Скъпи приятели,

Dear friends,

Провеждането на тазгодишният джаз фестивал е
твърде показателно и ме
кара да вярвам поне в три
истини за хората и обстоятелствата:

The realization of this year’s
jazz festival has lead me
to believe in at least three
truths about people and
circumstances:

Изкуството и в частност
джазът са сред първите
цветя, които поникват
и съживяват човека след
житейско препятствие;

The Top
of The summer
aTTracTions

Любовта към музиката няма
аналог и присъствието на
жители и гости в Банско
край сцената доказва това;
Заедно можем да се веселим
днес, защото заедно имаме зад гърба си една
обща успешна битка, след която постепенно
се надявам и да спечелим войната с пандемията.
Драги жители и гости на община Банско,

banskoski.com

Art and partially jazz, are
among the first flower
blossoms that enliven a
person after coming face to
face with an obstacle in life;
Love towards music has no
analogue and the presence
of locals and guests visiting
Bansko proves this;
We can rejoice together
today, because we have a successful battle
behind our backs and I truly hope, that gradually
we will win the entire war with the pandemic that
has befallen us.
Dear citizens and guests of Bansko,

моят екип и аз гледаме на „„Джаз фестивал
2020“ като на първостепенното културно събитие на летния ни сезон, защото тук умеем
да тачим традиционното и да го пренасяме
напред въпреки трудностите.

My team and I consider the „„International Jazz
Festival 2020“ a first class cultural event of the
summer season, because in Bansko, we know
how to preserve tradition and carry it on into the
future despite any difficulties.

Тази година държах сред изпълнителите да
личат повече български имена, с което като
община да дадем своя скромен дан към помощта за родното изкуство.

This year, I insisted the festival include more
Bulgarian performers, so as the municipality can
give its modest support to Bulgarian music and
art.

Благодаря за разбирането към наложените
от обстоятелствата промени, като съм
убеден, че те няма да попречат на художествената програма и дори могат да се окажат
интересно предизвикателство пред таланта
и импровизацията.

I would like to thank you for your understanding
concerning the changes in the program due
to circumstances. I am convinced that these
changes will not fault the artistic program but
on the contrary they might even be a positive
challenge for talent and improvisation.

Желая ви поредният незабравим престой в
Банско под звуците на световния джаз!

I wish you a memorable stay in Bansko under the
sounds of world jazz!

ИВАН КАДЕВ, кмет на община Банско

IVAN KADEV, Mayor of Bansko Municipality

Уважаеми дами
и господа,

Ladies and Gentlemen,
Dear friends,

Скъпи приятели,

КОМФОРТ ПРИ
ПЪЛНА ТИШИНА

CITROËN C5 AIRCROSS HYBRID
PLUG-IN HYBRID
Ë-COMFORT CLASS SUV

20 системи в помощ на управлението
Пълно бързо зареждане за 2 часа
50 км пробег в 100% електрически режим
Окачване Progressive Hydraulic Cushions®
Комбинирана мощност електрически & бензинов двигател: 225 к.с

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА
Citroën предпочита Total

Комбиниран разход на гориво 1,4 л/ 100 км и емисии CO2 32 г/ км при смесен цикъл по стандарт WLTP.

Ето че сме на прага
на 23-то издание на
Международния джаз
фестивал в нашият
любим град Банско.
Попаднахме в извънредно
трудна ситуация във
връзка с продължаващото
извънредно положение,
но джаза успя да прогони
и вируса и злите духове
и се надявам да прекараме една чудесна
музикална седмица заедно. Благодаря
за усилията на цялото ръководство на
Община Банско и нашите спонсори, които
също вярваха в доброто и направиха
възможно провеждането на фестивала.
В нашата страна няма друго музикално
събитие, което да се радва на такава
популярност и да привлича толкова много
хора. Въпреки всички трудности, ние ще
ви представим една много стойностна
музикална програма, а хотелите и
ресторантите в града ще ви предложат
отлични условия за вашия престой. Вярвям,
че всички вие ще спазвате нужните
хигиенни мерки, необходими за съхраняване
на вашето здраве. Вярвайте, че всички
вие ще прекарате една незабравима джаз
ваканция и ще се върнете здрави и доволни
в домовете си.

So here we are again at
the threshold of the 23rd
edition of the International
Jazz Festival in our
favorite town – Bansko.
We have had to deal with
an extremely difficult
situation in the face of
the long extraordinary
measures befallen the
entire world, but jazz has
managed to chase away
the virus and evil spirits and I am hopeful
that we will spend a wonderful music week
together. I would like to take this opportunity
to thank the management of the Bansko
Municipality for their efforts, as well as our
sponsors who had faith in us and believed in
the good of this world making it possible for
us to realize this festival. Our country does not
know any other music event that is so popular
and attracts so many people each year. Despite
all difficulties and obstacles, we have managed
to compile a memorable music program for
you to enjoy, while the hotels and restaurants
will be offering excellent conditions during
your stay in Bansko. I trust that all of you will
abide by the necessary hygiene measures so
as to stay safe and healthy. I strongly believe
that you will have a wonderful jazz vacation
and will return to your homes happy and in
good health.

Д-р Емил Илиев
Създател и организатор на фестивала

Dr. Emil Iliev
Founder and organizer of the festival

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

Плащай бързо с твоята карта от Fibank
и Apple Pay.

Наслади се на всички предимства на твоята Fibank карта, използвайки Apple Pay.
Твоят лесен, бърз и удобен начин на плащане.

XХIII МЕЖДУНАРОДЕН
ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ
БАНСКО 2020

XXIII INTERNATIONAL
JAZZ FESTIVAL
BANSKO 2020

ПРОГРАМА
8 – 14 АВГУСТ

PROGRAMME
8 – 14 AUGUST

СЦЕНА
ПЛОЩАД „Н. ВАПЦАРОВ“
КОНЦЕРТИТЕ ЗАПОЧВАТ В
19:30 ч.

STAGE
„N. VAPTZAROV“ SQUARE
THE CONCERTS STARTS AT
19:30 h.

8 август – събота

8 August – Saturday

1. Хилда Казасян – вокал и Биг бенд Благоевград с диригент Борис Янев със специален гост Христо Йоцов – барабани
(България)
2. Amy Baker „Amy and The Rhythm Sisters“ (Великобритания) – Ейми Бейкър
– вокал, Лана-Мей Ходж – кларинет, Дейзи
Кул – баритон саксофон, Лаура Прескот –
пиано, Сиан Унвин – контрабас, Холи Барнет – барабани
3. Dirty Purchase (България) – Христослав
Галилеев „Гальо“ – бас, Николай Данев – барабани, Людмил Стойнев – китара / вокал,
Амалия Ненова – вокал, Емил Минчев – вокал, Велислав Стоянов – тромбон / вокал,
Михаил Йосифов – тромпет / вокал, Денис
Попстоев – саксофон / вокал, Милен Кукошаров – клавиши / вокал и специален гост
Марчело Били Темпеста – китара / вокал

1. Hilda Kazasyan – vocal and Big Band
Blagoevgrad with conductor Boris Yanev,
with special guest Hristo Yotsov – drums
(Bulgaria)
2. Amy Baker „Amy and The Rhythm
Sisters“ (United Kingdom) – Amy Baker
– vocal, Lana-May Hodge – clarinet, Daisy
Coole – baritone saxophone, Laura Prescott
– piano, Sian Unwin – double bass, Holly
Barnett – drums
3. Dirty Purchase (Bulgaria) – Hristoslav
Galileev „Galio“ – bass, Nikolai Danev –
drums, Liudmil Stoinev – guitar / vocal,
Amalia Nenova – vocal, Emil Minchev – vocal,
Velislav Stoyanov – trombone / vocal, Mihail
Yossifov – trumpet / vocal, Denis Popstoev
– saxophone / vocal, Milen Kukosharov –
keyboards / vocal and special guest Marcello
Billy Tempesta – guitar / vocal

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets
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9 август – неделя

9 August – Sunday

1. Петър Салчев & Октет Пловдив
(България) – Петър Салчев – вокал,
Мирослав Турийски – пиано, Александър Леков – бас, Николай Карагеоргиев
– китара, Kристиян Желев – барабани, Венелин Георгиев – алт саксофон, Димитър
Льолев – тенор саксофон, Георги Стойков –
тромпет, Владислав Мичев – тромбон
2. „Златните години на Джаза“ (България) – Марина Господинова – вокал, Михаил
Йосифов – тромпет, Милен Кукошаров –
пиано, Димитър Карамфилов – контрабас,
Атанас Попов – барабани
3. Джук Джойнт Роялс (Австрия) – Ерих
Хербст – пиано / вокал, Ваня Хайдукович
– контрабас / вокал, Нина Дворак – тенор
саксофон, Петер Хюбъл – алт саксофон,
Петер Блеменшютц – баритон саксофон,
Матиас Шварц – китара / вокал, Рaйнхард
Длапа – барабани

1. Peter Salchev & Octet Plovdiv
(Bulgaria) – Peter Salchev – vocal,
Miroslav Turiiski – piano, Alexander
Lekov – bass, Christian Jelev – drums,
Nikolay Karageorgiev – guitar, Venelin
Georgiev – alto saxophone, Dimitar Liolev –
tenor saxophone, Georgi Stoikov – trumpet,
Vladislav Michev – trombone
2. The Golden Age of Jazz (Bulgaria) –
Marina Gospodinova – vocal, Mihail Yossifov
– trumpet, Milen Kukosharov – piano,
Dimitar Karamfilov – double bass, Atanas
Popov – drums
3. The Juke Joint Royals (Austria) – Erich
Herbst – piano / vocal, Vanja Hajduković –
double bass / back vocal, Nina Dvorak – tenor
saxophone, Peter Hübl – alto saxophone,
Peter Blemenschütz – baritone saxophone,
Mathias Schwarz – guitar / back vocal,
Reinhard Dlapa – drums

1. „Voice & Guitar“ Миртил Мишелер – вокал & Тибор Пинтер – китара (Унгария)
2. Васил Петров & Ангел Заберски джаз
трио (България) – Васил Петров – вокал,
Ангел Заберски-син – пиано, Борис Таслев
– контрабас, Стоян Янкулов – Стунджи – барабани
3. Валентин Асенов & „Челентанисимо“
(България) – Валентин Асенов – вокал,
Росен Парлапанов – пиано, Христо Нейчев
– соло китара, Цветан Мартинов – ритъм
китара, Митко Гидишки – бас китара, Иван
Ценов – барабани, Георги Величков – баян,
Иво Иванов – тромпет, Явор Костов –
тромбон, Анастас Марински – тенор саксофон, Ива Колаксъзова – вокал, Мина Сучева
– вокал и Яница Дафинова – вокал

1. „Voice & Guitar“ Myrtill Micheller –
vocal & Tibor Pinter – guitar (Hungary)
2. Vassil Petrov & Angel Zaberski Jazz
Trio (Bulgaria) – Vassil Petrov – vocal,
Angel Zaberski – piano, Boris Taslev – bass,
Stoyan Yankulov – Stundji – drums
3. Valentin Assenov & „Celentanissimo“
(Bulgaria) – Valentin Assenov – vocal,
Rosen Parlapanov – piano, Hristo Neychev
– guitar, Tsvetan Marinov – guitar, Mitko
Gidishki – bass guitar, Ivan Tsenov – drums,
Georgi Velichkov – bayan, Ivo Ivanov –
trumpet, Yavor Kostov – trombone, Anastas
Marinski – tenor & alto saxophone, Ivelina
Kolaksazova – vocal, Mina Sucheva – vocal,
Yanitsa Dafinova – vocal

10 aвгуст – понеделник

10 August – Monday

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets
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11 август – вторник

