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ВЛЮБЕНИ В ДЖАЗА 
И В БАНСКО
За мен влюбването в Банско започна 
с ружите покрай калдъръма на сока-
ците му. Продължи с чудната природа 
на Пирин, гордо и безмълвно извисен 
в небето. С грохота на Глазне. С май-
сторските гозби в китните дворове. 
С гостоприемните му хора, които в 
проливен дъжд ще те откарат с кола до читалището за пресконференция. 
Всяка една от срещите с български и чуждестранни джазмени се превръща 
в споделено откровение, всяко с различен глас, разказващо своята тъжна 
или весела, но винаги искрена история. А вечерите с джаз на площада? Не-
повторима емоция. Диалог между сродни души. Среща с приятели. Мечта-
на ваканция. Атмосфера, която няма да забравиш...    
За всичко това става дума в тази книга, която е събрала публикувани в 
българската преса журналистически текстове и снимки на хора, влюбени 
в джаза и в Банско. 20 текста, подбрани сред стотици материали, за 20-те 
години на едно уникално за България музикално събитие – МЕЖДУНА-
РОДНИЯ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ - в красивото старинно и модерно градче под 
Пирин. 
20 години Джаз фест! Тръпката продължава! Затова ние, журналистите сме 
отново тук...

Веселина Филипова
Съставител и редактор

IN LOVE WITH JAZZ 
AND BANSKO
My falling in love with Bansko started with the Alcea alongside the cobbles of 
its streets. It went on with the wonderful nature of Pirin, proudly and silent and 
raising up in the sky. With the rumble of Glazne. With the delicious dishes in 
the picturesque yards. With its friendly people that would give you a car to the 
community centre for the press conference when it’s rainy. Each of the meetings 
with the Bulgarian and foreign jazzmen is a shared revelation, each with a different 
voice, telling its sad or cheerful story but always a sincere story. And what about 
the evenings with jazz on the square? A unique emotion. A dialogue between 
kindred spirits. A meeting with friends. A dream holiday. An atmosphere that 
you won‘t forget…
It‘s all about it in this book, it compiles publications in the Bulgarian press of 
journalistic articles and pictures of people that are in love with jazz. 20 texts that 
were selected among hundreds articles, for 20 years of the unique musical event 
in Bulgaria - the International Jazz Festival Bansko - the beautiful antique and 
modern town in the foot of Pirin.
20 years of the Jazz Festival! Falling in love never ends! That’s why, we the 
journalists are here again…

Vesselina Filipova
Compiler and editor
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ЗА ГРАДА И ЗА ФЕСТИВАЛА
Това е история за един Фестивал и за един град, изпълнена от емоциите 
на прохождането, възторга на феновете, атмосферата на неповторимост и 
много гостоприемство. История, която се пише с музика вече двайсет годи-
ни в августовските вечери на Банско, част от която е събрана в тази книга 
от единайсет талантливи дами, явно влюбени в джаза, а смея да се надявам, 
и в моя град.
Отдавна е изживян скептицизмът и въпросът „Защо в Банско?“ е заменен с 
„Къде другаде, ако не в Банско!“. Крехката подкрепа в началото на феста е 
минало и сега, вече години, ние, като община, сме основни негови спонсо-
ри. Стоим и ще стоим до неговия създател и двигател, до моя приятел д-р 

Илиев. През цялото време Фестивалът и градът израстваха 
заедно, за да се стигне до забележителната годишнина, на 
която е посветена книгата, и която ние с радост издаваме. 
Има и нещо друго, което не може да бъде предадено в текст 
и образна информация, но трябва да бъде изживяно. Това 
са миговете, когато хиляди се сливат на площада в Банско с 
поредната импровизация на поредния голям в джаза.
...И затова Ви казвам, елате! Изживейте Банско, потопете се 
във Феста, сами усетете тази вихрена амалгама от музика, 
град, пропит от история, от дух... и фантастичната природа 
на Пирин. Всеки, който го е направил, се завръща. А ние, 
цялата местна общност, ще ви очакваме през август, за да ви 
разкажем още приказки. Напишете и Вие Вашата...                                                                                                                                       

Георги Икономов 
Кмет на Община Банско 

ABOUT THE TOWN AND FESTIVAL
This is a story about a festival and a town, a story that brings the emotion of 
learning to walk, fans’ enthusiasm, the unique atmosphere and lots of hospitability. 
A story that has been written in music for almost 20 years in the August evenings 
of Bansko,  and a part of it has beenpresented in this book by eleven talented 
ladies, obviously in love with jazz, and I dare hope, in love with my city too.
The scepticism was left behind a long time ago, so was the question, „Why 
in Bansko?“, and it is replaced with, „Where else if not in Bansko!“ The slight 
support in the beginning of the festival is in the past, and now years on, we, the 
municipality are its main sponsors. We stand and will stand next to its establisher 
and an engine, next to my friend, Dr.Iliev. The Festival and the town have grown 
up together all time long so this notable anniversary to be celebrated and the 
book we gladly publish is dedicated to the anniversary. There is anything else that 
cannot be represented in a text and as visual information, something that must 
be lived through. These are the moments that thousands of people get together on 
the square for another improvisation of another great performer in jazz.
…So,  I tell you,  just come here! Live up to Bansko, enjoy the Festival, feel that 
whirling amalgam of music, a town steeped in history, of spirit...and the fantastic 
nature of Pirin. Everybody who does it, comes back again. And we, the whole 
local community, we shall expect you in August to tell you more stories. Write 
your own story too…

Georgi Ikonomov
Mayor of Bansko Municipality

20 ГОДИНИ СE ОКАЗАХА 
ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ 
ЗА ГРАД КАТО БАНСКО
За да стане той най-голямата джаз сцена в България и да се полз-
ва с авторитет в целия свят. Щастлив съм, че от първия Между-
народен джаз фестивал в Банско през 1998 година досега пеят и 
свирят световни и български знаменитости и все повече гости 
посещават фестивала. Разбира се, за да може това събитие да 
съществува, са необходими спонсори, които, за наша радост, 
се увеличават с всяка изминала година. В началото бяхме сами, 
докато от 2002 година генерален спонсор стана Първа инвести-
ционна банка. И така вече 15 години. През 2008 година и Об-
щина Банско започна да подпомага финансово фестивала, като постепенно се 
превърна в негов основен спонсор. През последните години получаваме под-
крепа и от Виваком, автомобилните фирми Ситроен и Мото Пфое, компаниите 
за вино Братя Минкови и Тодороф, кафе Tchibo. Радва ме и фактът, че повечето 
хотели в града също ни предоставят възможност за настаняване на музиканти, 
журналисти и гости. Искам да изкажа голямата си благодарност на БНТ и на 
БНР, които допринасят за популярността на фестивала. Особена подкрепа ни 
оказва и радио „Джаз ФМ”. Благодаря на вестниците, списанията и електронни-
те издания, както и на журналистическата гилдия, която ни подкрепя. Голяма 
благодарност на моя екип и многобройните сътрудници и приятели! Специал-
но благодаря на чудесната интернационална публика, която изпълва площада и 
аплодира всеки добър изпълнител! Вярвам, че за тези две десетилетия фестива-
лът намери своята посока, развива се, пред него се откриват нови възможности. 
Това ме прави щастлив и оптимист за неговото бъдеще! 

Д-р Емил Илиев
Създател и организатор на Фестивала

20 YEARS TURNED OUT 
TO BE ENOUGH TIME FOR BANSKO
to become the biggest jazz stage in Bulgaria and very respected all over the world.
I’m happy that ever since 1998 when the first International Jazz Festival in Bansko 
took place, more and more world and Bulgarian celebrities has performed on its stage 
and more people from Bulgaria and abroad visited the festival. Of course, existence of 
this music event requires sponsors that fortunately increase in number each and every 
year. In the beginning we were alone, then the First Investment Bank has become the 
general sponsor since 2002. That very successful collaboration has been continuing for 
15 years. In 2008, Bansko Municipality provided a financial support of the festival, as it 
gradually has become its main sponsor. Within the last years, we were given a support 
by Vivacom, the automobile companies Citroen and Moto Pfohe, the wine companies 
Minkov Brothers and Todoroff, the Tchibo coffee. I’m glad by the fact that most of the 
hotels also offer the opportunity to provide accommodation as to performers so to a 
large number of journalists, technical personnel, etc. I’d like to express my gratitude to 
the BNT and the BNR that has promoted his popularity. In the last years, we got the 
support form Jazz FM Radio. I’d like to thank to the newspapers, magazines and elec-
tronic editions and the journalist guild. I want to say my great thank you to my team 
and numerous collaborations and friends! A special thanks to the wonderful interna-
tional audience that filled the square and applauded every good artist! I believe that for 
these two decades, the festival has found its direction, the festival has been developing, 
there will belots of new opportunities in front of it, and this makes me happy and op-
timistic about its future!

Dr. Emil Iliev
Bansko Jazz Fest, Founder and General Manager
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„Моята основна професия е да лекувам хората
и да уча на медицина“, убеден е той. Майка му и баща му са лекари и синът 
му е лекар. „Останал съм верен на семейната традиция.“  Навремето отка-
зал да стане апаратчик в Международния отдел на ЦК на Комсомола, след 
10-и отхвърлил поста министър на здравеопазването.
Всичко останало - конгреси, фестивали - е между другото. „Имам рутина-
та да организирам форуми, 
университет за общопрак-
тикуващи лекари, световни 
конгреси. Важното е като 
се отвори енциклопедия-
та Who‘s Who, да си вътре.“ 
Към тази привилегия се 
стреми цял живот. И дава 
за пример Гяуров. „1966-а 
бях във Виена и вечерях слу-
чайно на една маса с Гяуров. 
Видях с какво уважение се 
ползваше, а там бяха хора 
като Херберт фон Караян. И 
разбрах, единственият начин 
да се надскочи още тогава 
консервативната система, е 
да станеш световна номен-
клатура. Уважението идва 
не от постовете, които зае-
маш, а от името. Ако с един 
фестивал можеш да станеш 
известен след 5 години, то в 
медицината трябва да минат поне 15-20. Създава се с много труд и натру-
пани професионални умения, защото се доказваш със знанията си. Вече 
съм спечелил уважението, което отваря вратите, и това ме прави щастлив. 
Затова и при Ким Ир Сен в Северна Корея съм живял добре, и в Америка 
живея добре, и в Китай, и в Съветския съюз, и в Германия, и в България 
живея добре...“
А иначе всички в семейството свирят на пиано, във всяка от къщите им 
има по едно, леля му била оперна певица, баба му - китаристка. Значи няма 
нищо случайно, че прави джаз фест. „Напротив, в моя живот всичко е 
случайно - и правенето на Фестивала, и практикуването на традиционна 
китайска медицина“, опровергава ме той, като бърза да допълни, „Тази ме-
дицина е с друга философия. Нашата често е песимистична заради безпо-
мощността си да помогне на болните. Когато един китаец започне да дава 

МИСИЯТА НА ДОКТОРА

Публикувано във в. „Дневник“, 2008-а 
 
Това е Емил Илиев, д-р Емил Илиев, или както всички го наричат 
- Доктора: обиколил е 140 страни, без да е мореплавател, лекува с 
акупунктура, прави Джаз фест в Банско, организатор от класа и издател.

