е основана от Ленко Драганов – барабанист, композитор и тонрежисьор, Илия Тенев – клавишни инструменти и Иван Иванов – бас китара.
Последен се включва младия китарист Никола Панчев.
Заедно пътуват из страната и свирят по популярните
лайв клубове и джаз фестивали.
Програмата им е повлияна от имена като Браян Кълбъртън, Джеф Лорбър, Ричард Елиот, Грoувър Уошингтън и Майкъл Лингтън.

Milen Stoykov – Mike Sax, is a saxophone and flute
player as well as a producer. He has performed in Austria, Germany, Switzerland, the Scandinavian countries
and China. His primary interest is smooth jazz and fusion. In the latter style, he finds kindred musicians in
the face of the X-Key quartet.The group was founded
by Lenko Draganov – drums, composer, sound engineer
and includes Iliya Tenev – keyboard and Ivan Ivanov –
bass guitar. The last one to join them is the young guitar
player Nikola Panchev.
Together they tour the country, playing at the best
known live clubs and jazz festivals. Their program is
influenced by musicians such as Brian Culbertson, Jeff
Lorber, Richard Elliot, Grover Washington and Michael
Lington.
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6 - 10 август 2019г.
Апартамент Джуниър /2 възр. + 1 дете до 14г./ - 123 лв./нощ
Вила Фамилия Комфорт /4 възр. + 1 дете до 14г./ - 205 лв./нощ
Цените са за апартамент или вила, на нощ,
при минимум 3 нощувки и включват:
Богата закуска за всички гости на хотела
Климатик и мини-сейф в стаите
Безжичен интернет в целия комплекс
Безплатна детска зона с детегледачки и анимация
Вътрешен минерален басейн за възрастни и деца
Външни джакузита с минерална вода и панорамна
тераса за слънчев загар и релакс
Паркинг

Безплатен минибус от хотела до
площада в Банско и обратно!
+359 889 99 00 26
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ПРОЕКТ НА ХРИСТО ЙОЦОВ
“JAZZ CATS 2” (БЪЛГАРИЯ)

HRISTO YOTSOV’S PROJECT
“JAZZ CATS 2” (BULGARIA)

Христо Йоцов създава „Jazz Cats“ през 2016 г. първоначално като клубен проект, вдъхновен от би-боп
традицията. Още след първите гигове става ясно, че
групата има много по-голям потенциал. Майсторството
на четиримата, спойката между тях и високата степен
на енергия довеждат до обогатяване и разнообразяване
на репертоара, което превръща проекта в концертен и
фестивален.
През 2017 г. е издаден първият албум „Jazz Cats“, с който групата активно концертира в страната на фестивални
и клубни сцени. През март 2018 г. „котките“ изнасят с голям
успех концерт в Барселона, родния град на Арнау.
През 2019 г. излиза и вторият албум на групата – „Jazz
Cats 2“. Пиесите, както и в предишния албум, са отново
на Христо Йоцов, като този път музиката има по-фюжън
характер. Предстоят много ангажименти на групата както на българска сцена, така и в Европа.
Защо „Cats“? Това е нарицателно за джазовите музиканти по света; нещо повече – това е и един вид ценз за
ниво и професионализъм. Има и личен мотив – Христо отдавна съжителства с котки и твърди, че познава и
разбира тези невероятни създания. Затова и заглавията
на парчетата са свързани с различни котешки характери и състояния – „Angry Cats“, „Lazy Cats“, „Motion Cats“,
„Mystical Cats“, „Happy Cats“ – все неща, присъщи и на
човешкия характер и емоция.