11 August – Tuesday

1. Trio PlaYIS (България) – Ясен Велчев – пиано, Ивайло Звездомиров – бас,
Стоян Янкулов – Стунджи – барабани
2. Николета Фабри (Италия) – Николета
Фабри – вокал, Габриеле Занчини – пиано,
Луиджи Фаджи Гриджиони – тромпет,
Стефано Травалини – контрабас, Стефано
Паолини – барабани
3. Урош Перич & Мамбо Старс бенд (Словения / Сърбия) – Урош „Пери“ Перич – вокал / пиано & Мамбо Старс бенд: Драгослав
„Фреди“ Станисавлевич – 1-ви тромпет,
Марко Джорджевич – 2-ри тромпет, Кристиян Млачак – алт саксофон, Александър
Якимович – тенор саксофон / флейта, Тихомир „Тики“ Яксич – диригент / баритон
саксофон, Неманя Златарев – тромбон, Горан Потич – китара, Милан Павкович – бас,
Милош Грбатинич – барабани & Перлите:
Наташа Радованович, Надя Моя Деспот

1. Trio PlaYIS (Bulgaria) – Yasen
Velchev – piano, Ivaylo Zvezdomirov –
bass, Stoyan Yankulov – Stundji – drums
2. Nicoletta Fabbri (Italy) – Nicoletta
Fabbri – vocal, Gabriele Zanchini – piano,
Luigi Faggi Grigioni – trumpet, Stefano
Travaglini – double bass, Stefano Paolini –
drums
3. Uroš Perić & The Mambo Stars
Band (Slovenia / Serbia) – Uroš „Perry“
Perić – vocal / piano, Dragoslav „Freddie“
Stanisavljević – 1st trumpet, Marko
Djordjević – 2nd trumpet, Kristijan Mlačak
– alto saxophone, Aleksandar Jaćimović
– tenor saxophone / flute, Tihomir “Tiki“
Jakšić – baritone saxophone / bandleader,
Nemanja Zlatarev – trombone, Goran
Potić – guitar, Milan Pavković – bass, Miloš
Grbatinić – drums & The Pearlettes: Nataša
Radovanović, Nidia Moya Despot

1. Драган Милованович трио (Сърбия)
– Драган Милованович – пиано, Борис Шиянович – контрабас, Богдан Джурджевич –
барабани
2. Жоана Амендоейра (Португалия) –
Жоана Амендоейра – вокал, Педро Амендоейра – португалска китара, Жоао Филипе
– китара, Карлош Менезеш – контрабас
3. Луси Удуърд (Великобритания) – Луси
Удуърд – вокал, Йеле Рузенбюрх – китара,
Удо Панекет – бас, Ник де Бройн – барабани

1. Dragan Milovanovic Trio (Serbia) –
Dragan Milovanović – piano, Boris Šainović
– double bass, Bogdan Đurđević – drums
2. Joana Amendoeira (Portugal) – Joana
Amendoeira – vocal, Pedro Amendoeira –
portuguese guitar, João Filipe – viola de fado,
Carlos Menezes – double bass
3. Lucy Woodward (United Kingdom) –
Lucy Woodward – vocal, Jelle Roozenburg –
guitar, Udo Pannekeet – bass, Niek de Bruijn
– drums

12 август – сряда

12 August – Wednesday

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets
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МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ НА ФЕСТИВАЛА
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13 август – четвъртък

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 959 684

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 959 684

1. Koka Mass Jazz (България) – Константин Кацарски – барабани / програминг, Кръстина Кокорска „Криста“
– вокал, Георги Янев – китара, Димитър
Льолев – саксофон, Мартин Ташев – тромпет, Милен Кукошаров – пиано, Петко Славов – бас
2. Камелия Тодорова & Станислав Арабаджиев трио (България) – Камелия Тодорова – вокал, Станислав Арабаджиев – пиано,
Стефан Горанов – барабани, Васил Хаджигрудев – контрабас
3. Игор Бутман квинтет (Русия) – Игор
Бутман – ръководител / саксофон, Сергей
Корчагин – бас, Едуард Зизак – барабани,
Евгений Побожи – китара, Олег Акуратов
– пиано

13 August – Thursday
1. Koka Mass Jazz (Bulgaria) –
Konstantin Katsarski – drums, Krastina
Kokorska „Krista“ – vocals, Georgi
Yanev – guitar, Dimitar Lyolev – saxophone,
Martin Tashev – trumpet, Milen Kukosharov
– piano, Petko Slavov – bass
2. Camellia Todorova & Stanislav
Arabadjiev Trio (Bulgaria) – Camellia
Todorova – vocal, Stanislav Arabadjiev
– piano, Stefan Goranov – drums, Vasil
Hadjigrudev – double bass
3. Igor Butman Quintet (Russia) – Igor
Butman – band leader / saxophone, Sergei
Korchagin – bass, Eduard Zizak – drums,
Evgeniy Pobozhy – guitar, Oleg Akkuratov –
piano

14 август – петък

14 August – Friday

1. „Диалог с Милчо Левиев“ Любомир Денев свири Левиев със специален гост Весела Морова – вокал (България)
2. Аксел Цвингенбергер (Германия)
3. АКАГА (България) – Иво Казасов – тромпет / вокал , Георги Велев – тромпет, флюгел / вокал, Крадисир Кирилов „Джоджо“ –
тромбон / вокал, Краси Куртев – бас / вокал,
Димитър Митев „Дънди“ – ударни, Петър
Главанов – китари, Калин Петров – клавишни

1. „A Dialogue With Milcho“ – Lyubomir
Denev plays the music of Milcho Leviev
with special guest Vesela Morova – vocal
(Bulgaria)
2. Axel Zwingenberger (Germany)
3. AKAGA (Bulgaria) – Ivo Kazassov –
trumpet / vocal, Georgi Velev – trumpet /
vocal, Krassimir Kirilov „Jojo“ – trombone /
vocal, Krasi Kurtev – bass / vocal, Dimitar
Mitev „Dundee“ – drums, Petar Glavanov –
guitars, Kalin Petrov – keyboards

Организаторите си запазват правото
на промени в програмата

The organizers reserve the right to
make changes in the programme

ВОДЕЩИ НА КОНЦЕРТНАТА ПРОГРАМА

PROGRAMME PRESENTERS

1. ЯНА ИВАНОВА
2. МИХАИЛ ТОПАЛОВ

1. IANA IVANOVA
2. MIHAIL TOPALOV

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets

11

СРЕДНОЩЕН ДЖАЗ
8 - 15 август от 23:00 до 02:30 часа
ПИАНО БАР “СИНГ СИНГ“ КЕМПИНСКИ ГРАНД АРЕНА
Ангел Заберски квартет ( България )
Ангел Заберски - пиано
Михаил Йосифов - тромпет
Стоян Янкулов - Стунджи - ударни
Димитър Карамфилов - контрабас

Ще се радваме, ако ви видим всички на площада в столицата на
джаза, както вече наричаме град Банско. Ще се насладите на една
чудесна и богата на изпълнители музикална програма,
както и на много изненади.
Поради хигиенните предпазни мерките във връзка с извънредната
ситуация, на площада в Банско, на седящите места, ще
бъдат допуснати 500 човека, които ще си закупят билети
за всяка вечер от програмата.

Цена на билет - 20 лв.
Пакетна цена за 7 дена - 100лв.
Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay

MIDNIGHT JAZZ
8 - 15 August 23:00 - 02:30 h
PIANO BAR “SING SING“ KEMPINSKI GRAND ARENA
Angel Zaberski Quartet ( Bulgaria )
Angel Zaberski - piano
Mihail Yossifov – trumpet
Stoyan Yankulov - Stundji - drums
Dimitar Karamfilov – double bass

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

We would be more than happy to see you at the main square of the jazz
capital - Bansko. This year, you will have the opportunity to witness an
enjoyable and rich music program full of top notch
performers and many surprises.
Due to extraordinary measures in Bulgaria, the seating zone at the square
will be able to seat only 500 people who will be allowed entrance only
after purchasing tickets.

The price of the ticket is 20 BGN per night.
Full Festival Ticket for 7 days is 100 BGN
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets

При дъждовно време концертите ще се състоят в залата на читалище „Н. Вапцаров“
In case of rain, the concerts will be held at the Nikola Vaptzarov Cultural Centre.
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ХИЛДА КАЗАСЯН & ХРИСТО ЙОЦОВ
(БЪЛГАРИЯ)

HILDA KAZASYAN & HRISTO YOTSOV
(BULGARIA)

www.hildakazasyan.bg

Хилда Казасян започва да се занимава с музика от 5-годишна, когато сяда зад пианото.
Тя завършва музикалното училище „Любомир
Пипков“, специалност „Ударни инструменти“.
Продължава образованието си в класическия
отдел на Консерваторията отново с ударни.
Непосредствено след завършването на Музикалната академия в София, тя специализира
ударни в Салуцо – Италия. Прави записи за Българското Националното радио. Още като ученичка става солистка на Младежкия Биг бенд.
Солистка е с маримба и на струнен оркестър, с
който участва в турне в Англия. Свирила е във
филхармония „Пионер“ на ударни инструменти.
Участвала е на всички джаз фестивали в България. Пяла е с почти всички джаз формации и
е правила записи с тях. Издава седем албума:
„Cover Girl“, „Защо не“, „Сложи си ципа на устата“,
„Jazz & Samba“, „Замълчи, замълчи“, „Jazz & Me“ и
„Homage to Ella Fitzgerald“. През 2004 излиза DVD
от концерта „Гершуин, когото обичам“. Била е
на турне в Русия, имала е многобройни концерти в Лондон, Париж, Япония, Белгия, Полша, Сърбия
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Hilda Kazasyan’s interest in music began when
she was only 5 years old when she started playing the piano. She studied at the „Lyubomir Pipkov“ School of Music, specializing in percussion
instruments. Hilda continued her education at the
classical department of the Conservatory, again
emphasizing on percussion instruments. After
graduating from the Musical Academy in Sofia,
Hilda specialized in percussion instruments in
Saluzzo, Italy. She has recorded for the Bulgarian
National Radio. As a schoolgirl she was a soloist
for the Youth Big Band. She was a marimba soloist
for a string orchestra, with which she toured the
UK. She has played percussion instruments with
the „Pioneer“ philharmonic. Hilda has performed
at all jazz festivals in Bulgaria. She has sung and
recorded with almost all Bulgarian jazz ensembles. She has recorded seven albums - „Cover
Girl“, „Why Not?“, „Zip your mouth“, „Jazz & Samba“,
„No Need to Talk“, „Jazz & Me“, and „Homage to Ella
Fitzgerald“. In 2004, she recorded a DVD of her
concert „Gershwin, whom I Love“. Hilda has toured
in Russia, has had numerous concerts in London,

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets
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ХИЛДА КАЗАСЯН & ХРИСТО ЙОЦОВ
(БЪЛГАРИЯ)

HILDA KAZASYAN & HRISTO YOTSOV
(BULGARIA)

www.hildakazasyan.bg
и др. Член е на журито на телевизионното шоу
на бТВ „България търси талант“ - сезон 1 /2010/
и сезон 2 /2012/. Тя е единствения член на журито на „Като две капки вода“, която е от самото начало през 2013г.
Христо Йоцов е един от най-активните и
креативни музиканти на българската джаз
сцена и основен двигател на много проекти.
Характерно в дейността му на инструменталист и педагог е привличането на млади музиканти. От 1995 г. свири предимно в собствени
проекти с участието на български и чужди
музиканти, за които създава оригинална музика. Има издадени над 30 албума за български
и чуждестранни компании. Автор на музика и
аранжименти за джаз формации, биг бенд, симфонична и театрална музика.

Paris, Japan, Belgium, Poland, Serbia and other
countries. She was a judge in the popular BTV
show „Bulgaria’s Got Talent“ in seasons 1 (2010) and
2 (2012). She has been the only permanent judge
in the Bulgarian TV show „Like Two Drops of Water“ since it began in 2013.
Hristo Yotsov is one of the most active and creative musicians on the Bulgarian jazz scene and the
main driving power behind many projects. As an instrumentalist and lecturer, he has won over many
young musicians. Since 1995, he has mainly played
in his own projects with the participation of Bulgarian and foreign musicians, creating original music
for them. Hristo has recorded over 30 albums for
Bulgarian and foreign labels. He is author and arranger for jazz formations, big band, symphonic
and theatre music.