Д-р Емил Илиев 
и Бени Голсън
СНИМКА: 
БУЛФОТО 

Августа Манолева – журналист и учен (БАН) - не 
помни как попада за първи път на Джаз фестивала, но 
той се превръща в нейна кауза. Затова участва както 
в оформянето на ядро от журналисти, съмишленици 
на Феста, така и в създаването и разширяването на 
публика, която постепенно превърна Джаз форума в 
Банско в свой ваканционен хит. А понеже всеки идва 
заради музикантите, успя да покани Бояна Траянова 
с триото й „Блекаут“ - една от трите жени (сред 100-те 
барабанисти) в меката на джаза Ню Орлиънс, свири-
ла с известния блусар Джон Муни, в соло проекта на 
знаменития тромпетист Майкъл Рей, с изпълнителя 

на годината, звездата Тромбон Шорти. 
Обзорите и срещите със знаменитости като носителя на „Грами“ Шели 
Бърг, Чайна Моузес (не по-малко известната дъщеря на Ди Ди Бриджу-
отър), джаз пианиста от Париж Марио Станчев, една от перлите в джаза 
Шери Уилямс, легендарната кубинска звезда, певец и многостранен музи-
кант - Боби Каркасес, и десетки още материали, са намерили място в „Днев-
ник“, „Българска армия“, Dnes.bg, „Програмата“, www.epicenter. 
Родена на 12 август, по време на Фестивала, журналистката успя да впише 
своя празник като част от съпътстващата програма на феста, в който ак-
тивно се включват дори и гост изпълнителите. 

• • •

Avgusta Manoleva is a journalist and a scientist (BAS).  I don’t remember how she 
first came at the Jazz Festival but it’s become her cause. That‘s why she participates 
as in the formation of journalist core and festival supporters but also in bringing 
up and increasing the audience that gradually made the Jazz Forum in Bansko 
its holiday hit. And because everyone comes for the musicians, she managed to 
invite Boyana Trayanova and her a trio Blackout, one of the three women (among 
100-drummers) in New Orleans, the holiest place for jazz, who also played with 
the famous blues guitarist John Mooney in the solo project of the famous trum-
peter Michael Ray and the Cosmic Krewe, with the performer of the year, the star 
Trombone Shorty.
Reviews and meetings with celebrities such as Grammy winner Shelly Berg, Chi-
na Moses (not less famous Dee Dee Bridgewater‘s daughter ), a jazz pianist from 
Paris Mario Stantchev, one of the pearls in jazz Sherry Williams, the legendary 
Cuban star, singer and multi-faceted musician Bobby Karkases and dozens more, 
who found place in printed editions as Journal, the Bulgarian Army, Dnes.bg, 
Programme, Epicentre.
Born on August 12, the time when the Festival takes place, a journalist, who cel-
ebrates along with festival programme and the active participation of guest per-
formers.
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съвети, той винаги говори за прогнозата с оптимизъм. А капиталът идва 
при оптимистите.“

Рецептата на Доктора:
оптимизъм плюс работоспособност, ред плюс дисциплина и музика: като 
лекар е убеден, че хората, които слушат хубава музика, особено класическа 
и джаз, са по-здрави и живеят по-добре.
„Това, което не мога да понасям, е хленченето и безредието. Хаосът, който 
цари в България, е на всички нива. Хората се въртят безцелно като мухи 

без глави. Помня един лозунг в Германия, още от ГДР 
– „Работи по-рационално!“. Не крия, че съм герма-
нофил. Уважавам тези хора заради възпитанието и 
организацията им на работа.“
Преди близо 28 години Емил започва да помага за 
развитието на летния туризъм в Банско. Докарва 
най-напред немски пациенти. За да ги забавлява, 
седем години поред кани джаз бендове от Германия. 
„Когато дойдох в Банско, имаше едно потрошено 
пиано в читалището. Първите два фестивала сме 
свирили на него. Организирах всички възможни 
средства да се купи роял. Хората в общината ме по-
мислиха за луд: „Бе докторе, ти добре ли си, какъв е 

тоя роял? Ние няма какво да ядем, ти роял ще купуваш!“
Съобразил е и постоянните дати (7-14 август) със специалната справка от 
БАН за най-сухия период през лятото. Предвиждането се оказва точно - за 
88-те дни на 11-те издания на фестивала само 4 дни е валял дъжд. „При-
съствал съм на всички джаз фестивали по света. Изследвал съм ги, разпит-
вам, докато не смъкна цялата информация. Трябва да познавам кухнята с 
грешките и хубавите неща, за да знам как да се предпазвам.“

Как подбира музикантите: 
„Най-често, когато чуя някого, преценявам веднага дали е добър или не. 

Консултирам се, но не се доверявам 
само на един човек. Е, вярно, бог да 
го прости, Вили Казасян, каквото ми 
кажеше, му вярвах, защото ми е при-
ятел, защото за мен е капацитет. Ако 
познавам някого по-бегло, ще попи-
там още няколко души. 
Например участието на Кейко. Пред-
стави ми я една наша дипломатка в 
Токио. Изпрати ми дискове, чух я, 
видях я - много добра пианистка, 
прочетох за нея, добих доста инфор-
мация - че как да не я поканя. Други-
ят японец - Суун Ким, сам се обади. 
Саксофонист, работел над проекти, 
изпрати ми записи, чух ги, изпратих 
ги в Германия за консултация на му-
зиканти, на които вярвам, те потвър-
диха, че е много добър. И какво се 

случи тук? Аз ги запознах, когато си правеха пробите на звука, те никога 
не се бяха виждали. Казах им - ето, вие тук сте двама японци. А те: да, да, 
поклониха се един на друг и тогава им предложих: защо не изсвирите нещо 

заедно. Кейко, много отворена и широко скроена, прие - защо не. Седна на 
пианото, засвири нещо с Ким и квартета му, харесаха я, после решиха, че на 
концерта ще импровизират заедно. Това е от кухнята. Ако човек не го знае, 
ще си помисли, че отдавна свирят двамата, а всъщност направиха за първи 
път великолепно шоу, демонстрирайки ви-
соката си класа...

Фестивалът оттук-нататък? 
„Той трябва да стане един от най-големите в 
света, това е моята амбиция. Минахме една 
трета от пътя, което е престиж и за Бълга-
рия. Борим се за всеки човек. С Фреди Коул 
стоях до 2 часа посреднощ в Байраковата 
механа. Пяха цигански и български песни. 
Неговият барабанист се качи на една маса 
да танцува. Разигра се и Фреди, доби дру-
го човешко измерение. Удиви даже мени-
джърката си, която ми каза, че била с него 
на толкова фестивали, но никога не го е 

Скот 
Хамилтън
СНИМКА:

www.scott
hamiltonsax.

com

Фреди Коул
СНИМКА:
БУЛФОТО,

Стойко
Поповски

Денис Джана 
СНИМКА: 
Агенция 
БУЛФОТО,
Сашо 
Крушевски

Кейко 
(вокал,пиано), 
Япония
СНИМКА: 
Агенция 
БУЛФОТО,
Стойко 
Поповски
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виждала в такава светлина. Самата тя, Катрин Майер, четири години от-
хвърляше поканите ми, защото не смяташе, че в България има интерес към 
джаза. А сега иска да ходи на ски през зимата. Надявам се и те да правят 
като саксофониста Скот Хамилтън, който навсякъде пита по света – „Ей, а 
вие знаете ли къде се намира Банско?“ Всичко това е част от оня път, който 
ще ни помогне да направим в България Монтрьо.“

Суун Ким 
квартет 

от Япония 
СНИМКА:

Агенция 
БУЛФОТО,

Стойко 
Поповски

Камелия 
Тодорова 

и Джейми 
Дейвис 

СНИМКА:
Агенция 

БУЛФОТО,
Стефан 
Марков

DOCTOR’S MISSION

Published in “Dnevnik” newspaper, in 2008
 
Let me introduce you to Emil Iliev, doctor Emil Iliev, or the way they all call him 
– the Doctor: he has travelled in 140 countries without being a sailor-man, he 
treats with acupuncture, organizes Jazz fest in Bansko, a world class organizer and 
publisher. 