Hristo Yotsov created “Jazz Cats” in 2016 as a club
project, inspired by the bebop tradition. From the very
beginning, it was obvious that the band had great potential. The mastery of the four, the bond between them and
the energy they shared, led to the composition of original
songs by Yotsov, giving the project a more festival-like
spirit in view of the performances.
In 2017, “Jazz Cats” released their first album and
toured the country’s festival and club stages. In March
2018, the band performed with great success in Barcelona, Arnau’s hometown.
In 2019, the band’s second album – “Jazz Cats 2” –
was released. Similar to the previous album, the songs
were composed by Hristo Yotsov, but this time round, the
music has more jazz fusion elements.
Why “Cats”? “Cats” is a common expression among
jazz musicians around the world, which shows respect
and recognition of one’s mastery, achievements and
professionalism. There is also a personal motive: Hristo
has long owned domestic cats, and claims to know and
understand these incredible creatures. That’s why, the
track titles are related to various cat moods and characteristics, which are typical for people as well: “Angry
Cats”, “Lazy Cats”, “Motion Cats”, “Mystical Cats”, “Happy Cats”, etc.
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ГАДЖО ДИЛО (ГЪРЦИЯ)

GADJO DILO (GREECE)

Гаджо Дило съчетават музиката на легендарният
джипси-джаз китарист Джанго Райнхард и джипси гръцката музика от 50-те и 60-те години. Групата експериментира с по-джазов саунд в изпълнения на кавъри на
популярни гръцки песни. Така те създават свой собствен
жанр музика, наречен „Manouche De Grec“. Това е и заглавието на първия им албум, който излиза през 2013 г.
В концертните изпълнения на Гаджо Дило се усеща
магията на джипси-джаза с гръцки привкус и възраждането на една отминала епоха. С енергията си музикантите вдъхновяват публиката да танцува и пее.
Групата често изпълнява американски джаз стандарти и
френски песни от периода между двете световни войни.
Гаджо Дило бяха водеща група по време на първото им
участие в програмата на Международният джаз фестивал в Банско през 2013 г., а същата година стават
първата гръцка група, поканена да свири по време на
Нишвил джаз фестивал, Ниш, Сърбия. През юли 2015 г.
групата участва в „Sommerfestival der Kulturen“, Щутгарт
и в „Radeberger Open Air“, Мюнхен. Вторият им албум,
озаглавен „Manouche De Grec Vol II“, излиза през 2016 г.
Една от песните в него е кавър на „Pou’ sai Thanasi“ със
специален гост-вокалист Тонино Каротоне. Оттогава Гаджо Дило са желани гости на най-големите джаз фестивали както в Гърция, така и в чужбина, сред които е
„Hellas Filmbox Berlin Festival“.

Gadjo Dilo is a band that combines the music of the
legendary gypsy swing guitarist Django Reinhardt with
50’s and 60’s Greek music. By mixing these two different
cultures and experimenting with more jazz sounds, Gadjo Dilo performed covers of famous Greek songs and
thus created their own truly original genre – “Manouche
De Grec”. This is also the title that the band chose for
their first album released in 2013.
Their live performances are filled with the magic of
the gypsy jazz tradition mixed with Greek sounds thus
reviving an older era long passed. Gadjo Dilo’s energy
inspires the audience to dance and sing along. Their live
set also includes American jazz standards and French
songs of the Interwar Era. Gadjo Dilo headlined Bansko International Jazz Festival in 2013 and was the first
Greek band to participate in the Nisville International
Jazz Festival in 2013. In July 2015 the band performed in
the “Sommerfestival der Kulturen” in Stuttgart and in the
“Radeberger Open Air” in Munich. The band released its
second album “Manouche De Grec Vol II” in December
2016. The album contains a cover of the song “Pou’ sai
Thanasi”, featuring Tonino Carotone.
Since then, Gadjo Dilo have performed at some of
the largest festivals in Greece, and at several important
events abroad, such as the “Hellas Filmbox Berlin Festival”.
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https: // www.facebook.com / GadjoAthens
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Двойна стая - 78 лв.
Цената включва: закуска, ползване на басейн,
сауна, парна баня, релакс зона, фитнес, Wi-fi,
паркинг, застраховка и ДДС.
За резервациия:
тел.: +359 879 597 413, +359 879 597 399