Bansko, 15 "Naiden Gerov" str.
tel./fax: +359 749 850 51
mob./viber: ++359 889 008 909
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e-mail: hotel@dumanov.com
web: www.dumanov.com
skype: hotel_Dumanov

К О Н С У М И РА Й S TA R O P R A M E N С УД О В О Л С Т В И Е И М Я Р К А

МЕЖДУНАРОДЕН ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ
БАНСКО 2020
08.08.2020 - 14.08.2020г.

w w w . b a n s k o j a z z f e s t . c o m
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 Janis Harrington.
Всяка година Биг бенд Благоевград изнася
концерти по повод дипломирането на абсолвентите от Американския университет в града.
Бендът е участвал в тринадесет 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, Kamelia Todorova, Angel Zaberskijunior, 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 thirteen 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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AMY BAKER & THE RHYTHM SISTERS
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

AMY BAKER & THE RHYTHM SISTERS
(UNITED KINGDOM)

www.amy-baker.com

Ейми Бейкър представя „Amy Baker & The
Rhythm Sisters“. Впечатляващата женска група възхвалява страстта на Ейми към суинга, джаза и биг бенд звученето. Песни, които
познавате добре и обичате! Репертоарът на
групата включва изпълнения като „Fever“, „Big
Spender“, „The Lady is a Tramp“ и „Every time we
say goodbye“. Ейми Бейкър е редовна гостуваща вокалистка на популярната английска група
The Jive Aces. По настоящем, Ейми се радва на
успешна соло кариера. Първият ѝ албум, „Get
Happy“, беше издаден през 2018г. и постигна
голям успех. Песните на Ейми могат да бъдат
чути по различни радиостанции във Великобритания, включително и по Радио 2 на BBC.
Ейми Бейкър е участвала на различни сцени и
фестивали в Европа и САЩ. Новият ѝ албум „It’s
A Good Day“, беше издаден през април 2019г. и
е посветен на Peggy Lee и Ella Fitzgerald. Ейми
Бейкър и невероятния ѝ женски бенд ще ви
представят едно шоу пълно с автентичност
и обладаващ ентусиазъм.
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Miss Amy Baker presents „Amy Baker & The
Rhythm Sisters“. An impressive all-female lineup show that celebrates Amy’s passion for swing,
jazz and that big band sound. The songs that you
know and love - „Fever“, „Big Spender“, „The Lady
is a Tramp“ and „Every time we say goodbye“…..to
name a few! A regular guest vocalist with The Jive
Aces, arguably Britain’s finest live jump jive outfit,
Amy Baker is being recognised as a solo artist in
her own right. Her inaugural album „Get Happy“ was
released in 2018 to great acclaim. Her songs can be
heard on radio stations throughout the UK, including BBC Radio Two. She has performed at venues
and festivals across Europe and America. Her new
album „It’s A Good Day“, released in April 2019, pays
tribute to both Peggy Lee and Ella Fitzgerald! Amy
Baker, backed by her incredible all-female band,
brings you a live show packed with authenticity and
infectious enthusiasm!
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DIRTY PURCHASE (БЪЛГАРИЯ)
„„25 ГОДИНИ DIRTY PURCHASE“

DIRTY PURCHASE (BULGARIA)
„„25 YEARS DIRTY PURCHASE“

www.facebook.com/Dirty-Purchase

Група Dirty Purchase е основана през 1995
година от Христослав Галилеев „Гальо“ като
клубна формация към заведението „Swingin’
Hall“ в София. От създаването ѝ до момента,
в групата свирят над 20 известни български
музиканти. В началото изпълнителите търсят блус звучене, но с включването на вокалистите Амалия Ненова и Емил Минчев, бендът
се насочва към фънк и соул музиката.
Наред с редовните си клубни изяви,
Dirty Purchase изнасят концерти на
множество български и международни сцени. Също така са носители и
на първа награда за песен в конкурса на БНР „Златна пролет“. Всички
от състава са признати професионалисти и
участват в много и различни проекти. През
февруари 2016 година, Dirty Purchase издават
първия си авторски албум „Sweet Sensation“,
който вече се продава на българския пазар.
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Dirty Purchase was founded in 1995 by Hristoslav
Galileev „Galio“. The band was initially created as a
house band for the Swingin’ Hall Club in Sofia, but
later grew into a successful touring and recording
musical project. More than twenty famous Bulgarian musicians have performed with Dirty Purchase
throughout the years. In the beginning, Dirty Purchas was focused on the blues genre, but when
vocalists Amalia Nenova and Emil Michev
joined the band, funk and soul songs prevailed in their repertoire and they gradually became more influenced by this style of
music. Apart from their club performances,
Dirty Purchase appeared on a number of
Bulgarian and international concert stages. One of their outstanding prizes is BNR’s „Golden
Spring“ award. All musicians are experienced and
recognized professionals, who have started their
own successful projects. In February 2016, Dirty
Purchase released their first album „Sweet Sensation“, available in Bulgarian music stores.
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ПЕТЪР САЛЧЕВ & ОКТЕТ ПЛОВДИВ
(БЪЛГАРИЯ)

PETER SALCHEV & OCTET PLOVDIV
(BULGARIA)

Петър Салчев е роден през 1969 г. в град
Пловдив. Добре познат не само на публиката на
Балканите, но и на европейската сцена. През
1994 г. печели наградата за най-добър млад изпълнител от „Младежка Джаз Среща“, Пловдив.
През 2009 г. гръцката компания „Анокато“ издава проекта му с Костас Магинас „The Call“.
Солист е на Биг бенда на Националното
радио и Биг бенд Пловдив. Работил е с Живко
Петров, Милчо Левиев, Теодосий Спасов, Петър
Петров, Оливер Йосифовски, Костас Магинас,
Мариус Поп, Крейг Бейли, Оливие Гато. Гост на
сцените на всички джаз фестивали в България.
Концертирал е в Англия, Германия, Австрия, Дания, САЩ, Турция, Гърция и Румъния. Като солист
на Октет Пловдив се представя с характерния
си стил в изразните средства на
съвременното джаз пеене и музициране. Притежава динамика, стил
и интелект.
В новата си програма през 2020 г.
музикантите са подготвили не
само интерпретации на класически джаз теми, но и оригинална
съвременна музика от последния
авторски проект на октета, записан през тази година.

Peter Salchev was born 1969 in Plovdiv, Bulgaria.
He is well known in the Balkans and Europe as well.
In 1994, he was awarded the prize for best young
performer by the „Youth Jazz Performance Event“
in Plovdiv. In 2009, the Greek company „Ano Kato“
recorded Salchev’s project with Kostas Maginas „The Call“.
Peter Salchev has been a soloist for the Big Band
of the Bulgarian National Radio and for Big Band
Plovdiv. He has worked with Zhivko Petrov, Milcho
Leviev, Teodosii Spasov, Peter Petrov, Oliver Josifovski, Kostas Maginas, Marius Pop, Craig Bailey, Olivie
Gato. Salchev has performed at all jazz festivals in
Bulgaria. He has also had concerts in the UK, Germany, Austria, Denmark, the USA, Turkey, Greece
and Romania. As a soloist of Octet Plovdiv, Salchev
presents his characteristic style of
expressive modern jazz singing and
performance. His music possesses
dynamics, style and intellect.
For their new 2020 program, the
musicians have prepared interpretations of classic jazz themes and
original contemporary music from
the latest original project of the octet, recorded early this year.
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ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ НА ДЖАЗА
(БЪЛГАРИЯ)

THE GOLDEN AGE OF JAZZ
(BULGARIA)

Z!
A
Z
tI ’s time for J

ЛЯТНА ДЖАЗ ВАКАНЦИЯ 08.08. - 14.08.2020г.
Единична стая ВВ – 69 лв.
Двойна стая ВВ – 99 лв.
Студио ВВ за трима – 115 лв.
Вечните песни на Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Frank Sinatra, Tony Bennett, Billie
Holiday, Etta James, Ray Charles, Nina Simone и Nat
King Cole, поднесени с много класа и стил от
Марина Господинова със специалното участие
на Михаил Йосифов – тромпет.
„Златните години на джаза“ е
своеобразен трибют на великите вокални изпълнители, чиито
песни не спират да вълнуват и
днес.
Проектът обхваща времето,
когато джазът се превръща в
нещо повече от музика – той
става социален феномен и оформя мирогледа на няколко поколения.
Подарете си и се насладете не едно незабравимо изживяване.
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Classic songs by Ella Fitzgerald, Louis Armstrong,
Frank Sinatra, Tony Bennett, Billie Holiday, Etta
James, Ray Charles, Nina Simone and Nat King Cole
are amongst the stylish repertoire performed by
Marina Gospodinova with special guest Mihail Yossifov – trumpet.
„The Golden age of jazz“ pays tribute to the world’s greatest jazz performers, whose songs never grow old
and continue to intrigue us today.
The project encompasses the time,
when jazz transformed into something more than music-when it became a social phenomenon molding
the ideology of a number of generations.
Treat yourselves to a memorable
experience with the music of Marina Gospodinova
and special guest Mihail Yossifov.

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

ул. Иконом Чучулайн 34
тел. 0749/ 86 428, 86 429
www.evelinapalace.eu
e-mail: evelinapalace@mail.bg
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ДЖУК ДЖОЙНТ РОЯЛС (АВСТРИЯ)

THE JUKE JOINT ROYALS (AUSTRIA)

Джук Джойнт Роялс е седемчленна формация,
отдадена на музиката от 40-те и 50-те години от нашия век, примесена с нотки рок енд
рол. Контрабасът, барабаните и пианото формират платформата, върху която се надсвирват трите саксофона с китара. Пианиста и
вокал Ерик „Императорът“ Хербст, винаги успява да раздвижи публиката с изпълненията си.
Групата обича сцената и най-вече да забавлява
феновете си.
Джук Джойнт Роялс имат участия в многобройни клубове и фестивали в Европа. Независимо
дали свирят във Великобритания,
Германия,
Хърватия или Австрия,
групата успява още с
първите ноти да плени
публиката си. Резултат
от тази тяхна популярност е подписването
на договор с германския
лейбъл Boom Chicka Boom
Records. През 2017 г., бендът издава първия си албум „Jumpin‘ and Bluesin“.
През годините са
участвали на фестивали
като: Frisking the Whiskers 2019 (Великобритания),
Vienna Blues Spring Festival
2019 (Австрия), Rockabilly
Voltage 2019 (Австрия), XXI Международен джаз
фестивал Банско 2018 (България), Нишвил джаз
фестивал 2018 (Сърбия), Vintage Roots Festival
2018 (Италия), Rhythm Riot 2016 (Великобритания),
Oldietown 2017 (Германия), Rollin Dudes Festival 2017
(Австрия), Rockabilly Bombardement 2016 (Австрия),
Dolce Vita Vintage Festival, Rovinj(Хърватия) - Rockin’
Huerth(Германия) - Wipe Out Festival (Баден/Виена)
– Rockabilly Bombardement 2016 (Хоенемес) - Vienna Blues Spring – Maifest - Ottakringer Kirtag - Hoefefest Groß Enzersdorf - Klagenfurter Altstadtzauber
– Wenkiss Open Air.