„My basic profession is about healing people
and studying medicine“, he is convinced. His mother and his father were doctors, 
his son is a doctor as well. “I remained loyal to the family tradition.”In the past he 
refused turning into functionary in the International department of the Central 
Committee of the Komsomol, and after the 10th refused taking up the position of 
minister of health.
All the rest – congresses, festivals – is in-between. 
“I have the routine it takes to organize forums, 
university of the general practitioners, world 
congresses. What matters is when one opens the 
encyclopaedia Who‘s Who, to see you there.“ He 
has been striving towards that privilege all his life. 
So he points out to Gyaurov. “In 1966 I was in 
Vienna and accidentally had dinner at one table 
with Gyaurov. I witnessed the respect he enjoyed, 
and among the people present there was Herbert 
von Karajan. Then I figured out the only way of 
outstripping the system that was conservative even 
back then was to become a global nomenclature. 
Respect comes not from the titles you hold, but 
from the name. If with a single festival you could 
become famous in 5 years, in medicine it takes 
at least 15-20. It is earned with lots of work and 
accumulated professional skills because you have 
to prove yourself with your knowledge. I have 
already earned the respect that opens the doors for 
you and that makes me happy. That is why during 
the ruling of Kim Il-sung in North Korea I lived 
well, I live well in America, as well as in China, 
in the Soviet Union and in Germany, I live well in 
Bulgaria as well...“
Otherwise all the people in my family play the 
piano, in each of their houses they have at least one, his aunt was opera singer 
and his grandmother – a guitarist. So it is not by chance he is making a jazz fest. 
“On the contrary, in my life everything is by chance – making the fest as well as 
practicing traditional Chinese medicine”, he disagrees with me and is fast to add, 
“That medicine has different philosophy. Ours is frequently pessimistic because 
it is helpless in assisting the patients. When a Chinese starts giving pieces of 
advice, he or she always speaks about the forecast with optimism. Capital comes 
to optimists.“

Doctor’s prescription:
optimism plus workability, order plus discipline and music: the doctor is of the 

Dr. Emil Iliev
PHOTO: 
bulFoto,
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Yehya Khalil 
Band

PHOTO: 
bulFoto,

Evgeni Dimitrov

firm opinion that those people who listen to good music, especially classical and 
jazz, are healthier and live longer.
“The things I cannot stand are whining and chaos. Chaos ruling in Bulgaria is at 
all levels. People keep roaming like headless flies. I remember a slogan in Germany 
dating back to the German Democratic Republic–“Work more rationally!”. I do 
not hide I am Germanophile. I respect these people for their upbringing and 
work organization.”
Nearly 28 years ago Emil started supporting the development of summer tourism 
in Bansko. Firstly he fetched German patients. In order to entertain them, for 
seven years in a row he invited Jazz bands from Germany. “When I came to 
Bansko, there was one broken piano in the community centre. During the first 
two festivals we played at it. I arranged for all possible funding in order to buy a 
royal piano. The people in the municipality thought I was crazy: “Hey, doc, you 
are nuts, what is that grand piano? We have nothing to eat and you are about to 
buy a grand piano!”

He took into consideration the fixed dates (7th – 14th of August) with the special 
report elaborated by the Bulgarian Academy of Sciences on the driest period 
during the summer. The forecast proved right – for the 88 days of the 11 festival 
editions it rained in only 4 days. “I have attended all jazz festivals around the 
world. I have researched them until stripping off the whole information. I have to 
know the cuisine with its errors and advantages, in order to know how to protect 
myself.”

The way he selects the musicians:
“In most cases, when I hear someone, I could immediately decide on whether he 
or she is good or not. I consult people, but do not bet on a single opinion. Well, 

yes, Vili Kazasyan, may he rest in peace, whatever he told me, I trusted him, 
because he was a friend of mine, because he was a real capacity to me. If I know 
someone not that well, I would immediately ask several more people. 
For example, Keiko’s participation. One of our diplomats in Tokyo introduced 
me to her. She sent me discs, I heard her, I saw her – a very good pianist, I read 
about her, got sufficient information about her – I had no other choice but to 
invite her. The other Japanese – Sun Kim called by himself. A saxophone player, 
he worked on some projects, sent me some records, I heard them, forwarded 
them to Germany in order to consult musicians that I trust and they confirmed 
he was very good. What happened here? I introduced them to each other while 
they were doing sound trials, 
they had never seen each other 
before. I told them – you are 
two Japanese nationals. And 
they replied: yes, yes, they 
bowed each other and then 
I offered them: why don’t 
you play something together. 
Keiku is very open-minded 
and immediately accepted – 
why not. She sat at the piano, 
started playing something 
together with Kim and his 
quartet, then they decided on 
improvising together at the 
concert. This comes from the 
kitchen. If one does not know 
it, he or she would think they 
had been playing together 
for long, actually hey made a 
magnificent show for the first 
time while showing off their 
high class...

Festival’s development from 
now on
“It should become one of the 
largest globally, I am quite 
ambitious about it. We had 
travelled one-third of the road 
and it is quite prestigious to 
Bulgaria. We are fighting for 
each and every person. I and 
Freddy Cole used to sit next 
to each other until 2 a.m. in Bayrakova pub. They performed Gypsy as well as 
Bulgarian songs. His drummer climbed onto some table to dance. Freddy started 
dancing as well, he got another human dimension. He managed to amaze even his 
manager that told me she had attended so many festivals with him but had never 
seen him that way. Catherine Meyer kept rejecting my invitations for four years 
because she didn’t believe people in Bulgaria were interested in jazz. Now she 
wants to go skiing in the winter. I hope they will follow suit the saxophonist Scott 
Hamilton who keeps asking everywhere around the world–“Hey, do you know 
where Bansko is?”All that is part of the road which will help us make Montreux 
in Bulgaria.”

Big Lenny
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov
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„За възможностите на човешкия глас прегради и възраст няма, той 
винаги може да ни изненада - това ни напомни певицата Сидни Елис 
- гост на Феста в Банско. Тази слаба, твърде младолика жена, с широка 
добронамерена усмивка, пропява на 44-годишна възраст (сега е близо на 

60). „Пет години след като се омъжих 
за втория си съпруг, той ме чу да си 
пея Summertime на Гершуин и настоя 
да помисля за музикална кариера. 
Исках да пробвам с джаз, нещо като 
Сара Вон, но и тук беше категоричен 
- стилът да е ритъм енд блус“ - разказа 
словоохотливо певицата. Всъщност 
по-късно сама се убеждава - „Ритъм 
енд блусът ми приляга добре, носи 
културното наследство на афро-
американската народна музика. Не 
искам да изглеждам изкуствено, не на 
място в други стилове, затова не пея 
и на други езици освен на развален 
английски.“
Концертната си кариера започва в 
Лос Анджелис, но после се премества 
оттам, тъй като музиката, която 
изпълнява, не е популярна както 
вокалния джаз, рокендрола и блуса.
Никой от нейното семейство няма 
гласови данни - сестрата или тримата 
братя, нито пък петте й деца. 
„Наскоро бях в Детройт при две от 
дъщерите ми и те поискаха да отидем 
на караоке. Стана ми смешно, защото 
и двете са много зле като певици. 
Най-голямата (на 39) пее малко, но 
непрофесионално. Може би пък един 
от шестте ми внуци ще се окаже по-
музикален“, надява се тя. Самата 
Сидни никога не е учила музика, 
като се изключи пеенето в училище 

и в църковния хор - там се изявява и нейната майка. Дори за прехрана е 
работила най-различни неща - фармацевт, оценител на жилища... Това е 
първата работа, която й носи удоволствие. „Започнах в точното време. Не 
правя планове да спирам. Ще пея, докато умра.“ От 1995 година Сидни Елис 
е направила повече от 1000 концерта  в 19 страни на Европа, която много 
харесва. От 11 години дори вече се е преместила  да живее в Германия, в 

СИДНИ ЕЛИС: 

„С ПЕТ ДЕЦА И ШЕСТ ВНУЧЕТА 
ПРОПЯХ НА 44 ГОДИНИ“ 
Публикувано във в. „Дневник“, 2006-а

село със стотина жители, на 150 км от Франкфурт. Предстои й участие 
на фестивал в Холандия, а в Унгария е през октомври. Сама е пожелала 
да дойде на Джаз феста в България.  „Не знам много за вашата страна за 
разлика от съпруга ми историк, но от него понаучих за траките. Във всяка 
държава слушам местния фолклор“ - (за щастие, докато чакаше за саунд 
чека, репетираха от група „Булгара“ - бел.авт.). „Отворена съм винаги за 
нови проекти“, отговори певицата на въпроса дали би пяла с подобна група.
Сидни Елис има четири издадени албума: Tug River (2003), Ask a Woman 
Who Knows (1998), Amazig Grace (1995),  Goin Home (1994) с блус, госпъл и 
спиричуъл. Запомнящи се балади, както и нейни версии на Уили Диксън, 
Маккинлей Морганфийлд, Елмор Джеймс. Любимото й място са клубовете 
заради атмосферата и добрата комуникация с публиката. През лятото обаче 
предпочита фестивалите. Обича да пътува. Понякога прави концерти само 
за пиано и глас (своя оприличава като тенор саксофонов), друг път с петима 
музиканти. Има две собствени банди. „Зависи от парите, смее се тя, повече 
пари - повече музиканти“...

SYDNEY ELLIS:

“WITH FIVE CHILDREN 
AND SIX GRANDCHILDREN I STARTED 
SINGING AT THE AGE OF 44”

Published in Duma Newspaper in 2010

“The human voice has no age and no limits, it could always surprise us.”, that 
reminds us the singer Sydney Ellis , a guest of the Festival in Bansko. That weak, 
too young looking woman with a good and kind smile, started singing at the age 
of 44 (now almost 60). „Five years after I got married to my second husband, 
when he heard me singing Gershwin’s Summertime he insisted on considering 
my music career. I wanted to try with jazz, something like Sarah Vaughan but at 
this point he was sure about the style, it should be rhythm and blues“, the talkative 
singer told us. In fact, the lady convinced herself - “Rhythm and the blues, fits 
me well, it brings the cultural heritage of African American folk music. I don‘t 
want to look artificially, out of place in other styles, that‘s why I don‘t sing in 
other languages, apart from broken English. „I started my concert career in Los 
Angeles, but then I moved out, as the music she performs is not so popular as the 
vocal jazz, rock and roll and the blues.“
None of her family has a vocal talent, nether her sister or three brothers, nor 
her five children. ”I’ve recently been in Detroit at two of my daughters and they 
demanded on going to karaoke. It was funny because they both are very bad 
singers. The biggest (39) sings a little but unprofessionally. Maybe one of my 
six grandchildren will have more musical talent“, she hopes. Sydney had never 
studied music, only singing at school and in the church choir, her mother sings 
there too. She did different jobs to make her living - pharmacist, appraiser of the 
houses. This is the first job that brings her pleasure. ”I started at the right time. I 
don’t have any plans to stop. I‘ll sing till I die.“ Sydney Ellis has made more than 