гр. Банско, ул. Явор 29, тел. +359 879 597 413, +359 879 597 399
е-mail: hotel.banskospa@gmail.com www.banskospa.net
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ТОНИ МОМРЕЛ СЪС СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
ВАНЕСА ХЕЙНС (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
www.tonymomrelle.com

„Стиви Уондър на 21-ви век“
Пол Морли, „The Guardian“
В над 20-годишната си музикална кариера, той има
изпълнения с някои от най-великите изпълнители на света: Инкогнито, Шаде, Глория Естефан, Селин Дион, Джанет, Уитни Хюстън, Шака Кан, Гари Барлоу, Андреа Бочели, Гуен Стефани, Робърт Палмър и много други. През
есента на 2016 г. подкрепя легендарните Earth, Wind
& Fire на хитовото им турне във Великобритания. Тони
Момрел е водещ мъжки вокалист на известната британска група Инкогнито повече от 16 години преди да започне соловата си кариера.
Популярният му дебютен албум „Keep Pushing“ излиза през 2015 г. С гост изпълнители като Талиб Куели,
Шантей Кан и Тони Реми, албумът е вълшебна смесица
на ритми от 80-те, джаз елементи, класическо пиано и
извисяващи душата соул вокали.
Турнето „Keep Pushing Tour“ на Момрел, чиито билети са абсолютно разпродадени, е обиколило цял свят, изнасяйки концерти пред публиката на
фестивали в редица страни в Европа и САЩ. На родна земя, във Великобритания, той очарова публиката на фестивали в продължение на 7 поредни години.
В началото на 2019 г. е отличен с награда „Най-добър
мъжки глас“ за 2018 г., а вторият му самостоятелен албум излиза през април 2019 г.
Специално за концерта си в Банско, Тони е поканил
дългогодишната си партньорка и вокалистка на група Инкогнито, невероятната с магнетичен глас Ванеса Хейнс.
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TONY MOMRELLE WITH
SPECIAL GUEST VANESSA HAYNES (UK)
www.vanessahaynes.com

“The 21st Century Stevie Wonder”
Paul Morley, “The Guardian”
In a music career spanning 20+ years, he has performed with some of the greatest artists in the world: Incognito, Sade, Gloria Estefan, Celine Dion, Janet, Whitney Houston, Chaka Khan, Gary Barlow, Andrea Bocelli,
Gwen Stefani, Robert Palmer and many more. In 2016
he supported the legendary Earth, Wind & Fire on their
sold-out UK tour. Tony Momrelle was the lead male vocalist of the famous British Band Incognito for more than
sixteen years before launching his solo career.
His acclaimed debut album “Keep Pushing” was released in 2015. With guest appearances from Talib Kweli, Chantae Cann and Tony Remy, the album is an infectious mingling of eighties-inspired synths, jazzy keys,
classic piano and soaring soul vocals.
Momrelle’s ‘Keep Pushing Tour’ has flown world-wide,
playing to sold-out audiences at venues and festivals in
Europe and the USA. On home soil, in the UK, he has
dazzled audiences at the festival for several years running.
In the beginning of 2019, he was awarded the “Best
Male Voice Award” for 2018, and his second solo album
came out in April 2019.
Specially for his concert in Bansko, Tony is bringing
his long-time partner – the vocalist of Incognito with a
magnificent voice – Vanessa Haynes.

Äæàç âàêàíöèÿ
06.08-11.08.2019ã.

НА БАЗА ALL INCLUSIVE
За 22-ри пореден път
в Банско ще се проведе
най-големия летен
музикален фестивал
в България. В топлата
прегръдка на красивите
августски вечери, под
спокойния небосвод,
всяка година музиканти
от цял свят идват да ни
дарят с опияняващата
магия на джаз музиката.