The Juke Joint Royals is a seven-member band
devoted to the music of the ‘40s and ‘50s, spiced
up with a pinch of pure rock and roll. The double
bass, drums and piano form the ground upon which
the three saxes fight battles with the guitar. The
piano-playing vocalist Erich „The Emperor“ Herbst
brings the audience to the dance floor in no time.
The band loves to be on stage, to entertain the audience and share emotions with their fans.
The Juke Joint Royals have performed at numerous club gigs and festivals throughout Europe.
Whether in England,
Germany, Croatia or
Austria, this band’s
stage presence enchants the crowds
with the very first
few bars. These
successful gigs resulted in a deal with
the Boom Chicka
Boom Records label
based in Hamburg,
Germany. The band’s
first album „Jumpin’
and Bluesin“ was released in June 2017.
Over the years
the Austrian band
has performed at
the following festivals: Frisking the
Whiskers 2019 (UK), Vienna Blues Spring Festival
2019 (AUT), Rockabilly Voltage 2019 (AUT), XXI International Jazz Festival Bansko 2018 (BG), Nisville
2018 (SRB), Vintage Roots Festival 2018 (IT), Rhythm
Riot 2016(UK), Oldietown 2017 (DE), Rollin Dudes
Festival 2017 (AUT), Rockabilly Bombardement
2016 (AUT), Dolce Vita Vintage Festival, Rovinj(Cro)
- Rockin’ Huerth (DE) - Wipe Out Festival (Baden/
Wien) – Rockabilly Bombardement 2016 (Hohenems) - Vienna Blues Spring – Maifest - Ottakringer
Kirtag - Hoefefest Groß Enzersdorf - Klagenfurter
Altstadtzauber – Wenkiss Open Air.

Хранителна добавка за деца за по-добро зрение

www.thejukejointroyals.com
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Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices
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КокоЛут Вижън е хранителна добавка под формата на разтворим прах за приготвяне
на напитка с приятен вкус и аромат на горски плодове.
КокоЛут Вижън съдържа най-важните витамини (А, С, Е и D), необходими за
развитието, както на детското зрение, така и на детския организъм като цяло.
КокоЛут Вижън комбинира Омега 3 мастни киселини, плод от черна боровинка и
най-съществените за зрението каротеноиди – лутеин и зеаксантин.
КокоЛут Вижън съдържа витаминен премикс на фирма DSM Nutritional Products,
произведен във Франция.
Лутеин и Зеаксантин
Мощни антиоксиданти, които като
"естествени очила", защитават и
поддържат здравето на детските очи.
Омега 3 мастни киселини (life's DHA)
Спомагат за правилното развитие и
функциониране на очите, сърцето, мозъка
и други части на нервната система през
всички фази от живота.
Черна боровинка плод
Предпазва очите от увреждащото
действие на свободните радикали и синята
светлина, облекчава зрителната умора.

ZaZdarviKrasiviOchi
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„„VOICE & GUITAR“ МИРТИЛ МИШЕЛЕР
& ТИБОР ПИНТЕР (УНГАРИЯ)
Миртил Мишелер и Тибор Пинтер основават
формацията си през 2006 г. във връзка с един
конкурс „Voice & Guitar“ в Германия, на който са
сред първите осем наградени. Същата година
записват първия си албум „Same As You“. През
2009 г. дуото е поканено на турне в Лондон, където изнасят концерти в най-добрите джаз
клубове в Лондон: Vortex, Boisdale of Belgravia и
Pizza Express Jazz Club Soho. Успехът на това
турне подтиква дуото да запише следващите си албуми вдъхновени от изпълненията на
легендарните
Ella Fitzgerald и
Joe Pass. Наред с
международните
си успехи, формацията става
все по-популярна
и в родината си,
като непрекъснато изнася концерти пред препълнени зали в
Будапеща и цялата страна. През
изминалите 15
години са издали
общо шест албума, първата им
плоча е номинирана за наградата „Фонограм“ в
категория Джаз.
Програмата включва популярни песни и
джаз стандарти в почит на гореспоменатите легендарни изпълнители, но преработени
за модерната публика чрез уникалния подход
на дуото. Високото ниво на импровизация в
аранжиментите предизвиква фантазията
на публиката, пленена
от музика поднесена с
класа и авторитет от
унгарското дуо Миртил Мишелер & Тибор
Пинтер.
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Джаз фестивал
Банско 2020г.

„„VOICE & GUITAR“ MYRTILL MICHELLER
& TIBOR PINTER (HUNGARY)
The Myrtill Micheller & Tibor Pinter duo was
founded in 2006 in connection with a competition in
Volklingen, Germany, called „Voice & Guitar“, where
they were awarded 8th place. That same year, they
released their first album „Same As You“. In 2009
the duo were invited to perform a London tour with
appearances at some of the city’s finest Jazz Clubs
such as The Vortex, Boisdale & The Pizza Express
Jazz Club Soho. The success of this tour prompted
the duo to record their next albums inspired by the
work of Ella Fitzgerald and Joe Pass.
As a result of
their international
success, the duo
became
very
popular in their
own country performing in front
of audiences in
Budapest and all
over the country.
During the past 15
years, the formation has recorded
6 albums. Their
first record was
nominated
for
the „Phonogram“
award in the jazz
category.
The programme includes numerous popular
songs as well as jazz standards with homage to the
above artists but presented for a modern audience
with Myrtill & Tibor’s own unique approach. The high
level of improvisation in the duo’s arrangements
captures the imagination of the audience, who are
captivated by the memorable musical experience
that is delivered with such class and authority by
Hungary’s top Voice & Guitar Duo-Myrtill Micheller
& Tibor Pinter.

Цена за нощ при 3 нощувки
EUR
Апартамент Лукс
EUR
Апартамент Делукс
EUR
Апартамент Екзекютив ЕUR
Студио Лукс

95
111
143
188

Цена за нощ от 5 нощувки
Студио Лукс
Апартамент Лукс
Апартамент Делукс
Апартамент Екзекютив

EUR
EUR
EUR
EUR

86
100
129
170

Валидност: Офертата е валидна
в периода 08.08.2020 г. – 15.08.2020 г.

Специалните пакетни цени са в евро за стая
на нощ, при мин. 3 или 5 нощувки и включват:
Настаняване и богата закуска
Безплатни услуги, включени в цената:
Транспорт до площада на град Банско, където ще бъде
разположена основната сцена на Джаз феста (450 м).
Ледена стая, парна баня, сауна, джакузи, контрастни
душове, Technogym фитнес център от 8:00 – 21:00 ч.
Вътрешни БИО басейни за деца и възрастни с
температура на водата 33°С, солен басейн със соли
от Mъртво море, солна стая за релакс (8:00 – 21:00 ч.).
Ползване на безжичен интернет в целия хотел и
две оборудвани компютърни зони. Детски кът за деца
от 3-6 г., с многобройни игри и атракции (8:00 – 22:00 ч.)
Професионални детегледачки ще се погрижат за
Вашите деца от четвъртък до понеделник.
Открита детска площадка с катерушки и люлки
Планински преходи: Бонус, всяка сряда и събота,
за всички гости на хотела. Записването е по имейл
или на рецепция от предходния ден. Осигурени са
планински водачи. Продължителност: 2 – 3 часa.

За резервации: +359 2 806 61 78, +359 879 111 222
е-mail: res@luckybansko.bg; www.luckybansko.com
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ВАСИЛ ПЕТРОВ & АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ
ДЖАЗ ТРИО (БЪЛГАРИЯ)
„„КЛАСИКИ С ВАСИЛ ПЕТРОВ“

VASSIL PETROV & ANGEL ZABERSKI
JAZZ TRIO (BULGARIA)
„„THE CLASSICS WITH VASSIL PETROV“

www.angelzaberski.com
BANSKO

ZARA Bansko - the Place for
your Summer Holiday

Äæàç âàêàíöèÿ 08.08-14.08.2020ã.

Васил Петров е един от изявените и утвърдени джаз и поп изпълнители в България. Притежава мелодичен и богат баритонов тембър.
Изпълненията му се отличават с неподражаема вокална техника, майсторство и емоционална дълбочина.
Frankenpost го дефинира като „изпълнител
с невероятно сценично присъствие, кадифен
глас и изключителна красота“, който може
да се нареди сред най-великите джаз изпълнители в света. Издава десет успешни джаз
и поп албума. Удостоен е с редица престижни
награди, сред които Златен Орфей +, както и
многобройни призове от класациите за хит на
годината и албум на годината.
Верен на стила си, Васил Петров залага върху елегантността на джаза и романтичната
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Vassil Petrov is one of the most established jazz
and pop performers in Bulgaria. His singing stands
out with a unique vocal technique, professionalism and emotional depth.
Frankenpost describes Vassko as „a performer with an outstanding stage presence, velvety
voice with exceptional beauty“, a singer who can
easily take his place amongst the grandest jazz
performers in the world. Vassko has recorded
ten successful jazz and pop albums. He has been
awarded a number of prestigious awards including the Golden Orpheus +, as well as numerous
prizes and honors for hits and albums of the year.
True to his style, Vassil Petrov relies on the elegance of jazz and romantic improvisation of American classics accompanied by virtuoso musicians
such as Angel Zaberski (piano), Stoyan Yankulov-

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets

Контакти: Mоб: +359 892 412 630,
гр.Банско 2770, ул. Явор 42
E-mail: zaramarketing.bansko@gmail.com,
zarareservations.bansko@gmail.com,
www.zarabansko.com
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ВАСИЛ ПЕТРОВ & АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ
ДЖАЗ ТРИО (БЪЛГАРИЯ)
„„КЛАСИКИ С ВАСИЛ ПЕТРОВ“

VASSIL PETROV & ANGEL ZABERSKI
JAZZ TRIO (BULGARIA)
„„THE CLASSICS WITH VASSIL PETROV“

www.angelzaberski.com
импровизация на Американските класики в
акомпанимент на виртуозните музиканти Ангел Заберски (пиано), Стоян Янкулов-Стунджи
(ударни) и Борис Таслев (контрабас). Ангел Заберски джаз трио е създадено през 2011 година
и от тогава има радица записи и три издадени
албума с авторски композиции.
Новата концертна програма на Васил
Петров с Ангел Заберски джаз трио, включва
едни от най-красивите джаз и поп „стандарти“ в нов прочит – „The song is you“, „Caravan“,
„You Stepped Out of A Dream“, „A time for love“,
„Along together“, „Who can I turn to“, „All of me“ и
други.

Stundji (percussion) and Boris Taslev (double
base). The Angel Zaberski jazz trio was founded
in 2011 and since then, has realized a number of
recordings and three albums with author compositions.
Vassil Petrov’s new concert program with Angel Zaberski trio includes interpretations of some
of the most beautiful jazz and pop „standards“ „The song is you“, „Caravan“, „You Stepped Out of
A Dream“, „A time for love“, „Along together“, „Who
can I turn to“, „All of me“ and others.

Апарт комплекс Уинслоу Инфинити
Джаз ваканция 08.08-14.08.2020г.

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 - 15.08.2020г.
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
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ВАЛЕНТИН АСЕНОВ &
„„ЧЕЛЕНТАНИСИМО“ (БЪЛГАРИЯ)
ТРИБЮТ НА АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО

VALENTIN ASSENOV &
„„CELENTANISSIMO“ (BULGARIA)
TRIBUTE TO ADRIANO CELENTANO

Идеята за концерт, посветен на големият
италиански певец, е от 2018 година, по повод
неговата 80 годишнина. Проектът е озаглавен
„Почти като Него“ и има вече четири концерта
зад гърба си. Валентин Асенов, като най-яркия
интерпретатор на Челентано, заедно с оркестър „„Челентанисимо“ успяват да ни потопят
в неповторимата атмосфера на песните и
музиката на големия шоумен - защото освен
певец, Челентано е и композитор, текстописец, актьор и режисьор. Разбира се, акцента
на трибюта е част от музикалните хитове
на певеца, тъй като няма как в рамките на час
и половина да се обхване огромното му творчество. В музикалната антология на Челентано, поднесена ни от Валентин Асенов, правят
впечатление не само певческите способности
на изпълнителя, покривайки целия тонов диапазон, но и неговата осведоменост по отношение на живота и кариерата на италианската звезда. Аранжиментите, дело на Росен
Парлапанов, както и оркестъра, допълват по
най-адекватния начин този наистина направен с вкус и мярка музикален трибют.