Сидни Елис
СНИМКА:
БУЛФОТО,
Станислав 

Недев, 
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Тошева
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Sticky Note
Dnevnik
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1000 concerts in 19 countries in Europe Since 1995 and she enjoys Europe a lot. 
She’s moved and lived in Germany for 11 years, in the village with a hundred 
inhabitants, 150 km away from Frankfurt. She has a forthcoming participation at 
a festival in the Netherlands, and in Hungary in October. She accepted to come 
to Jazz Festival in Bulgaria. ”I don‘t know much about your country, unlike my 
husband who is a historian, I’ve learned a bit about the Thracians from him. In 
each country listen to the local folklore“ - (Luckily, as she was waiting for a sound 
check, Bulgura band was rehearsing…). ”I‘m always open for new projects,“ the 
singer answers to the question if she would sing with such a group. 
Sydney Ellis has four issued albums: Tug River (2003), Ask a Woman Who Knows 
(1998), Amazig Grace (1995), Goin Home (1994) with blues, gospel and spiritual. 
Memorable ballads, as well as her covers of Willie Dixon, McKinley Morganfield, 
Elmore James. Her favourite place is the clubs because of the atmosphere and 
the good communication with the audience. However, she prefers the festivals 
in summer. She likes travelling. She sometimes makes concerts for piano and 
voice (she says her voice is like a tenor), sometimes with five musicians, she has 
two bands. ”It depends on the money.“, she is  laughing. ”More money, more 
musicians.“

Sydney Ellis 
PHOTO: 
bulFoto,

Stanislav Nedev, 
Nadina Tosheva

Таня Мария
СНИМКА: 
Ани Петрова

Булгара
СНИМКА:
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Свикнахме да ви виждаме с Милчо Левиев като успешно творческо дуо? Кое 
ви свързва?
- Музиката и творческите ни отношения. Няма рутина при него. Помита те 
с енергия, която всеки път е много различна. Аз също съм много експан-
зивен човек. Не сме успели да си омръзнем. Имаме постоянно нови идеи, 
които да реализираме.

Не съжалявате ли, че едва от 2002 година се 
изявявате заедно?
- Ако по-рано се бяхме намерили, аз ня-
маше да съм тази певица, която съм сега 
и не знам дали щях да му харесам. Мил-
чо често казва, че „това е гласът, който е 
търсил.“ В албумите си няма песен с глас, а 
само инструментални парчета. Не можете 
да си представите колко ми беше трудно в 
началото. И сега се чудя как дръзнах да му 
кажа да ми даде една своя песен за първия 
ми албум „Сън“. Той с удоволствие ми пра-
ти няколко. Подготвих му една като изне-
нада за рождения ден. Тогава Милчо каза: 
„Досега съм свирил само инструментала 
на това парче. Чуха го моите приятели в 
Америка и възкликнаха: „Това е парчето! 
Как си могъл досега да не го пееш?“ Беше 
много изненадващо и за него. В началото 
бе малко уклончив: „Аз не съм песенен 
композитор...“ Но явно доста съм настоя-
вала. Все се шегувах: „Това е нещастието да 
пееш с жив композитор. Друго е да пееш 
Гершуин. Никога няма да ти каже: „Пей го 
така!“ За мое огромно щастие, Милчо ха-
реса интерпретациите. Често споделя, че 
от трите любими албума, с които е горд, 
единият е нашият. 

Публикувано в сп. „Ние, жените“, 2007-a
 
Джаз примата Вики Алмазиду е звезда в две страни – България и Гърция. 
Завършва пеене в Държавната музикална академия, а от 1987 година жи-
вее и работи в Гърция, където създава първия клас по джаз пеене към „Съ-
временна консерватория“ в Солун. Нейната школа на преподаване я прави 
популярна в цяла Гърция. Години наред концертира с нейния джаз квартет 
Jazzoo, а от новото хилядолетие се изявява с формацията TRS-Thessaloniki 
Rhytm Section. Вече пет години аплодираме творческите й прояви с Милчо 
Левиев, както у нас, така и в чужбина. След първия й албум „Сън“ излезе му-
зикалната й рожба с Милчо. Съвместният им албум Quiet Love - мини джаз 
опера в 11 действия, един от най-успешните джаз-проекти, е резултат на 
двегодишното им творческо сътрудничество. 

Вики Алмазиду
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков

Антоанета Титянова е популярен журна-
лист, писател и общественик. От 36 годи-
ни работи в печатните медии, където има 
хиляди публикации с известни български 
и световни знаменитости, член е на Съюза 
на българските журналисти, на Съюза на 
свободните писатели и на Асоциацията на 
пътуващите писатели и журналисти в сфе-
рата на туризма. Има няколко книги и е 
носител на наградите „Златно перо за пуб-
лицистика“ на СБЖ, „Народен будител“ на 
ССП, „Журналист на годината в печатните 
медии“ и на множество български и меж-
дународни отличия. Наградена е и с орден 
„България-Русия“. Била е главен редактор 
на редица тиражни издания, водила е ав-

торски колонки и рубрики в няколко всекидневника и списания, автор е 
на над 100 телевизионни интервюта и на десетки радиопредавания. Като 
общественик Титянова е организирала редица национални кампании, като 
за приемане на световната Харта за правата на пациента е представлявала 
България и на сесията на Европейския парламент в Страсбург. 

• • •

Antoaneta Tityanova is a popular journalist, writer and a public figure. She has 
been working in the printing media where she has thousands of publications with 
famous Bulgarian and world celebrities, a member of  the Union of the Bulgarian 
Writers, the Union of Free Writers and the of the Travel Writers and Journalist 
in Tourism Association. She has written several books and she is a winner of the 
awards Golden Quill for journalism of the Union of the Bulgarian Journalists, 
People’s Enlighteners of the Union of the Free Writers and Journalist of the Year 
of the printing media and lots of national and international awards. Tityanova has 
been awarded Bulgaria-Russia Order. She has been the Editor in Chief of lots of 
printing editions; she had author’s columns and rubrics in several daily newspa-
pers and magazines, she’s the author of more than 100 TV interviews and scores 
of radio broadcasts. As a public figure Tityanova has organised lots of national 
campaigns, e.g. for accepting World Charter of Patients’ Rights and she has repre-
sented Bulgaria at the European Parliament sessions in Strasbourg.

ВИКИ АЛМАЗИДУ 
ДЖАЗЪТ – ДИАЛОГ МЕЖДУ ДВАМА 
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Разкажете за сюрпризиращ случай от сцената?
- Много са. Миналата година на честването на 50-годишнината ми в зала 
„България“ помолих Милчо да направим генерална репетиция, тъй като 
свирехме със симфоничен оркестър от 30 човека, с 2 рояла... Помолих го 
всяка пиеса да я отрепетираме отначало до края. Всичко е различно с го-
лям оркестър, а Милчо отвърна: „Ако стане грешка, ще спра оркестъра.“ 
Излязох на сцената с дълга тафтена рокля, свирим първата пиеса с настро-
ение и в средата й Милчо каза: „Стоп, стоп, стоп!“ Причерня ми. Не, това 
не е истина! Какво се случи? А Милчо Левиев се озърна: „Защо не виждам 
басиста? Къде е? Докато дойде, ще ви разкажа виц. Два вампира...“ Стоя с 
тафтата, а Милчо разказва за вампири. Добре, че в неговата уста всичко 
звучи различно. В това време дойде Юри и започна концерта. Като свърши, 
се оказва, че Юри е син на Милица от „Тоника“ – моя състудентка. Спомних 
си как преди 30 години го дундуркахме същия този Юри. Казах на Милчо: 
„Детето е с връзки. Няма да му се караш.“ Много подобни мигове имаме с 
Милчо... 

И в живота ли импровизирате, като на сцената?
- Истина е, че нямам стандартен концерт. Най-наситените ми концертни 
изяви в последно време са с Милчо Левиев и всички знаят, че там почти 
нищо не се репетира. Толкова е изненадващ и предизвикателен. Държи те 
на нокти. Милчо казва, и аз съм съгласна с него, че не трябва да ти е удобно 
на сцената. Не трябва да се чувстваш, сякаш всичко ти е ясно и знаеш точ-
но какво ще се случи. Трябва да ти е неудобно, за да можеш да твориш. И в 
живота съм така. Обичам да имам една рамка сутрин, но вътре в нея цари 
пълна импровизация. И както казва Милчо: „Това е, за да не си омръзнем 
самите ние. Първо, трябва да бъдем интересни на себе.“

Published in We, the Women Magazine, 2007
 
Jazz prima Vicky Almazidu is a star in two countries – Bulgaria and Greece. She 
has graduated from singing at the State Academy of Music and ever since 1987 has 
lived and worked in Greece, where she’s established the first class in jazz singing at 
the Contemporary Conservatory in Thessaloniki. Her manner of teaching makes 
her popular all over Greece. She has performed with her own Jazz Quartet Jazzoo 
for years and in the new millennium she’s been performing with by the formation 
TRS-Thessaloniki Rhytm Section. We have applauded her creative expressions along 
with Milcho Leviev for five years, as at home so abroad. After her first album Sun 
her music work with Milcho came out. Our co-album Quiet Love – mini jazz opera 
in 11 acts, one of the most successful jazz projects is a result of two year creative 
collaboration.

VICKY ALMAZIDU

JAZZ – A DIALOGUE BETWEEN TWO

We got used to see you along with Milcho Leviev as a successful creative duet?
What connects you?
-The music and our creative relations. There is no routine in him. He sends you 
energy that is quite different each time. I’m very expansive person as well. We 
could not succeed in being bored from each other. We constantly have new ideas 
that we implement.

Don’t you feel sorry that you haven’t started performing together before 2002?
-If we had found each other earlier, I wouldn’t have been such a singer and I didn’t 
know if he would have liked me. “Milcho often tells me that this is the voice he 
is searching for”. There are no vocals in his albums but only instrumentals. You 
can imagine how difficult it was for me in the beginning. And now I really wan-
der how I dared say him to give me one of his songs for my first album Sun. He 
willingly sent me several songs. I prepared him one as a birthday surprise. Then 
Milcho said: “I have played only instrumental of this song. My friends in Amer-
ica heard him and exclaimed: “This is the song! Why haven’t you sung it so far?” 
It was a great surprise for him. He was a little evasive in the beginning: “I don’t 
compose songs…” But it obviously I insisted a lot. I’ve always made jokes: “It’s a 
great misfortune to sing with a live composer. It’s quite different to sing Gershwin. 
He would never tell you: “Sing it that way!” I was enormously happy that Milcho 
liked the interpretations. He often shares that he has three favourite albums that 
he is proud of and one of them is ours.