Настаняване

2 нощувки

3 нощувки

5 нощувки

6 нощувки

Двойна стая
2 pax
Студио
2 pax
Студио лукс
2 pax
Едноспален апартамент
2 pax
Двуспален апартамент
4 pax
Единично настаняване
Резервации/Анулации
Възрастен на допълнително легло
Дете 6-12 г. на допълнително легло
Дете 6-12 г. на редовно легло
Дете до 6 год. на допълнително легло

220.00 лв.
220.00 лв.
240.00 лв.
240.00 лв.
480.00 лв.
165.00 лв.
7дни /3дни
88.00 лв.
66.00 лв.
72.00 лв.
безплатно

324.00 лв.
324.00 лв.
354.00 лв.
354.00 лв.
708.00 лв.
243.00 лв.
7дни /3дни
130.00 лв.
98.00 лв.
106.00 лв.
безплатно

530.00 лв.
530.00 лв.
580.00 лв.
580.00 лв.
1160.00 лв.
398.00 лв.
7дни /3дни
212.00 лв.
159.00 лв.
173.00 лв.
безплатно

600.00 лв.
600.00 лв.
672.00 лв.
672.00 лв.
1344.00 лв.
450.00 лв.
7дни /3дни
240.00 лв.
180.00 лв.
295.00 лв.
безплатно

Цените са в лева на ПОМЕЩЕНИЕ за 2, 3, 5 или 6 нощувки при минимален капацитет за основните легла.
Цените важат само за периода 06.08 – 11.08.2018 при минимум 2 нощувки.
Цените включват: нощувки, изхранване на база All inclusive, ползване на вътрешен басейн, фитнес, сауна, парна баня,
безплатен интернет на територията на целия хотел, детски кът, 9% ДДС, хотелска застраховка и туристическа такса.

Контакти: Mоб: +359 884 519 400, гр. Банско 2770, ул. “Кралев двор” 5
E-mail: info@bansko-casakarina.com, www.bansko-casakarina.com

BANSKO

ХОТЕЛ РОДИНА
Джаз ваканция 06.08-10.08.2019г.
Хотел Родина се намира в центъра на гр. Банско,
в непосредствена близост до площада,
където се провежда
Международен джаз фестивал Банско.
В центъра са разположени повечето
културно – исторически забележителности.
На разположение на гостите
са стандартни двойни, тройни стаи,
мезонети, апартаменти с 2 отделни стаи
Хотел Родина предлага
- релакс зона /басейн, джакузи, сауна/
- лоби бар
- ресторант с възможност
за допълнително заплащане на вечеря

Нощувка със закуска в двойна стая 60.00лева.
Bulgaria, 2770 Bansko, 7 Prin Str.

+359(87)7557663; +359(749)88106

e-mail: hotelrodinabansko@gmail.com website: hotel-rodina.com

Äæàç âàêàíöèÿ
06.08-10.08.2019ã.
ROOM ONLY: SINGLE 29 EURO, DOUBLE 39 EURO;
B&BREAKFAST: SINGLE 35 EURO, DOUBLE ROOM 45 EURO;
FAMILY 2+1= 50 EURO;
ONE BEDROOM APARTMENT 2+2 = 60 EURO.
Апартаментен туристически комплекс Четирилистна детелина Банско
предлага настаняване в студия за двама,
лукс студия за трима и апартаменти за четирима.