The idea for a concert, dedicated to the renowned Italian singer in celebration of his 80th
birthday, had existed since 2018. The project was
titled „Almost like Him“ and has already been performed in four concerts. The „„Celentanissimo“ orchestra and Valentin Assenov, a vivid interpreter of
Celentano, manage to submerge the public into an
unforgettable atmosphere of the songs and music
of the great showman, because in addition to being
a singer, Celentano is also a composer, songwriter,
actor and director. The emphasis of the tribute is
directed towards some of the most popular songs
of the singer. Assenov impresses with his singing capabilities by encompassing the entire vocal
range of Adriano Celentano as well as an in-depth
knowledge about the life and career of the Italian
star. The arrangements by Rosen Parlapanov, as
well as the orchestra add to this extremely pleasant and tasteful musical tribute.
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TRIO PLAYIS (БЪЛГАРИЯ)

TRIO PLAYIS (BULGARIA)

Jazz Fusion Trio PlaYIS обединява трима успешни български мултистилови музиканти: Ясен
Велчев (пианист и основател на група „Акага“ и
група „Те“), Ивайло Звездомиров (басист на група
„Те“, ФСБ, LZ, Динамит, Браз бенд София и др.) и популярният музикант и барабанист Стоян Янкулов – Стунджи (Биг бенд на Българско национално
радио, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Ангел Заберски трио, Глобалкан и още
многобройни джаз, фолклор, рок и поп състави).
Стилът на триото се определя като фюжън,
в който се преплитат елементи от джаз, фънк,
поп и дори фолклор, което загатва и заглавието
на първия им албум („7/4“– седем четвърти).
Почти всички пиеси в албума са композирани
от Ясен Велчев, а аранжиментите са на тримата музиканти.
През 2018 г. триото записа първия си авторски албум „7/4“. Музиката от новия компактдиск
на триото беше представена на „Празници на
изкуствата Аполония“, „Варненско лято“, „Бургас
джаз фест“ и „Русе джаз фест“, а наскоро бяха
част от Liburnia JAZZ Festival в Хърватия. Заедно
с тримата музиканти на сцената на Аполония
и Варненско лято, свириха и китаристите Jes
Psaila (Малта), Elvis Stanić (Хърватия) и Веселин
Койчев (България), които също участват в албума на Trio PlaYIS. Следват клубни участия и покани за музикални събития, на които публиката
е наистина изненадана и впечатлена, не само
от високият професионализъм на музикантите,
разнородната програма, но и заразена от приятелския синхрон и настроение по между им.

Jazz Fusion Trio PlaYIS, consists of three Bulgarian musicians, playing various styles: Yasen
Velchev (pianist and founder of the bands „Akaga“
and „Te“), Ivaylo Zvezdomirov (bass player with „Te“,
„FSB“, „LZ“, „Dinamit“, Brass Band Sofia and others)
and the well-known musician and drum player
Stoyan Yankulov – Stundji (Big Band of the Bulgarian National Radio, Stefan Valdobrev and the Usual
Suspects, Angel Zaberski Trio, Globalkan and many
other jazz, folklore, rock and pop bands).
The Trio’s style has been defined as fusion intertwining elements of jazz, funk, pop and even
folklore, hinted in the title of their first album „7/4“
– seven fourths.
Almost all pieces in the album were composed
by Yasen Velchev and arranged by the three musicians.The trio recorded its first album with originals
– „7/4“ - in 2018. The CD was presented at the following festivals: „Apollonia“, „Varna Summer“, „Bourgas Jazz Fest“ and „Russe Jazz Fest“, followed by a
concert at the Liburnia JAZZ Festival in Croatia. At
„Apollonia“ and „Varna Summer“ the trio was joined
on stage by guitarists Jes Psaila (Malta), Elvis Stanić
(Croatia) and Vesselin Koichev (Bulgaria), who also
participated in the recording of the „7/4“ album. Trio
PlaYIS regularly performs at a number of clubs and
music events. The trio’s performances always leave
the audience surprised and impressed by the musicians’ professionalism and diverse program as well
as by the interpersonal synchronization between
them.
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НИКОЛЕТА ФАБРИ (ИТАЛИЯ)

NICOLETTA FABBRI (ITALY)

Николета Фабри е работила 5 години съвместно с Никола Пиовани (победител през
1998г. на наградите Оскар за най-оригинална
драматична партитура за саундтрака на филма „Животът е прекрасен“ на Роберто Бенини),
с който е участвала на най-престижните филмови фестивали по света и в Италия. В допълнение, Николета е записала и DVD на книгата на
Никола Пиовани – „Concerto Fotogramma“.
Певицата има много участия с различни групи и известни изпълнители на италианската
музика, като предпочита джаз жанра. Към момента, тя работи върху няколко албума като
трибют към кинематографията и най-великите диви, автори и изпълнители на Canzone
Italiana. Едновременно с това, работи върху записването на CD – „Sous le ciel de Paris“ в почит
на френските текстописци на музика.

Nicoletta Fabbri has had a five-year collaboration with Nicola Piovani (winner of the 1998 „Best
Original Dramatic Score Oscar“ for the soundtracks
of the Roberto Benigni film „La vita è bella“), with
whom she has performed at the most prestigious
film festivals in both international and Italian theatres and has recorded the DVD of his book „Concerto Fotogramma“.
She performs together with different groups and
known artists of Italian music, mainly in the jazz genre. Currently, she is working on various albums as
a tribute to cinematography and the greatest divas,
to the authors and the performers of the Canzone
Italiana. Nicoletta is also recording a CD called „Sous
le ciel de Paris“ in honour of French songwriters.

www.facebook.com/nicolettasingerfabbri
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УРОШ ПЕРИЧ & МАМБО СТАРС
(СЛОВЕНИЯ / СЪРБИЯ)
„‚90 YEARS RAY CHARLES“

UROŠ PERIĆ & THE MAMBO STARS
(SLOVENIA / SERBIA)
„‚90 YEARS RAY CHARLES“

www.urosperich.com
Урош Перич „„Пери“
Урош Перич е словенски музикант, известен
с интерпретацията си на песни от златната
ера на стиловете блус, соул и джаз. Появата му
на сцената винаги предизвикват бурни аплодисменти от публиката. Неговият стил и музика са силно повлияни не само от легендарния
Ray Charles, но и от титани като Nat King Cole,
Aretha Franklin, Billie Holiday, Otis Redding, Hank
Crawford, David Fathead Newman и Quincy Jones.
„Пери“ започва кариерата си през 2004 г. и е
работил с Биг бенда
на радио и телевизия Словения, Биг
бенда на радио и телевизия Белград, Биг
бенд на радио и телевизия Букурещ, All
European Jazz Star Big
Band, The Moonlighting
Orchestra, The Blue
Note Trio, Big Band HRT,
Sheila Raye Charles и
много други. Урош е
изнасял концерти в
повечето европейски страни, САЩ и
Африка.
Днес „Пери“ е високо ценен изпълнител на песни придобили световна попурялност благодарение на изпълненията на Ray Charles. Рядко се среща бял изпълнител като „Пери“, който да звучи
като афро-американски джаз изпълнител. В допълнение, Перич също активно се изявява като
автор на песни. Написал е многбройни текстове за песни. Повечето от тях са записани на
CD-та и регулярно присъстват в концертният
му репертоар. Неговата песен „U.p. Down Blues“
беше избрана за една от дванадесет финални
песни (от 15 500) в категорията „блус“ на американския конкурс за автори на песни. На финала,
песента на Перич се класира на второ място.
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Uroš Perić „„Perry“
Uroš Perić is a Slovenian musician, who became
well known for his great interpretations of songs
from the golden age of blues, soul and jazz. His way
of singing, swinging and playing the piano always
brings the audience to an overwhelming applause.
His style and music have been mostly influenced by
the legendary Ray Charles and greats such as Nat
King Cole, Aretha Franklin, Billie Holiday, Otis Redding,
Hank Crawford, David Fathead Newman and Quincy
Jones.
„Perry“ started his
career in 2004 and
worked with Big Band
of RTV Slovenia, Big
Band of RT Belgrade,
Big Band of the Radio
and Television of Bucureste, All European
Jazz Star Big Band, The
Moonlighting Orchestra, The Blue Note Trio,
Big Band HRT, Sheila
Raye Charles and many
others. “Perry“ has performed in numerous
European countries,
the USA and even in
Africa.
Today, „Perry“ is a highly appreciated singer
of songs, which achieved worldwide popularity
through the performances of Ray Charles. In fact,
it is very rare to come across a white male singer,
such as „Perry“ with the voice of an Afro-American
jazz singer. Uroš is also very active as a songwriter.
He has written numerous songs. Most of these
songs have been recorded on CDs and are a regular
part of Perry’s concerts. His song „U.p. Down Blues“
was picked as one of the final 12 songs for the blues
category in the American songwriting competition
out of 15 500 candidates and came in at second
place.
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УРОШ ПЕРИЧ & МАМБО СТАРС
(СЛОВЕНИЯ / СЪРБИЯ)
„‚90 YEARS RAY CHARLES“

UROŠ PERIĆ & THE MAMBO STARS
(SLOVENIA / SERBIA)
„‚90 YEARS RAY CHARLES“

www.urosperich.com
Мамбо Старс е латино-салса ансамбъл от
Белград, Сърбия. Ансамбълът е сформиран през
2000г. от група професионални джаз музиканти
– част от Биг бенда на радио и телевизия Белград. Те вливат цялата си любов към латино
музиката в този малък и симпатичен ансамбъл.
По това време, игрални филми като „Кралете
на Мамбото“ и „Buena Vista Social Club“ допринасят за популяризирането на латинската
музика в световен мащаб. Мамбо Старс става
първата салса група в Сърбия.
Техният репертоар се състои
от кубинска салса,
известни латино
хитове, евъргрийн,
саундтракове към
игрални филми, поп
и денс музика, R&B
класики. Ансамбълът
е записал множество телевизионни
шоу предавания, излъчвания и програми. Лидер на Мамбо
Старс е саксофониста Тихомир „Тики“
Яксич. Ансамбълът
е участвал редовно на фестивала като: Джаз
Фестивал Белград, фестивала Grand Theater
Budva, Джаз фестивал Валиево и др.
По време на турнето им в момента групата
ще изпълни трибют към Ray Charles с чудесните изълнения на Урош Перич „Пери“, един от
най-добрите изпълнители на песните и музиката на Ray Charles.
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The Mambo Stars, a latino-salsa ensemble from
Belgrade, Serbia, was founded in the year 2000 by
a group of professional jazz musicians - members
of Big Band RTS (Radio Television Belgrade). They directed their longlasting love for latin music into this
very attractive ensemble. At that time, following the
famous movies „Mambo Kings“ and „Buena Vista
Social Club“, when latin music became extremely
popular worldwide, The Mambo Stars was the first
salsa band in Serbia.
Their repertoire consists of Cuban salsa, famous
Latin hits, evergreen
and movie themes,
pop and dancing music, R&B classics. The
ensemble has recorded many TV shows,
broadcasts and programs. The Mambo
Stars’ bandleader is
saxophonist Tihomir
„Tiki“ Jaksic. The ensemble has regularly
participated in festivals such as Belgrade
Jazz Festival, Grand
Theater Budva Festival, Valjevo Jazz Festival and others.
On this tour the band will perform a Tribute to
Ray Charles with the fantastic Uroš Perić „Perry“,
one of the best performers of Ray’s music.

Джаз ваканция
08.08-14.08.2020г.
За 23-ти пореден път в Банско ще се проведе най-големия летен музикален
фестивал в България. В топлата прегръдка на красивите августовски вечери,
под спокойния небосвод, всяка година музиканти от цял свят идват да ни
дарят с опияняващата магия на джаз музиката.
Специална цена за периода на Международен
джаз фестивал Банско. Цената е на човек и
включват: нощувки, изхранване на база
All inclusive, ползване на басейн, сауна,
парна баня, фитнес, безжичен интернет
на територията на целия хотел, детски
кът с анимация, хотелска застраховка,
туристическа такса и 9% ДДС.