Tell us about the surprising event on the stage?
There are lots of events. Last year on celebration of the 50th anniversary in Bul-
garia Hall I asked Milcho to make the main rehearse because we played with the 
Symphony Orchestra of 30 people, with two grand pianos. I asked him every 
stage play to be rehearsed in full. Everything is different with a large orchestra, 
and Milcho replied: If there is a 
mistake, I’ll stop the orchestra. I 
went out on stage with a long taf-
feta dress; we were playing the first 
piece with the mood and just in 
the middle of Milcho said: “Stop, 
stop, stop!” I feel dizzy. No, that’s 
not true! What happened? And 
Milcho Leviev looked around: 
“Why don’t I see the bass player? 
Where are they? When he came, I 
tell you a joke. Two vampires…” I 
was staying there and Milcho told 
us about vampires. Well, that in 
his mouth everything sounds dif-
ferent. We were saved when Yuri 
came at this point and the concert 
started. When it was finished, it 
turned out that Yuri is a son of 
Militsa from Tonika SV – my university mate. I remembered that 30 years ago 
we took care about this Yuri. I told Milcho: “The kid knows the right people. You 
won’t criticise him.” We have lots of such moments with Milcho…

Do you improvise in your life as you do it on the stage?
The truth is that I don’t have a standard concert. Recently,my brightest concert 
performances have been with Milcho and everybody knows that I haven’t made 
a rehearsal almost anything. He is so surprising and challenging. It keeps you on 
your toes. Milcho said, and I agree with him that you don’t have to feel comfort-
ably on stage. You don’t have to feel like you know everything and you know ex-
actly what will happen. You have to feel embarrassed in order to be able to create. 
I’m the same way in life. I prefer having a framework in the morning but inside it 
there is absolute improvisation. And as Milcho says: “This is not to be bored from 
each other. First, we have to be interesting to ourselves.”

Milcho
Leviev
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov
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Йълдъз 
Ибрахимова

и дъщеря и 
Сула

СНИМКА: 
Антоанета

Титянова

Публикувано във в. „Вестник за дома“, 2012-а 
 
Дори президентът Росен Плевнелиев бе сред тези, които аплодираха джаз 
легендата с необикновен гласов диапазон и безмерен дух, която винаги ни 
кара да се чувстваме щастливи и горди, че я имаме. Към своята богата 
колекция от 20 албума, тя ще добави и нов, който ще включва живото й 
изпълнение на Феста.

Published in About Home Newspaper, 2012
 
With a spectacular concert Yildiz Ibrahimova and the Big Band of Bulgarian Na-
tional Radio opened the 15th Jubilee Edition of the international Jazz Festival in 
Bansko. Even the President Rosen Plevneliev was among those who applauded the 
jazz legend, with an extraordinary vocal range and immense spirit which always 
makes us feel happy and proud to have her. Her great collection of 20 albums she’ll 
add and new one that will include her life performance at the Festival.

ЙЪЛДЪЗ ИБРАХИМОВА – 

КРАЛИЦАТА НА ДЖАЗА В БАНСКО

YILDIZ IBRAHIMOVA- 

THE QUEEN OF JAZZ IN BANSKO

Непрекъснато участваш на Фестивала в Банско?
-Така е, преди две години пак бях тук.Тази година ми се случи често да ид-
вам в България за реализацията на различни проекти. Преди Джаз феста в 
Банско участвах във Варненско лято с Варненския симфоничен оркестър с 
провокативна програма, свързана с Джон Кейдж. 

Дъщеря ти Сула е с теб на Джаз феста. 
Ясно е, че расте, потопена в музика, но 
проявява ли интерес към джаза?
-От малка се занимава с музика - учи 
пиано, контрабас и класическа музика. 
Да се надявам, че слуша с удоволствие 
и джаз. Със Сула пеем заедно в детския 
албум, който издадох на турски и бъл-
гарски. Беше на 5 годинки и половина 
тогава. В албума участват и майка ми, 
и племенничката. Аз не поемам много 
ангажименти, за да съм около дъщеря 
си. Тя е не само първият ми слушател, 
коментира, изказва мнение.

Ти си свързана с България, защото си 
родена тук, но за нея навярно тук е по-
различно?
-Тя също е родена в България, пер-
фектно знае български. До 2 години и 
половина е расла при баба си, има при-
ятелчета, с които поддържа контакти. 
Прекарва тук летата си.

Как преминава един твой ден?
- Доста натоварено. Преподавам в два 
университета. Когато имам концер-
ти, се подготвям, мисля по проектите, 
върху които работя. Важни са ангажи-
ментите и с дъщеря ми. Зависи какво 

ми предстои в този ден - най-често работя над гласа си, поддържам техни-
ката си на пеене, слушам музика.

Толкова си естествена и непринудена, въпреки че името ти е звездно, 
професионалната ти кариера, статуса ти...
-Аз си имам своя философия. Хората живеят с илюзията, че са най-важно-

You always take part in the Festival in Bansko, don‘t you?
That‘s right, I was here two years ago. It happened that I often come to Bulgaria to 
take part in different projects within the year. Before the Jazz Festival in Bansko I 
participated in Varna Summer with The Symphony Orchestra with a provocative 
programme related with John Cage.

Your daughter sang with you at the Jazz Festival.  It is obvious she’s growing up fas-
cinated by music, is she interested in jazz?
Ever since she was a child she took up music, she’s studied piano, contrabass and 
classical music. Let‘s hope she listens to jazz with a pleasure. I and Sulla sing 
together in the children album that I‘ve issued in Turkish and Bulgarian. It was 
five and a half than. In the album, My mommy and my niece also take part in the 
album. I don‘t accept a lot of invitations, to be around my daughter. She is not 
only my first listener, she comments, expresses her opinion.

You are connected to Bulgarian because you were born here but it’s a bit different 
for her probably?
She was born in Bulgaria, she speaks Bulgarian perfectly. She was grown up by 
her granny to her second year; she has friends here that she keeps in touch with. 
She spends her summers here.

How goes your day?
Very intense. I teach at two universities. When I have concerts, I’m getting ready, 
I think about the projects I work on. My commitments to my daughter are also 
very important. It depends on what the programme for that day is - I work on my 
voice very often, maintain my technique of singing, listen to music.

You are so natural and natural, even though your name you are a star, your profes-
sional career, your status…
I have my own philosophy. People live with the illusion that they are the most 
important creature but that’s not that.   They violate the equilibrium of the planet, 
unfortunately.  Sometimes I wonder where I am in this big universe, and I can‘t 
see the difference between me and the ant, we are all in the chain called life.  I 
love nature and I try to be a part of it, without harming it, not to breaking the 
existing balance.

то същество, а то не е така. Човекът нарушава равновесието на планетата, 
за жалост. Понякога се питам къде съм аз в тази голяма Вселена и не мога 
да видя разлика между мен и мравката - всички заедно сме във веригата, 
наречена живот. Обичам природата и се старая да бъда част от нея, без да я 
накърнявам, да не нарушавам баланса, който съществува.
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Как започна любовта Ви към Джаз фестивала?
Роди се от самото му зараждане. В Банско, едно прекрасно място, водих 
рок фестивал. Шефът на хотел „Тане” докарваше групи, като почнем от ду-
ета Бакара до Кен Хенсли (автор на „Джулай морнинг“ и повечето хитове 
на „Юрая Хийп“). Тогава директорът на Джаз фестивала господин Илиев, 
който лекувал с иглотерапия в клиниката си, (още тогава Васко Петров и 
Камелия Тодорова пеели в хола на болницата), та докторът реши да пре-
мести купона на площада и де факто почна Фестивалът в Банско, преди 
19 години. Любопитното е, че в Банско са пели и поп певци като Данчето 
Христова и Лили Иванова, Лили Друмева с нейната кънтри група. Докто-
рът гледа да прави Феста по подобие на Монтрьо и останалите джаз фести-
вали по света, които имат и блус, 
и буги-вуги изпълнения. Ето пет 
пъти подред идва Цвингенбергер, 
царят на буги-вуги пианото. Вся-
ка година гостува по една голяма 
звезда. По-миналата година пяха 
„Инкогнито“, които ме поздра-
виха с моя рожден ден, който е 
на следващия ден. Тази година ме 
поздрави не някой друг, а самата 
Джос Стоун, чийто глас оприли-
чават на гласа на кралицата на 
соул музиката Арета Франклин. В 
Ниш е изпяла пет песни, при нас 
пя цели два часа. И стана голям 
купон. Почерпих 10 литра от едно 
страхотно винце. Всички пиеха и 
Джос Стоун пееше, един вид тя 
беше саундтракът, музикални-
ят съпровод, към моя започващ 
рожден ден. Точно там, на сцена-
та, навърших 75 години.

Жив и здрав да сте! Излязло Ви 
е име на кадемлия, как се случи 
това?
Навремето Теодосий Спасов, на-
шият прочут кавалджия, още 

Публикувано във в. „Жълт труд”, 2016-а
 
Името му е символ на творческо дълголетие. Емблематичен DJ, човекът 
– радио. Определят Тома Спространов като най-разпознаваемия глас в 
българския ефир. За слушателите е легенда, а за Международния джаз 
фестивал в Банско - любимият ерудиран и сладкодумен водещ. 

Тома 
Спространов
СНИМКА: 
Агенция 
БУЛФОТО 

Веселина Филипова е дългого-
дишен журналист. Член на СБЖ 
и на ABUJET – Българската 
асоциация на журналистите и 
писателите по туризма. Пуб-
ликува в множество печатни 
издания и в БНР. Била е главен 
редактор на списание „МАГА-
ЗИН & интериор, дизайн, архи-
тектура. Обожава джаза, пъте- 
шествията, архитектурата и 
киното. Има издадена книга с 
пътеписи „ИТАЛИЯ – ЗЕМЯ С 
ДУША“, издател ABUJET. Пред-

стои публикуването на второто й, разширено издание.