Промоционална цена по време на Джаз Фест Банско 2019
е 25.90 лв. със закуска на човек на вечер
и ползване на открит басейн и шезлонги!
3 Kapitan Petko Voyvoda Str., Bansko 2770, Bulgaria
Reception: +359 896 818 559, Open: 8am to 8pm
Emergencies only : +359 899 178 644
office@valentinaheights.com

Контакти: Рецепция +359 887 482525; +359 749 86407
email: reservation@fourleafclover-bansko.com
office@fourleafclover-bansko.com
www.fourleafclover-bansko.com

+359 89 5872835

ONE DAY EXCURSIONS
from Bansko

info@ianatour.com
www.ianatour.com
ianatour

Yagodinska
Cave 55 euro

Melnik and Rojen Monastery 35 euro

Melnik, Rojen Monastery and Rupite
The temple of prophet Vanga 50 euro
Rila Monastery 35 euro

Plovdiv 50 euro

Belitza Bear Park 40 euro
Sofia and the Rila Monastery
60 euro

An old train journey
to Velingrad 35 euro

Dobarsko church 25 euro
СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА
МЕЖДУНАРОДЕН
ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ
БАНСКО 2019
06.08.2019 - 10.08.2019

Настаняване
Двойна стая (за 2-ма)
Апартамент (за 2-ма)

Kavala, Greece 50 euro

Kovachevitca, Leshten
and Ognyanovo 35 euro

1 до 4 нощувки

4 до 7 нощувки

7 и повече нощувки

25.20 EUR
32.40 EUR

23.80 EUR
30.60 EUR

22.40 EUR
28.80 EUR

Sofia – The capital city
of Bulgaria 50 euro
Thassos island, Greece 95 euro
Angiti (Maara) Cave and Drama, Greece 60 euro

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!

e-mail: hotel@dumanov.com
Bansko, 15 "Naiden Gerov" str.
web: www.dumanov.com
tel./fax: +359 749 850 51
mob./viber: ++359 889 008 909 skype: hotel_Dumanov
All the excursions include / Drop on/drop off from/to your hotel / Transfer with minivan
All transportation costs along the route, VAT and parking fees / Local tour guide and driver

Апарт комплекс Уинслоу Инфинити
Джаз ваканция 06.08-10.08.2019г.

Комплекса разполага с едноспални, двуспални, триспални апартаменти и студия,
оборудвани с модерна кухня и кът за хранене, кабелна телевизия и безжичен интернет.
Разполага също и с функционален спа център и оборудвана конферентна зала.
Ресторанта ще ви предложи съчетание от разнообразни ястия за всички вкусове и
през летният сезон с откритата тераса с панорамна гледка към планината.
Комплекса е отворен целогодишно и може да предложи на гостите разнообразие от услуги.

Преференциални пакети за резервация в периода от 01.08 - 13.08.2019г.
на цени от 28,00 лв на човек със закуска и
безплатно ползване на спа център.
11 , GEORGI NASTEV , STR . 2770 BANSKO
Tel . + 359 0878 198 319 e-mail: reservations@intersolution-bg.com
website: www.winslow-hotels.com facebook: www.facebook.com/winslowinfinity

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

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА ПЕРИОДА 06 – 10 АВГУСТ 2019
единична стая
двойна стая

56 лв.
72 лв.

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

На 100 метра от сцената с цени
от 33лв. на човек
на вечер при минимум 2 нощувки!
2770 Bansko, 72 Tzar Simeon Str.
Tel.: +359 749 86 900, Mobile: +359 878 381 270
gardenia.reservations@gmail.com;
www.parkhotelgardenia.com;

www.hotel-kralevdvor.com
ул. Терзи Никола 3
e-mail: kralev_dvor@abv.bg
Tel. / fax: +359 749 88527
mob.+359 894632066

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
6 – 10 август 2019 г.

семеен хотел


ВАЛЕВИЦАТА

(цената е на човек, настанен в двойна стая)

5 нощувки – 135 лв.

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

Стаите са оборудвани с две легла,
баня с душ и тоалетна, тераса, сейф,
кабелна телевизия, WiFi интернет, минибар

двойна стая – 30 лв.
Цените включват закуска

Тръгни от нещо!

С новия бизнес кредит за жени от Fibank
Със специални условия и допълнителни услуги

Пълната информация за продукта може да намерите на www.fibank.bg, *bank (*2265) или във всеки клон и офис на Fibank.