60лв. на човек

в двойна стая

За резервации: +359 884 519 400
или info@bansko-casakarina.com

Хотел "Каза Карина"
гр. Банско 2770, ул. “Кралев двор” 5,
www.bansko-casakarina.com
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ДРАГАН МИЛОВАНОВИЧ ТРИО
(СЪРБИЯ)

DRAGAN MILOVANOVIĆ TRIO
(SERBIA)

Триото вече 5 години се изявява на белградската джаз сцена. Репертоарът им се
състои главно от американски класики, боса
нова в оригинални аранжименти и интерпретации. Триото непрекъснато проучва начини
за създаване на автентичен звук, като вмъква
ритмични и хармонични импровизации във вече
добре познати джаз шлагери. През 2018г., групата издава първия си албум с авторски пиеси
на лидера им Драган Милованович.
Драган Милованович (1975 г.) – Завършва основно музикално училище (пиано), джаз отдела
на музикалната гимназия „Корнелие Станкович“
(джаз пиано) и завършва Музикалната Академия в Белград със специалност „Музикална педагогика и теория“. В момента работи като
преподавател в музикалното училище „Ватрослав Лисински“, Белград. Едновременно с това,
Драган работи и като професионален джаз
пианист. Той е свирил с почти всички сръбски
джаз музиканти от различни генерации. Милованович има участия в джаз фестивалите Бяло

The Dragan Milovanović Trio has been playing
at Belgrade Jazz scene for the past five years. The
trio’s repertoire consists of American classics and
bossa nova in original arrangements and way of
interpretation. The band has been exploring new
possibilities of creating authentic sound by implementing rhythmic and harmonic improvisations in
already well known jazz tunes. In 2018, the Band released it’s first album, consisting of original pieces
by the leader Dragan Milovanović.
Dragan Milovanović (1975) - completed primary
music school with piano, then the jazz department
in secondary music school „Kornelije Stanković“
with jazz piano and graduated from the Music
Academy in Belgrade specializing in Music pedagogy and theory. He works as a teacher in the „Vatroslav Lisinski“ Music School in Belgrade and also as
a professional jazz pianist, who has played with almost all Serbian jazz musicians from different generations. Milovanović has played at jazz festivals in
Bijelo Polje, Nisville and others. He is also the leader
of the Dragan Milovanović Trio and the co-founder
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Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets
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ДРАГАН МИЛОВАНОВИЧ ТРИО
(СЪРБИЯ)

DRAGAN MILOVANOVIĆ TRIO
(SERBIA)

Поле, Нишвил и др. Също така е лидер на трио
Драган Милованович, както и съосновател и
продуцент на фестивала Джаз Кроул в Белград.
Борис Шиянович (1997 г.) – Завършва основно училище (цигулка) и джаз отдела на
музикалната гимназия „Корнелие Станкович“
(контрабас). В момента следва в Музикалната
Академия в Белград (бас китара), като същевременно свири с различни сръбски джаз групи
и изпълнители като: Schime Trio, Max Kochetov
Quartet, Dragan Ćalina Quartet, Dragan Milovanović
Trio, Aleksandar Grujić, Katarina Kaćunković. Шиянович е участвал на различни джаз фестивали:
Marciac, Moers, Нишвил, Белград, Панчево, Нови
Сад. Свирил е с Fabrizio Bosso, Baptiste Herbin,
Giuseppe Vitale, Marko Churnchetz.
Богдан Джурджевич (2000 г.) – Завършва музикално училище „Master Blaster“ (рок и поп перкусии), основно музикално училище (перкусии)
и джаз отдела на музикалната гимназия „Корнелие Станкович“ (джаз барабани и класически
перкусии). През 2018г., Богдан печели 60% стипендия за Музикалния колеж Бъркли, но решава
да учи джаз барабани в Музикалната Академия
във Виена. Свирил е в много джаз и поп-рок групи като група Vasil Hadžimanov Band, Schime Trio,
The Lena Kovaćević Band, The Nele Karajlić Band,
Zemlja Gruva, Manivi.

and producer of the Jazz Crawl Festival in Belgrade.
Boris Šainović (1997) – studied violin in primary
music school and then jazz bass in the jazz department in secondary music school „Kornelije
Stanković“. He is presently a student at the Music
Academy in Belgrade (jazz bass) and plays with different Serbian jazz bands and performers, such as
Schime Trio, Max Kochetov Quartet, Dragan Ćalina
Quartet, Dragan Milovanović Trio, Aleksandar Grujić,
Katarina Kaćunković. Šainović has played at various jazz festivals: Marciac, Moers, Nisville, Belgrade,
Pančevo, Novi Sad. Boris has also played with Fabrizio Bosso, Baptiste Herbin, Giuseppe Vitale, Marko
Churnchetz.
Bogdan Đurđević (2000) - studied rock and pop
percussion at the „Master Blaster“ music school,
finished primary music school (percussion) and the
jazz department in secondary music school „Kornelije Stanković“ (jazz drums and classical percussion). In 2018, Bogdan won the 60% scholarship for
Berklee College of Music but decided to study at
the Music Academy in Vienna (jazz drums). He has
played in many popular jazz and pop-rock bands
such as: the Vasil Hadžimanov Band, Schime Trio,
The Lena Kovaćević Band, The Nele Karajlić Band,
Zemlja Gruva, Manivi.

Special price for double room
incl. breakfast from 49 BGN

Bansko 54, Zahari Stoynov street
Tel. +359 885 992 333,
reception@hotel-mr.com, www.hotel-mr.com
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ЖОАНА АМЕНДОЕЙРА (ПОРТУГАЛИЯ)

JOANA AMENDOEIRA (PORTUGAL)

Жоана Амендоейра e един от най-важните
гласове в така наречената „нова генерация на
Фадо“. Вярна на традиционните корени, Жоана
Амендоейра придава нов живот и експресия на
Фадо стила с гласа си.
Нейният интерес към Фадо започва когато
тя е още дете, а на 13 годишна възраст печели
„Великата нощ на Фадо“ в Порто. Днес, с повече от 20 годишен опит, девет издадени албума, няколко награди, отличия и много участия
на някои от най-известните сцени по света,
Жоана Амендоейра остава вярна на традициите, като добавя отношение и енергия, което я
прави уникална Фадо певица.
Жоана Амендоейра гордо защитава традиционната същност на Фадо, без да се отделя
от своята артистична експресия, в резултат
на което, името
ѝ се е превърнало в критерий на
Португалските
национални песни.

Joana Amendoeira is one of the most relevant
voices of the so-called „new generation of Fado“.
Faithful to its traditional roots, Joana Amendoeira
brings a new life and attitude to Fado with her
voice.
Her appeal to Fado emerged when Joana was a
child and at the age of only 13 she won the great
night of Fado of Porto. Today, with over 20 years of
experience in Fado, nine recorded albums, several
awards and distinctions and many performances
on some of the most prestigious stages around the
world, Joana Amendoeira remains faithful to the
traditional sounds, adding an attitude and energy
that make her a unique Fado singer.
Joana Amendoeira is proud to defend the most
traditional essence of Fado without deviating from
her own artistic expression. As a result of the latter, she has become
a reference name of
the Portuguese national song.

www.facebook.com/jamendoeira
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ЛУСИ УДУЪРД (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

LUCY
LUCY WOODWARD
WOODWARD (UNITED
(UNITED KINGDOM
KINGDOM))

www.lucywoodward.com

ROYAL BANSKO APARTHOTEL
Джаз ваканция 08.08-14.08.2020г.
Искаш да избягаш от забързаният и стресиращ начин на живот? Търсиш спокойствие и тишина?
Разположен само на 200м. от обявения за световно богатство Национален Парк Пирин и 500м. от
лифта комплекс Роял Банско е точното място за теб и твоето семейство.
Апарт хотел Роял Банско разполага със сто апартамента разположени в един основен блок с четири
асансьора. По – голямата част от тях предлагат неповторима гледка към планините Пирин, Рила и Родопи.
Апартаментите са модерно оборудвани и предлагат всички необходими удобства за краткосрочни и
дългосрочни почивки.
Нашите гости може да ползват панорамен, отопляем басейн с детска секция, сауна, парна баня,
шоково ведро, масажен кабинет, фитнес, детски кът, два ресторанта, лоби бар, игрална зала, тенис на
маса, билярд, барбекю, открит паркинг, безжичен интернет и външно мултифункционално игрище за
тенис на корт, футбол и волейбол.
Роял Банско е мястото, където човек може да стане едно цяло с природата и да се потопи в
нейната красота. Заповядайте при нас!
COVID – 19 мерки: Комплекс Роял Банско се намира в новата част на Банско,
само на 200м. от Национален Парк Пирин, което го прави перфектното място
за почивка и изолация. Хотелът ще работи с намален капацитет, завишена
хигиена в СПА центъра, общите части и апартаментите.
Персоналът спазва всички актуални изисквания за борба с COVID – 19.
С тези действия ръководството на комплекса желае да гарантира една
спокойна почивка на своите гости.

ALL Inc. Light + SPA=49.00лв.
Дете 0 – 11.99: безплатно
Второ дете 0 – 11.99: 15лв. на ден
Дете 12 – 16.99: 25лв. на ден
Възрастен 17+: 35лв. на ден
Доплащане за единично настаняване: ваучер + 17лв. на ден

Луси Удуърд e англо-американска певица и автор на песни. Записала е общо 4 албума с различни студия, като Atlantic Records, GroundUP
Music и Verve Records. Четвъртият ѝ албум „Til
They Bang On The Door“ е записан и пуснат в
продажба от Snarky Puppy, (лейбъла на Michael
League), GroundUP Music/Verve/Universal. С музиката си, Луси е участвала в редица филмови
саундтрака и е била беквокал на Rod Stewart,
Barbara Streisand, Snarky Puppy, Celine Dion, Pink
Martini, Gavin DeGraw, Joe Cocker, Chaka Khan, Nikka
Costa и Randy Jackson. През 2003г., Луси е съавтор
на „(There‘s Gotta Be) More to Life,“ световен хит
на Stacie Orrico, който дълго време се задържа в
класациите на топ 40. Същата година, собствения ѝ сингъл „Dumb Girls“ се класира в топ 40.
Днес, Луси работи по дуо проект с китариста
Charlie Hunter.
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Lucy Woodward is an English-American singersongwriter. She has released four studio albums
on Atlantic Records, GroundUP Music and Verve
Records. Her fourth album „Til They Bang On The
Door“ was released on Snarky Puppy bandleader
Michael League’s label, GroundUP Music/Verve/
Universal. She has also contributed to a number
of movie soundtracks and has performed backing
vocals for Rod Stewart, Barbara Streisand, Snarky
Puppy, Celine Dion, Pink Martini, Gavin DeGraw, Joe
Cocker, Chaka Khan, Nikka Costa and Randy Jackson. In 2003, she co-wrote Stacie Orrico’s Top 40
worldwide hit „(There’s Gotta Be) More to Life.“ That
same year Lucy’s own single „Dumb Girls“ hit the
top 40 charts. Woodward also currently has a duo
project with guitarist Charlie Hunter.