• • •

Vesselina Filipova is a long standing journalist. She is a member of the UBJ and 
ABUJET - Bulgarian Association of Journalists and Travel Writers. It publishes in 
lots of printed editions as well as in BNR. She has been an editor in chief of mag-
azine “MAGAZIN & Interior, Design, Architecture”. She adores jazz, travelling, 
architecture and the cinema. Her book with travel notes ITALY A LAND WITH 
A SOUL has been issued by ABUJET. The publishing of its second, expanded 
edition is forthcoming.

ТОМА СПРОСТРАНОВ: 
„НА СЦЕНАТА НАВЪРШИХ 75, 
ДЖОС СТОУН МИ ПЕЕШЕ...“
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като студент, дой-
де в радио Пло-
вдив и го записах 
с песните на него-
вия колега студент 
Галин Бърнев. Те-
одосий изпълни 
хоро с кавал, (пом-
ня много добре, че 
така се казваше, но 
направено с джаз 
ритъм). Олей, ка-
заха, как може да 
се опорочава бъл-
гарският фолклор 
с „мръсна“ аме-
риканска джазова 
музика. Но той 
имаше голям успех 
и аз го повторих в 

радио София. Оттогава Теодосий, каквито и млади музиканти да види на 
входа в Националното радио, че идват при мен, казваше: „О, ходете при 
Томата, той е кадемлия!“ Теодосий обича да използва такива народни думи.

И оттогава имате специални връзки с много български певци?
Така стана, че първата, която съм пуснал в моите предавания, беше Лили 
Иванова. Когато беше в Пловдив, аз я канех на предавания. Тя беше със 
Здравко Радоев, който тогава  й беше гадже, а тя пееше като подгряваща на 
„Северните тигри“ от Швеция. Здравко ми каза: „Тома, ти имаш всякакви 
плочи, имаш ли нещо за една певица, има много хубав глас, силен?“ Имах 
някакви малки плочи на Рита Павоне. Викаха й Морковчето, една малка 
италианка, която пееше „Сърце“ с много силен, напорист глас, един такъв 
нахакан. И само след три месеца виждам Лили в летния театър на Бунар-
джика, в Пловдив. Големи афиши обявяват: „Българската Рита Павоне ще 
пее за вас“. Тя тия песни ги преведе на български и започна с чужди песни, 

Симеон Щерев
СНИМКА:
БУЛФОТО,

Стойко 
Поповски

Янко 
Миладинов
СНИМКА:
БУЛФОТО,

Стефан 
Марков

Джос Стоун 
СНИМКА: 
Агенция 
БУЛФОТО

по подобие на Рита. Всеки е започнал по подобие на някого. Борето Годжу-
нов, който ми беше приятел от казармата още, почна като Елвис, по-късно 
като Том Джоунс. По онова време всеки  пееше на някого песните. После за 
Лили почнаха да пишат Тончо Русев, Митко Щерев, Найден Андреев, Гарга-
та. Сега всички се отричат от нея, как не! Със страхотния си глас тя направи 
величия тези музиканти. Кой щеше да ги знае, ако я нямаше нея, тази рядко 
способна певица! Така че като почнем с Лили, за първи път при мен са били 
„Щурците“, ФСБ... 

Имате хубави връзки и с 
чуждестранни артисти, 
Рей Дорсет например?
Рей Дорсет от „Мънго Дже-
ри“ за пръв път го интервю-
ирах на „Златния Орфей“ 
преди близо 40 години. Беше 
дошъл за пръв път на кон-
церт, на път от Турция към 
Румъния. Когато идва, вече 
няколко пъти на Джаз фес-
тивала, сме си на „ти“. Той си 
води жената, внучетата. Там 
бяха дъщеря ми, моите вну-
чета, синът ми, запознахме 
се семейно. В Банско за пръв 
път се запознах със Соломон 
Бърк, царят на соул и блус 
музиката, който е страшно 
тежък, цели 240 кила. Почи-
на година по-късно. Докара-
ха го с кола, качен на огромен 
престол. Стисна ми ръката. 
Пя на нашата сцена. Тази 
година пя „Шакатак“. От 30 
години ги обичам. Наистина 
идват много добри музикан-
ти и на бърза ръка се сприя-
телявам с тях. 

Имате ли специален фаворит 
сред гостите на Джаз фестивала?
За мен беше страхотно вълнуващо да стисна ръката на Соломон Бърк. Той е 
една от легендите на света. Поговорих си с него. Казах му, че съм му пуснал 
последния албума с гости кънтри певци, а той отговори „Ама, наистина 
ли?“ Знаете ли как се запознахме? Той пристига с колата, а само мен ме до-
пускат до него. Стражите пазят. „Добър ден, аз съм водещият“, а той вика: 
„А кога си роден?“ „1941 година.“ „О, литъл бейби, литъл бейби“, се смее. 
Там бяха дъщеря му и жена му, които му правят вокалите, и те се смеят 
също. Питам защо да съм литъл бейби. „Защото аз съм роден 40-та.“ Бил с 
една година по-голям от мен. Той е такъв шегаджия. Много приятен човек. 
И много голям талант. А Джос Стоун? О, Боже, такова чудо! Висока, строй-
на, с коса, дълга до кръста, и като запее, Боже, какъв глас, какви песни! 

Невероятна работа...
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His name symbolizes artistic longevity. An emblematic DJ, the man-radio. They 
define Toma Sprostranov as the most recognizable voice in the Bulgarian air. To 
the listeners he is a legend, and to the International jazz festival in Bansko – the 
favourite erudite and sweet-talking host. 

How did your love for the jazz festival started?
It was born at the time it originated. In Bansko, at a magnificent place, I host-

ed a rock festival. The chief of “Tanne” hotel was 
bringing groups, starting from the duet Baccara 
to Ken Hensley (the author of “July morning” 
and most of “Uriah Heep”s hits). Back then the 
director of the Jazz festival, Mr. Iliev who was 
treating with dry needling in his clinic (even at 
the time Vasko Petrov and Kameliya Todorova 
used to sing in the living room of the hospital), 
so the doctor decided to move the party to the 
square and de facto put the beginning of the Fes-
tival in Bansko, 19 years ago. Curiously enough, 
in Bansko pop singers like Dancheto Hristo-
va and Lili Ivanova used to sing, as well as Lili 
Drumeva with her country group. The doctor 
tried making the Fest resemble Montreux and 
the other jazz festivals around the world, which 
also had blues and boogie-woogie performanc-
es. Five times in a row Zwingenberger visited us, 
the king of boogie woogie piano. Some big star is 
our guest every year. The year before the last they 
were “Incognito” that greeted me on the occasion 
of my birthday, which was the next day. This year 
I was greeted not by some unknown person, but 
by Joss Stone whose voice, they say, resembles the 
one of the queen of soul music, Aretha Frank-
lin. In Nis she performed five songs, and at our 
place she sang for two hours. It turned out to be 

a great party. I treated the guests with 10 litres of one great wine. They were all 
drinking and Joss Stone was singing, so she was the soundtrack, the musical 
accompaniment, to my birthday that was starting up. Right there, at the stage, 
I turned 75.

I wish you lots of health! You are famous for being a lucky man, how did that happen?
Many years ago, Teodosiy Spasov, our famous piper, was still a student and 
came to Plovdiv radio, so I recorded him with the songs of his colleague in 
university Galin Barnev. Teodosiy performed horo while playing the shep-
herd’s pipe (I could remember very well that was its name, but performed with 
jazz rhythm). Oley, they said, how could you ruin the Bulgarian folklore with 
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TOMA SPROSTRANOV: 
„I TURNED 75 AT THE STAGE, 
JOSS STONE WAS SINGING FOR ME...“

“dirty” American jazz music. But he brought down the house and I repeated 
that in Sofia radio. Ever since then no matter who are the young musicians Teo-
dosiy sees at the entrance of the National radio coming to me, says: “Oh, go see 
Toma, he brings good luck!” Teodosiy loves using such folk words.

Ever since then you have had special relations with many Bulgarian singers?
Lili Ivanova turned out to be the first I let in my broadcasts. When she was 
in Plovdiv, I used to invite her over. She was with Zdravko Radoev, who was 
her boyfriend back then, and she was singing as warmup of the “Northern 
tigers” from Sweden. Zdravko told me: “Toma, you have all kinds of records, 
do you have something about a singer, she has very nice voice, strong?” I had 
some small records of Rita Pavone. They used to call her the “Carrot”,  a small 
Italian that was singing “Cuore” with very strong, insisting voice, a type of 
uppish. In just three-months’ time I saw Lili in the summer theatre of Bu-
nardzhika, in Plovdiv. The large posters were announcing: “The Bulgarian 
Rita Pavone would be singing for you”. She translated those songs in Bul-
garian and started with foreign songs, just like Rita. Everybody starts like 
the resemblance of someone else. Boreto Godzhunov, who is my friend ever 
since the army times, started as Elvis, and later on as Tom Jones. At that time 
everyone was singing the songs of someone else. They the people who started 
writing songs for Lili were Toncho Rusev, Mitko Shterev, Nayden Andreev, 
Gargata. Now they are all giving up on her, hell yes! With her great voice she 
made all these musicians stars. Nobody would have heard of them, weren’t it 
for her, the female singer of rare talent! So in addition to Lili, whose who were 
my guests for the first time were “Shturtsite” (the “Crickets”), FSB... 
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You enjoy stable relations with foreign art-
ists as well, like Ray Dorset?
I interviewed Ray Dorset from “Mun-
go Jerry” during the “Golden Orpheus”, 
some 40 years ago. He had come to a con-
cert for the first time, on his way from 
Turkey to Romania. Since he had attended 
the Jazz festival on several occasions, we 
were close. He brought his wife and his 
grandchildren. My daughter, my grand-
children, my son was there, our families 
got to know each other. 
In Bansko I met Solomon Burke for the 
first time, the king of soul and blues mu-
sic, and boy, he weighs a lot, the whole 240 
kilos. He died a year later. They fetched 

him by car, seated on a huge throne. He shook my hand. Sang at our stage. That 
year “Shakatak”. I have loved them for 30 years. A really good musicians come 
by and I easily befriend them. 

Do you have a special favourite among the guests of the Jazz festival?
It was really exciting to shake the hand of Solomon Burke. He is one of the 
global legends. I exchanged several words with him. I told him I am playing the 
latest album with country singers that were our guests and he replied “Really?” 

Do you know how we met? He arrived by car and they allowed only me to ac-
cess him. The guards were protecting him. “Good day, I am the host”, and he 
answered back: “When were you born?” “1941.” “Oh, little baby, little baby”, he 
laughed. His daughter and his wife were there too, and they prepare his vocals, 
so they were laughing too. I asked him why he called me “little baby”. “Because 
I was born in 1940.” So he is one year older than me. He is such a joke teller, a 
very pleasant guy. And has a huge talent. What about Joss Stone? God, she is a 
real miracle! Tall, slim, with waist-long hair, and once she starts singing, wow, 
such a voice performing incredible songs! Amazing...
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Не си бил на Джаз феста в Банско тази година, ако не си изживял емоцията 
Соломон Бърк! 260-килограмовият американец – жива музикална легенда, 
The King of Rock ‘N Soul – напълни душите ни със соул, държа ни прави, а 
повечето време всъщност танцуващи и направи шоу, каквото дълго ще се 
помни.

ДЖАЗ, ПИРИН И СПА

70-годишен, с 21 деца и 90 внуци 
Той се яви на сцената в компанията на най-малката си дъщеря и една от 
внучките си. Успях да щракна двете красавици на репетицията следобед. 
Не по-малко атрактивни бяха и двете му красиви виолистки. А вечерта 
площадът беше изпълнен с неговата прекрасна музика. Създава първите 
си хитове още през 60-те години. Оттогава не спира да работи. През 2006-

а издава кънтри тава. Албумът му, записан 
през 2008-а, Like a fire, е номиниран за Грами 
в категорията „най-добър съвременен блус 
албум за 2008-а“. С друга легенда Уили Мичъл 
Бърк работи върху продукцията Nothing’s 
Impossible, който излиза през април 2010-а. А 
през май за пръв път прави турне – от Япония 
и Испания до България и Швейцария. Кралят 
дойде в Банско само за концерта. Така и не 
стана от червения си трон, но пък успя да раз-
даде по една алена роза на не една, посочена 
от него, красива жена. А както знаем, в Бъл-
гария те са много. Събра на сцената девойки 
и деца и ни показа, че освен велик музикант, 
бивш проповедник е и естет. След полунощ 
изпратихме лимузината му към хотел Кем-
пински с бурни ръкопляскания и „Браво!“, 
което на всички езици значи едно и също...

„Инкогнито“ – другата размазваща банда 
И среща, която няма да забравя. За трети 
път са в България и вече ги чакахме като 
приятели. Лидерът й Жан-Пол Муник-Блуи, 
композитор, продуцент, китарист и певец, 
е известен с това, че непрекъснато подменя 
състава на групата. На пресконференцията, 

попитан дали това не е формула за подновяване, той отговори: „Името ни 
е „Инкогнито“, това означава да се променяме. Бях в група, където всич-
ки бяхме облечени еднакво. Мислехме еднакво. Исках да направя банда, 
в която всеки да комуникира с другия. Да пътуваме по целия свят. Така 
създадох състава. Оттогава имаме нови вокалисти, нови саксофонисти. 
Кой знае дали и довечера няма да дойде някой, когото не познавам, просто 
защото музикантите са го уредили и са забравили да ми кажат.“ Разказва 
ни как преди време щели да пътуват на турне в Япония. Певицата – пети 
месец бременна. Той й предлага да си остане у дома, но тя се примолва 

„Трябват ми пари, не живея с бащата на бебето.“. Добре, тръгва с тях, но 
на втория концерт от 3-месечното турне в Осака, ражда преждевременно. 
В такъв момент не мислиш за шоуто, само тя да е наред. Но на следващия 
те натиска реалността.“ Муник отива в американска военна база, където 
е чул, че свирят техни кавъри. Намира солиста, преговаря и седем часа 
се затваря с него в една стая да репетира. На следващата вечер излиза на 
сцената с нов вокал. Питаме го за удовлетворението от наградите. Тази 
година групата е номинирана за Smooth Jazz Awards. „Хубаво нещо са, но 
трябва да внимаваш да не ти влязат под кожата“, отговаря. За съдбата: 
„Целият ми живот е заобиколен от малки щастливи случайности, но не 
можеш да манипулираш ситуацията.“ За обичта: „Вярвам в любовта, коя-
то идва от семейството. Съпругата ми е менаджер, племенницата – музи-
кален менаджер.“ За пътуванията: „Мечтаех да отида в Япония. От мечта 
стана обсебване. Един ден изтеглих всичките си спестявания, трябваше да 
отида. Направих го с цялата група от 20 човека. Оказа се най-добрата ин-
вестиция. Японците много ни харесаха. Тяхната култура стана част от моя 
живот. Осинових едно тяхно момиченце.“ За самотата: „Обичам да живея 
в измислен свят. С годините все повече ми харесва да бъда сам. Обичам 
семейството си, но бих могъл да живея и на самотен остров.“ Мечтата: „Да 
намеря едно топло място – Бали или Тайланд – където да имам всичкото 
време на света, за да чуя плочите и да прочета книгите си. Бих искал да 
доведа дъщеря ми да ми почете, но знам, че тя ще отиде да учи в универси-
тет.“ Семейството: „Освен дъщеря ми имам още три деца. Ожених се на 18 
и на 20 вече бях татко. Аз самият порастнах, без да знам какво е да имаш 
баща. Така имах две семейства – моето и музикалното. Понякога не успя-
вам да се справя. Но сега съм по-добър баща. Имам търпение, знам повече 
за живота.  Мога да давам, без да очаквам да вземам. 
Най-малката ми дъщеря ще спечели повече от мен, 
защото станах по-мъдър.“ Снимаме се за спомен. А 
вечерта той продължава да ни разказва живота си с 
всяка една чудесна песен, която е създал.

От Бианка Моралес – финландката 
с кубински корени – получавам автограф 
Тя има специален сантимент към България, в коя-
то идва отново след две десетилетия. Децата играят 
важна роля в кариерата й. Тя композира и записва 
музика специално за тях.
Йълдъз Ибрахимова пък е в Банско с дъщеря си. 
Обичам необикновения й гласов диапазон, забеле-
жителната й вокална техника. Припомням й интер-
вюто ни преди години, когато ми разказваше как със 
съпруга си – известен турски политик – са си пра-
вили романтични срещи по цял свят. Днес него го 
няма, а щерката е наследила таланта на майка си.
На малката сцена край басейна на хотел Bansko Royal 
Towers всеки следобед се лее джаз. Избирам си The 
Belles. „Хубавиците“ пеят приятно и, вярно, са красиви момичета. Разпус-
кащо. Лежерно. Не ти се иска да свършва. Но изкушенията са много. Сред-
нощен джаз в хотелите Перун лодж, Флоримонт, Кемпински Гранд Арена 
и Бъндерица. Размазващо. Ако пък ти се поиска да се върнеш в златните 
времена на джаза – моля – Тома Спространов представя всеки ден в залата 
на апартхотел Лъки Банско филми-портрети на икони в джаза. Доставям 
си удоволствие да комбинирам неговата чудесна образователна беседа с 
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изпълненията на Ела Фицджералд и Франк Синатра. В друг ден успявам 
да изгледам и Дюк Елингтън – Краля на джаза, но времето не стига...

Пирин ме зове
Със зелените си величествени борове. Със студената планинска вода на 
реката си. С прохладните си сенки. С лифт стигаме до хижа „Безбог“ и 
изумявам пред Безбожкото езеро. Оставам без дъх от красотата, която 
ме заобикаля наоколо. Търся перфектния кадър, за да запечатам мига. 
Радвам се на белите облаци, сякаш ги виждам за пръв път. Упойвам се от 
аромата на свежест и дори се намятам, защото тънък студен ветрец на-
помня, че сме доста високо в планината. Бях си обещала миналата година 
да стигна до връх Вихрен. Е, малко се изсилих. Ентусиазмът ми стигна до 
най-близкото езеро до хижа „Вихрен“ – Окото. Обожавам спокойствието 
на това уж малко, но всъщност дълбоко цели 5 метра езеро. Името му е 
чудесно измислено. Миг на наслада. На връщане срещаме млада двойка. 
Всеки накачулил на гърба си по едно хлапенце. „Ей, вие май няма да си 
раждате трето“, подкачам ги развеселена. „Защо, първият ще проходи...“ 
бодро ми отговаря таткото.
Оставям си един следобед и за прочутото село Добърско и неговата уни-
кална църква, под защитата на ЮНЕСКО „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат“. Построена през 17-ти век, невероятно малка като площ, тя е 
трикорабна базилика от камък и хоросан, вкопана в земята с малка порта, 
пред която задължително трябва да се наведеш. Без камбанария и купол, с 
малки прозорчета-бойници, храмът прилича повече на непристъпна кре-
пост. Но добърчани компенсират с пребогата вътрешна украса. Невероят-
ните 460 библейски лица на стенописите и автентичната архитектура на 
храма го причисляват към най-ценните образци на българското изкуство. 
Удивлявам се на многобройните женски ликове на светици и най-вече на 
прочутата фреска на Исус Христос в капсула като астронавт, която като 
магнит привлича многобройни туристи. Отпивам глътка от лековития 
извор в чудесно поддържания двор и щраквам за спомен колоритни на-
шенски баби, дошли в носии да се поклонят на светиите...
Ваканцията в Банско няма да е пълна, ако не отдадеш своя дан на СПА-то. 
Едва ли не всеки хотел разполага с открити или закрити басейни, които се 
надпреварват да предлагат релаксиращи масажи, контрастни душове, са-
уни и турски бани, всякакви глезотийки за душата и тялото. Гоня жегата в 
хладката вода и мечтая ваканцията да не свършва... 

Published in magazine “Magazin & Interior, Design, Architecture”, 2010

You have not visited the Jazz fest in Bansko that year if you have not experienced the 
emotion Solomon Burke! The 260-kilo American – the living musical legend, The 
King of Rock ‘N Soul – filled our souls with soul, kept us standing and most of the 
time we were actually dancing and made a show to be remembered.