HB + SPA=39.00лв. с консумация на алкохолни
и безалкохолни напитки.
Дете 0 – 11.99: безплатно
Второ дете 0 – 11.99: 12лв. на ден
Дете 12 – 16.99: 20лв. на ден
Възрастен 17+: 27лв. на ден
Доплащане за единично настаняване: ваучер + 17лв. на ден
BB + SPA=29.00лв.
Дете 0 – 11.99: безплатно
Второ дете 0 – 11.99: 9лв. на ден
Дете 12 – 16.99: 15лв. на ден
Възрастен 17+: 20лв. на ден
Доплащане за единично настаняване: ваучер + 17лв. на ден
RO + SPA=23.00лв.
Дете 0 – 11.99: безплатно
Второ дете 0 – 11.99: 7лв. на ден
Дете 12 – 16.99: 11лв. на ден
Възрастен 17+: 16лв. на ден
Доплащане за единично настаняване: ваучер + 17лв. на ден
За резервации: +359 899 106 931
Email: reservation@royalbansko.info
Адрес: 2770 Bansko; Bulgaria
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KOKA MASS JAZZ (БЪЛГАРИЯ)

KOKA MASS JAZZ (BULGARIA)

Зад псевдонима Koka Mass Jazz стои Константин Кацарски - композитор и музикант,
чиито парчета в момента са в чартовете и
плейлистите на много радиостанции в цял
свят - BBC 1, BBC 2, BBC 6, Ibiza Sonica, Amazing
Radio и др. От 2014 година издава за американския лейбъл Cold Busted. Дебютният му сингъл
„Smile“, стига до второ място в класацията
на iTunes за фънк и R&B, и е избран за един от
най-добрите сингли за 2014 и 2015 година в три
британски радиостанции – CRS Radio (2014),
Barricade Radio (2014, 2015), Ideal Clubworld Radio
(2015). Албумът му „Groovy Jam Shoes“ бе избран
за албум на седмицата в Barricade radio (UK) и
албум на месеца в Amazing Radio (UK). Номиниран е и за албум на годината в Barricaderadio,
UK. През есента на 2018 г. излезе новият му албум, озаглавен „Elephunky Trip“, под шапката на
„Time Warp Music“. Още първата седмица след

Konstantin Katsarski, with the pseudonym Koka
Mass Jazz, is a composer and musician whose
tracks are part of the charts and playlists of many
radio stations all around the world - including BBC
Radio, BBC Radio 2, BBC 6Music, Ibiza Sonica, KCRW
Radio, Amazing Radio, and more. In 2014, Konstatin started recording for the American label Cold
Busted. His debut single „Smile“ climbed to second
place in the iTunes charts for funk and R&B and
was chosen as one of the best singles for 2014 and
2015 by three British radio stations - CRS Radio
(2014), Barricade Radio (2014, 2015), Ideal Club world
Radio (2015). Konstantin’s album „Groovy Jam Shoes“
was awarded album of the week by Barricade radio (UK) and album of the month by Amazing Radio
(UK). „Groovy Jam Shoes“ was also nominated as
album of the year at Barricade radio, UK. In the fall
of 2018, Time Warp Music released Konstatin’s new
album „Elephunky Trip“. Only a week later the album

www.kokamassjazz.com
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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 2020г.

27 лв. на човек на вечер

(ползване на открит басейн и шезлонги)
Контакти: Рецепция +359 887 482525; +359 749 86407
email: reservation@fourleafclover-bansko.com
office@fourleafclover-bansko.com
www.fourleafclover-bansko.com
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KOKA MASS JAZZ (БЪЛГАРИЯ)

KOKA MASS JAZZ (BULGARIA)

излизането си, албумът достигна 1-во място
в класацията за най-добри продажби в най-голямата европейска музикална платформа JUNO
DOWNLOAD (стил фънк) и беше два месеца в
челната 20-ка.
Албумът „Elephunky Trip“ включва широк спектър от музикални стилове: ню-фънк, ню-джаз,
R&B и соул музика с нотки на афро ритми.
Всички тракове носят усещане за свеж клубен
саунд, изчистени аранжименти със стилна съвременна концепция, представяйки няколко горещи и уникални песни, които ще останат в
плейлиста ви дълго време.
През юни 2019 г., Time Warp Music издадоха и
лимитирана винил версия на албума.
Неговите концерти са едно вълнуващо преживяване, изпълнено с много радост, емоции и
най-вече с музика на световно ниво.

reached 1st place in the charts for best sales on the
largest European music platform JUNO DOWNLOAD
in the funk style category and remained in the best
first 20 for two months.
The „Elephunky Trip“ album includes a wide spectrum of music styles such as nu funk, nu jazz, a
mixture of R&B and soul with a touch of afro-beat.
All tracks carry a sense of fresh club sound, clear
arrangements with a stylish contemporary concept, presented by a few hot and unique songs, that
will be part of your playlist for a very long time. In
June 2019 Time Warp Music released a limited vinyl
version of the album. Konstantin’s concerts are an
emotional experience, full of happiness and mainly
with music on a world wide scale.

www.kokamassjazz.com
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КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА &
СТАНИСЛАВ АРАБАДЖИЕВ ТРИО
(БЪЛГАРИЯ)

CAMELLIA TODOROVA &
STANISLAV ARABADJIEV TRIO
(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 Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Nina
Simone, John Lennon и други.

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.

Станислав Арабаджиев - След дипломирането си в НМА „Проф. Панчо Владигеров“, където
негови учители са Юлия Ценова, Антони Дончев
и Христо Йоцов, Станислав Арабаджиев работи и се изявява на една сцена с музиканти
като Венцислав Благоев, Милчо Левиев, Петър
Салчев, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов,

Stanislav Arabadjiev graduated the National
Academy of Music „Professor Pancho Vladigerov‘‘ in
Sofia in 2014, where he was taught by Julia Tsenova,
Antoni Donchev and Hristo Yotsov. Arabadjiev has
played with many musicians including Ventzislav
Blagoev, Milcho Leviev, Peter Salchev, Mihail Yossifov,
Velislav Stoyanov, Roko Zahariev, Christiane Karam
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КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА &
СТАНИСЛАВ АРАБАДЖИЕВ ТРИО
(БЪЛГАРИЯ)

CAMELLIA TODOROVA &
STANISLAV ARABADJIEV TRIO
(BULGARIA)

www.camelliatodorova.com
Роко Захариев, Christiane Karam, Joris Teepe,
Conrad Herwig и много други. Участвал е в повечето български джаз фестивали като Международния Джаз Фестивал Банско, Джаз Форум
Стара Загора, Лозенец Джаз Тайм, Джаз Фест
Перелик, Джаз Фестивал Хасково, Есен Джаз
Фест Плевен, както и в немалко събития, излъчвани по Българската Национална Телевизия.
Със своето джаз трио, Станислав прави поредица от концерти с Васил Петров, а от скоро и
с Камелия Тодорова. Последният голям проект,
в който участва е с Петър Салчев и Craig Bailey,
дългогодишният саксофонист от състава на
Ray Charles, с които прави турне из страната.
Заедно с триото си, Арабаджиев представи
България на балканския джаз форум „Balkan Jazz
Showcase“ в Тирана. Освен като изпълнител,
Станислав има и страст за обучение на млади музиканти, с които работи индивидуално
и като преподавател в Национално музикално
училище „Любомир Пипков“ и Нов Български Университет, като печели множество награди за
музикално обучение.
Арабаджиев е най-вече повлиян от музиката на Bill Evans, но по време на развитието му
като изпълнител е вдъхновен от нови световни влияния.
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(USA), Joris Teepe (USA, Holland), Conrad Herwig
(USA) and many more.
He has participated in most jazz festivals in Bulgaria including the International Jazz Festival Bansko, Jazz Forum Stara Zagora, Lozenetz Jazz Time,
Perelik Jazz Fest, Haskovo Jazz Festival, Autumn Jazz
Fest Pleven, as well as a number of events broadcast by the Bulgarian National Television.
The collaboration between his trio and Bulgarian
jazz star Vassil Petrov has been very well received
by the Bulgarian audience. Lately he has also been
playing with Camelia Todorow. His latest big project included a collaboration with Petar Salchev and
Craig Bailey, a renowned saxophonist and a long
standing member of Ray Charles‘ band. Together
they toured all over Bulgaria. He presented Bulgaria
with his trio at the balkan jazz forum „Balkan Jazz
Showcase“ in Tirana.
Stanislav‘s love of music has also driven him to
become a passionate teacher of music theory and
piano. He is a teacher in the National School of Music „Lyubomir Pipkov“ and „New Bulgarian University“, Sofia and has thus won a number of awards in
music education.
Mr. Arabadjiev‘s biggest musical influence is Bill
Evans, however, during his development as a performing artist he has beenfinding new influences
from all around the world, which have driven him
on new and exciting musical paths.
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ИГОР БУТМАН КВИНТЕТ (РУСИЯ)

IGOR BUTMAN QUINTET (RUSSIA)

Световно известният саксофонист, продуцент и лидер на група Игор Бутман, е считан
за един от най-известните и уважавани международни джаз изпълнители на Русия.
Бутман е записал и издал над 10 албума в ролята на лидер и помощник лидер на група. Албумите включват „Magic Land“ (Sony Classic) с
Chick Corea, Jack DeJohnette, John Patitucci, Stefon
Harris и Randy Brecker, като един от албумите
става златен в Русия и най-продаван в Германия и Америка.
Дейли Нюз – „Един от най-добрите сакс тенори в света!“
Ню Йорк Таймс – „Г-н Бутман е саксофонист
като валяк, който се движи само напред!“
Като олимпийски посланик и топ поддръжник на руското изкуство в световен мащаб,
Бутман е водач на Московския Джаз Оркестър
и Игор Бутман квинтет.

World famous saxophonist, bandleader and producer Igor Butman is considered one of Russia’s
most well known and respected international jazz
musicians.
Butman has released over 10 albums both as a
leader and co-leader, including the „Magic Land“
(Sony Classic) with Chick Corea, Jack DeJohnette,
John Patitucci, Stefon Harris and Randy Brecker, becoming Gold in Russia and bestseller in the United
States and Germany.
„One of the best tenor saxophonists in the
world!“– The Daily News
„Mr. Butman is a steamroller of a saxophonist!“ –
The New York Times
An Olympic Ambassador and a top advocate of
Russian art in the world, Butman leads the Moscow
Jazz Orchestra and the Igor Butman Quintet.

www.igorbutman.com
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„‚ДИАЛОГ С МИЛЧО“ –
ЛЮБО ДЕНЕВ СВИРИ
МИЛЧО ЛЕВИЕВ
СПЕЦИАЛЕН ГОСТ: ВЕСЕЛА МОРОВА
(БЪЛГАРИЯ)

„‚A DIALOGUE WITH MILCHO“ –
LYUBOMIR DENEV PLAYS THE MUSIC OF
MILCHO LEVIEV
SPECIAL GUEST: VESELA MOROVA
(BULGARIA)

“ВАШИЯТ КОРЕКТЕН И БЛАГОНАДЕЖДЕН
ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Любомир Денев е едно от най-големите
имена в съвременната българска музика.
Пише музика за кино и театър, прави солова
джаз кариера, като международната му дейност се обогатява с концерти в Париж, Осло,
Будапеща, Берлин и други. В различни периоди
от кариерата си е дирижирал всички водещи
български симфонични оркестри и е отличен
с множество награди за работата си като
композитор, сред които: Наградата „СОФИЯ
1989“, „АСКЕЕР 2001“, „Кристална лира 2006“,
„Златна ракла 2006“. Има няколко приза от
Международни конкурси по композиция, а БНТ
заснема два филма посветени на неговото
творчество. Негова музика, в различни жанрове, е изпълнявана в много страни в Европа, както и в Мексико, Китай, Индия, Египет,
Япония, Канада и САЩ. През април 2016 г. излиза
албумът „Нощ в джаз клуба“ с авторска музика на Любомир Денев, вдъхновена от модерен
джаз, блус, класика и български фолклор. В новата си програма Любомир Денев отдава почит на легендарния български джаз пианист и
композитор Милчо Левиев.
Весела Морова е певица отдадена на джаза,
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Lyubomir Denev is one of the biggest names in
contemporary Bulgarian music. He has written music for film and theater, and has made a successful
international career as a solo jazz musician, playing
at festivals in Paris, Oslo, Budapest, Berlin, among
others. In various stages of his career, Denev has
been a conductor of all Bulgarian symphony orchestras and is a recipient of numerous awards for
his work as a composer – among those are „Sofia 1989“, „ASKEER 2001“, „Crystal Lyre 2006“, „Zlatna
Rakla 2006“. The Bulgarian National Television has
produced two documentaries about his work and
his music has been performed across Europe and
countries like Mexico, China, India, Egypt, Japan,
Canada, and the USA. Denev has a distinctive style
of writing; his music could be defined as contemporary jazz, influenced not only by the American jazz
and blues traditions, but also by classical music
and Bulgarian folklore. In 2016, his quartet, together
with vocalist Vesela Morova, released the album
„Night In The Jazz Club“ with original music by Denev. His latest program – „A Dialogue With Milcho“
is a tribute to the legendary Bulgarian pianist/composer Milcho Leviev.
Vesela Morova is a vocalist with a love of jazz, im-

Билети от epaygo.bg и в офис мрежата на EasyPay
Tickets online at epaygo.bg and EasyPay offices

Билети / Tickets

гр.София,1202,
ул. „Георг Вашингтoн“ № 41
Тел.: / факс.: + 359 2 983 16 31
www.energymarketad.com

„‚ДИАЛОГ С МИЛЧО“ –
ЛЮБО ДЕНЕВ СВИРИ
МИЛЧО ЛЕВИЕВ
СПЕЦИАЛЕН ГОСТ: ВЕСЕЛА МОРОВА
(БЪЛГАРИЯ)

„‚A DIALOGUE WITH MILCHO“ –
LYUBOMIR DENEV PLAYS THE MUSIC OF
MILCHO LEVIEV
SPECIAL GUEST: VESELA MOROVA
(BULGARIA)

импровизацията, акапелната музика и латино джаза. Родена е в Габрово, където прави и
първите си стъпки в джаз музиката. По-късно
заминава за САЩ и изучава пеене в музикалния колеж „Бъркли“, Бостън. От 2012 г. насам,
Весела следва професионалния си път в България като солист на Биг бендове, оркестри
и собствени джаз формации. Пътят на Весела
минава през много фестивални и клубни сцени
– Международен Джаз Фестивал Банско, „Аполония“, „Варненско лято“, била е гост-солист
на Симфониета Враца, Държавна опера – Стара Загора и „Дамски салонен оркестър – гр.
Катовице“. Певицата е част и от акапелна
група “Spectrum Vocal Band“, които през 2019 г.
издават албума „Пресечна точка“. През 2016 г.
съвместно с пианиста/композитор Любомир
Денев, записват албум с негова авторска музика озаглавен „Нощ в джаз клуба“.

provisation, a cappella music and Latin jazz. She was
born in Gabrovo, Bulgaria, where she discovered jazz
music and her passion for singing. Later she graduated from Clark University, USA, and then studied
voice performance at Berklee College of Music, Boston, USA. Since 2012, Vesela has been following her
professional path in Bulgaria as a soloist for big bands,
orchestras and a leader of her own music projects.
Vesela has performed at venues around Bulgaria and
abroad and also at festivals, such as International Jazz
Festival Bansko, „Apollonia“ (Sozopol), „Jazz & Blues
Festival – Blagoevgrad“, „Varna Summer International
Jazz Festival“. She has been a guest-soloist for the
Vratsa Symphony, State Opera Stara Zagora and the
Womens’ Salon Orchestra – Katowice, Poland. She is
a member of Spectrum Vocal Band a cappella group,
who recently released their debut album “Cross Point“.
In 2016 together with the pianist/composer Lyubomir
Denev, they recorded their album - „Night in the Jazz
Club“ - with original music by Denev.
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 08 – 14 АВГУСТ 2020
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
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АКСЕЛ ЦВИНГЕНБЕРГЕР (ГЕРМАНИЯ)

Äæàç âàêàíöèÿ
08.08-14.08.2020ã.

AXEL ZWINGENBERGER (GERMANY)

www.boogiewoogie.net

Комплекс “Мария-Антоанета Резиденс”
e прекрасен хотел, удобно разположен
в живописната местност на гр. Банско Страгите в подножието на планината
и в непосредствена близост до първа
станция на кабинковия лифт.

Закуска и вечеря
НВ - 41 лева на човек на вечер
ALL INCLUSIVE
51 лева на човек на вечер
Цените са в лева на човек при максимално
настаняване в помещение на съответния борд
на хранене и включват още: ползване на спа зона вътрешен отопляем басейн, две сауни,
парна баня, фитнес, външен басейн, wi-fi.
Цените са валидни при минимум две нощувки.
гр. Банско, ул.Страгите No 8,
тел. +359 885 999 929, +359 888 936 966,
marketing@maria-antoaneta.com,
www.maria-antoaneta.com

Аксел Цвингенбергер е един от най-популярните буги изпълнители. От 19-годишна възраст, пътува по света като истински посланик на стила Boogie Woogie. Роден е в Германия
и е свирил в около 50 страни в Европа, Америка,
Азия и Африка. В началото на 80-те години на
миналия век, великият Lionel Hampton го кани
да участва в концертно турне из Европа и в
записи за американски компании. Творческите
постижения на Аксел са документирани на 38
аудиодиска. Издал е 8 солови албума. Музикалните критици от Великобритания го определят
като буги-майстора на света. Звание, което е
заслужил със своята креативност и новаторство като композитор, както и с неподражаемите си интерпретации, дали нов живот на
автентичните американски стилове. Той е добре познат на българската публика – гостувал
е в Банско няколко пъти. Преди две години той
свири с известната американска джаз изпълнителка Lila Ammons.
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Axel Zwingenberger is one of the most popular
Boogie performers in the world. Since the age of
19, he has been travelling the world as a genuine
ambassador of Boogie Woogie. Axel was born in
Hamburg, Germany and has performed in over 50
countries in Europe, America, Asia and Africa. In
the early 1980s, Axel received an invitation from
the great Lionel Hampton to join him for a concert
tour of Europe as well as recordings for American
companies. Axel has released 38 CDs and 8 solo
albums. British music critics describe Axel as the
Boogie master of the world. A title he has earned
with his creativity and innovation as a composer, as
well as with his unmatched interpretations, breathing new life into authentic American music styles.
He is well-known to the Bulgarian audience having
performed at the International Jazz Fest Bansko a
number of times. Two years ago he played together
with the well-known American jazz singer Lila Ammons.

FEST

bg

ВСИЧКО И НАВРЕМЕ ЗА
ФЕСТИВАЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

2020

www.fest-bg.com
bgfestivals
festivalsinbulgaria
festbg
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АКАГА (БЪЛГАРИЯ)

AKAGA (BULGARIA)

АКАГА е една от най-популярните групи в
България, сформирана през 1992 г. от студенти
на Музикалната Академия София. Музикантите
в групата са считани за основоположници на
съвременния модерен български саунд. До момента имат издадени 7 албума, последният от
които през 2011 г.
Музиката на групата е смесица от фънк, фюжън джаз, реге, фолк, соул, хип хоп и др. АКАГА
е първата българска поп група, която вкарва
водеща брас секция, като част от звука си.
През първите си години изнасят концерти
основно в България. Издават 3 албума („Broken
Dreams“, „Why“ и „When You See“), докато набират популярност. Между 1994 и 1998г., АКАГА е
официалната група на Българската Национална
Телевизия. През годините са били желан гост
на редица водещи фестивали: Международен
джаз фестивал Банско, Аполония, Nishville Jazz
Fest, Klaipeda Jazz Fest, Montreux Jazz Fest и др.

AKAGA is one of the most popular Bulgarian
bands formed in 1992 by students at the National
Musical Academy. The musicians of the band are
considered among the founders of contemporary
Bulgarian sound. AKAGA have released 7 albums,
the latest at the end of 2011.
The band’s music is a unique mix of fusion-jazz,
funk, folk, reggae, soul and hip-hop. AKAGA was the
first Bulgarian pop band to feature a leading brass
section as part of its sound. During its first years
the band had concerts mainly in Bulgaria. They released three albums („Broken Dreams“, „Why“ and
„When You See“) as their popularity grew. Between
1994 and 1998, AKAGA was the official band of the
Bulgarian National Television. Over the years, Akaga
has been a respected headliner at numerous prestigious jazz festivals: International Jazz Festival Bansko, Apolonia, Nishville Jazz Fest, Klaipeda Jazz Fest,
Montreux Jazz Fest, etc.

www.facebook.com/akagaband
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It’s time Z
for JA Z !

Õîòåë „Øàòî Âàïöàðîâ” å ðàçïîëîæåí íà òèõî è ñïîêîéíî ìÿñòî â ïîêðàéíèíèòå íà Áàíñêî,
â ïîäíîæèåòî íà Ïèðèí, íà 800 ìåòðà îò êàáèíêîâèÿ ëèôò è öåíòúðà íà ãðàäà. Õîòåëúò å ñ
ïðåäèìíî ñåìåéíà è ìëàäåæêà íàñî÷åíîñò è ñú÷åòàâà â ñåáå ñè âñè÷êè óäîáñòâà íà ñòàíäàðòåí
÷åòèðèçâåäåí õîòåë â ñú÷åòàíèå ñ ìíîãî âúçìîæíîñòè çà äîïúëíèòåëíè ðàâëå÷åíèÿ è çàáàâëåíèÿ.
Õîòåëúò ðàçïîëàãà ñ øèðîêè è óþòíè ïîìåùåíèÿ ïîäõîäÿùè çà íîðìàëíî íàñòàíÿâàíå íà ïî-ãîëåìè
êîìïàíèè è ñåìåéñòâà, ïðîñòîðíî ôîàéå, óþòåí ëîáè áàð ñ áîãàòî ðàçíîîáðàçèå íà áèðà,
áåçàëêîõîëíè è àëêîõîëíè êîêòåéëè è íàïèòêè, êëàñè÷åñêè ðåñòîðàíò, ìåõàíà, áèëÿðä,
ìíîãîôóíêöèîíàëíà çàëà çà òàíöè, ñïîðò, èãðè è çàáàâëåíèÿ, êîíôåðåíòíà çàëà, äåòñêè êúò,
áàòóò, çàêðèò áàñåéí ñ ìèíåðàëíà âîäà, ñàóíà, ïàðíà áàíÿ, äæàêóçè, ìàñàæè, ôèòíåñ,
ñêè-ãàðäåðîá, ïàðêèíã, ëåòåí îòêðèò áàñåéí, ëÿòíî áàðáåêþ, ôóòáîëíî èãðèùå,
WiFi âúâ âñè÷êè ïîìåùåíèÿ è ìíîãî äðóãè åêñòðè
ïðåäðàçïîëàãàùè êúì ïðèÿòíà è ñïîêîéíà ïî÷èâêà.

www.chateauvaptzarov.com
ãð. Áàíñêî 2770, óë. Ñîëóí 23, Îáëàñò Áëàãîåâãðàä, Áúëãàðèÿ
Òåëåôîí: +359 (0) 700 12 622, info@chateauvaptzarov.com

SPA & Apartments

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА
ДЖАЗ ВАКАНЦИЯ 08.08 - 14.08.2020г.
49 лева на човек на база нощувка+закуска
в апартаменти тип студиа, с една спалня,
две спални, мезонет с една спалня, мезонет
с две спални с включено ползване на
вътрешния басейн /23 м/, детски басейн,
сауна, външен басейн, външно джакузи,
релакс зони с шезлонги, спортна площадка,
при желание — групови занятия
по стретчинг-йога, пилатес, аквабайкинг.

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;

manager@bansko7pools.com

семеен хотел


ВАЛЕВИЦАТА
ул. Глазне № 75, тел. 0887 417 645
e-mail: valevicata@mail.bg
двойна стая – 30 лв.
Цените включват закуска

Винаги в крак
с времето
Безконтактни разплащания
Garmin pay watch powered
by Fibank

Научете повече на www.fibank.bg
Use this on color prints!