JAZZ, PIRIN AND SPA

70-year-old, with 21 children and 90 grandsons
He appeared on stage in the company of his youngest daughter and one of his 
granddaughters. I managed to take a picture of the two beauties during the re-
hearsal in the afternoon. His two beautiful violists were no less attractive. And 
in the evening the square was full of his magnificent music. He created his first 
hits back in the 60-ies. Ever since then he had not stopped working. In 2006 he 
released a country album. The one recorded in 2008, Like a fire, was nominated 
for Grammy in the category “the best modern blues album for 2008”. With an-
other legend, namely Willie Mitchell, Burke worked on the production Noth-
ing’s Impossible that was released back in April 2010. And in May for the first 
time he undertook a tour – from Japan and Spain to Bulgaria and Switzerland. 
The king arrived in Bansko only 
for the concert. He didn’t get off 
his red throne but managed to 
give more than one beautiful 
woman pointed by him a blood 
red rose. Just like we know, in 
Bulgaria there are a lot of them. 
He gathered on stage young 
girls and children and showed 
us that in addition to being a 
great musician, former preach-
er, he is an aesthetician. After 
midnight we sent his limo off 
to Kempinski hotel with fervent 
applauses and “Bravo!” that 
means one and the same in all 
languages...

“Incognito” – 
another smashing band
And a meeting I would never forget. It was their third time in Bulgaria and we 
were already expecting them as friends. Its leader Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, a 
composer, a producer, a guitarist and a singer was famous for constantly chang-
ing the group members. During the press conference he was asked whether that 
was a renewal formula, so he answered: “Our name is “Incognito”, and it means 
changing. I was in a group where we were dressed in one and the same manner. 
We were thinking in the same manner. I wanted to make a band where every-
one could communicate with the others. Travelling around the world. Thus 
I created the band. Ever since we got new vocalists, new saxophone players. 
Maybe tonight someone will show up and I would not know him, just because 
the musicians convinced him and forgot to tell me about it.” He told us that 

Solomon Burke
PHOTO: 
bulFoto,
Sasho
Krushevski

Пирин
СНИМКА: 

Веселина
Филипова



3736

some time ago they were about to tour Japan. The singer was pregnant in the 
fifth month. He offered her to stay at home, but she pled: “I need money, I do not 
live with baby’s father.”. OK, so she started touring with them, but during the 
second concert of the 3-month tour gave birth prematurely in Osaka. At that 
time you cannot think about the show, just about her and baby’s health. But at 
the next concert the reality comes up on you.” Maunick went to an American 
military base where he had heard them playing their covers. He found the so-
loist, held negotiations and got locked up in one room to rehearse with him for 
seven hours. The next evening he went on stage with a new vocalist. We asked 
him about his satisfaction from the awards. That year the group was nominated 
for the Smooth Jazz Awards. “They are a nice thing but you should be careful 
not to let them under your skin”, he answered. About destiny: “My whole life 
is surrounded by small happy accidents, but you cannot manipulate the situa-
tion.” About love: “I believe in love coming from the family. My wife is my man-
ager, and my niece – my music manager.” About travelling: “I was dreaming of 

going to Japan. Then it turned into ob-
session. One day I drew all my savings, 
I just had to go. I did it with the whole 
group of 20 people. It proved to be the 
best investment. The Japanese really 
liked us a lot. Their culture became part 
of my life. I adopted a girl of theirs.” 
About loneliness: “I love living in an 
imaginable world. As time passes by I 
love being alone even more. I love my 
family but I could live on a desert island 
as well.” The dream: “Finding a warm 
place – Bali or Thailand – where to have 
all the time in the world to hear the re-
cords and read my books. I would like 
to bring my daughter so that she could 
read to me, but I know she would go to 
university.” The family: “In addition to 
my daughter, I have another three chil-
dren. I got married when I was 18 and 
at 20 I was already a daddy. I grew up 
without knowing how it feels to have 
a father. So I had two families – mine 
and the music one. Sometimes I can-
not cope. But now I am a better father. 
I have the patience it takes and know 
more about life. I could give without ex-
pecting to take. My youngest daughter 
would get more from me because I got 
wiser.” We take a picture to memorize 
the event. In the evening he kept telling 

us about his life with each and every fantastic song he had created.

I got an autograph from Bianca Morales – 
the Finnish musician with Cuban roots 
She had a special feel for Bulgaria that she visited again in two decades’ time. 
Children played important role in her career. She composed and recorded mu-
sic especially for them.
Yaldaz Ibrahimova was staying in Bansko together with her daughter. I love 

her unusual voice diapason, her remarkable vocal technique. I reminded her of 
our interview we conducted years ago when she was telling me about the way 
with her husband – renowned Turkish politician – they used to arrange roman-
tic dates around the world. He is deceased and her daughter has inherited her 
mother’s talent.

Pirin was calling me 
With its green magnificent pines. With the cold mountainous water of its riv-
ers. With its cool shadows. We made it to the chalet “Bezbog” (godless) by the 
lift and the Bezbozhko lake amazed me. I was left breathless by the surrounding 
beauty. I was looking for the perfect shot in order to turn the moment into eter-
nity. I was enjoying the white clouds as if seeing them for the first time. I was 
getting drunk with the freshness aroma and even got a jacket on because the 
thin cold wind reminded me we were up in the mountain. On our way back we 
met a young couple. Everyone of them was carrying a child on his or her back. 
“Hey, you are not going to give birth to a third” I joked joyfully. “Why not, the 
first one will start walking...” the father answered me energetically.
I left one afternoon to visit the famous village of Dobarsko and its unique 
church under the UNESCO protection, namely “St. Theodore Tyron and St. 
Theodore Stratelates”. It was built as early as in the 17th century and is with a 
nave and two aisles, made of stone and mortar, dug into the earth, with small 
gate in front of which you should bowl in order to get in. Without bell-tower 
and dome, with small embrasure windows, the temple resembles rather an in-
accessible stronghold. On the inside it makes up with abundant decoration. 
The incredible 460 biblical faces onto the wall paintings and temple’s authentic 
architecture turn it into one of the most valuable examples of the Bulgarian 
art. I get amazed by the numerous female saint faces and mostly by the famous 
fresco of Jesus Christ into a capsule just like aeronaut that attracts numerous 
tourists just like a magnet. I take a sip from the healing spring in the perfectly 
maintained yard and take a shot to memorize the colourful local grandmothers 
that have arrived in their folk costumes to knee before the saints...
The holiday in Bansko would not be complete if you do not give what it takes 
to the SPA procedures, almost every hotel here has outdoor or indoor swim-
ming-pools. I drown the heat in the cool water and dream of a never ending 
holiday... 
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В горещите августовски вечери джаз импровизациите на площада в Банско 
за пореден път изпълват въздуха с жежки ритми и ваканционно настро-
ение. Водни пръски разхлаждат откъм езерото с фонтана. Носи се при-
мамлив мирис на бански специалитети и сладостен – на захарен памук и 
катми. Младежки компании се поздравяват с бира. Върви алъш-вериш на 
арт джунджурийки. Голяма атракция са уроците по грънчарство. Деца лу-
дуват. А телевизионните камери улавят като микроскопи и най-малката 
емоция, която преекспонират на голям екран. На сцената един след друг 
звучат наши и чуждестранни изпълнители. Банско е във вихъра на джаза.

КУБИНСКИ РИТМИ 
И УБИЙСТВЕНО ФАДО

Моите фаворити
На първо място тази година е кубинецът Боби Каркасес. Казват за него, 
че е идеалният шоумен, гуру на афро-кубинския джаз. Безспорен про-
фесионалист, той прави невероятно изпълнение вечерта, а аз запомням 
изповедта му. Бил в България през 60-те години, когато го среща бъл-
гарски импресарио и го кани да свири в изгорелия цирк на Солни пазар. 
„Дойдох с вокален квартет тогава. Българите сте много „каринос“ (топли 
хора). Десет години бях женен за българка. Имам дъщеря и два правнука. 

Опознах тази страна, с прекрасните й хора. Нещо като 
магия е за мен. Получавам енергия. Сега съм за пети път 
тук.“ И разказва историята как днес, на 75 години, воден 
от желанието да види дъщеря си, предприема това дълго 
пътуване Хавана – Москва – София, подпомогнат от ку-
бинската посланичка у нас Терасита Камачо и Йорданка 
Христова. „Не мога да вървя много, но тичах по летище-
то, за да хвана самолета за София – смее се той.  – Щаст-
лив съм да покажа резултата от моята 56-годишна рабо-
та.“ И продължава: „Вярвам в прераждането. Като малък 
пеех, но разбрах, че мога да рисувам. Днес взимам повече 
пари с рисуване.“ Художник и музикант, той организира 
първия Jazz Plaza фестивал в Хавана, а в Банско не може 
да се откъсне от нашата народна музика.
От „Сентиментъл Суингърс“ съм запленена още от Со-
фия, когато една вечер в Докторската градина небрежно 
и елегантно момичетата съживиха златните години на 
джаза. В Банско те са пак прелестно стилни, със свежо 
чувство за хумор („Живеем в харем, три жени и шефът.“). 
Шефът е Мишо Йосифов, разбира се, а „подвластни“ са 

му и музикантите от секстета, с които вече са създали и няколко авторски 
песни – „Една френска, две английски и три български, за да бъдем точ-
ни.“ Очарователни на сцената, „Сентиментъл Суингърс“ печелят напълно 
нашите симпатии.

Португалската певица Ана Мура
Добавя сладостно-тъжна нотка към фестивала. Тя е първата фадо певица, 
която му гостува. Последният й албум Leva-me aos Fados става платинен и 
се нарежда в Топ 10 на най-продаваните албуми. През 2007-а се присъеди-

нява към концерт на Ролинг Стоунс и ето какво разказва за това уникално 
преживяване. „Те канят музиканти от различни страни да изпълнят техни 
парчета, аз записах с тях две. Когато дойдоха в Лисабон, получих покана 
за концерта им и за вечеря. Още докато пътувах с таксито към стадиона, 
дойде предложението да пея с тях на сцената. Същата вечер, луда работа! 
Мик Джагър пееше шест тона по-високо, отколкото пея аз. В последната 
минута ми се наложи да импровизирам друга мелодия. Бях много нервна. 
Всички скандираха името ми...“ Питам я откога започва нейната любовна 
история с фадото. „От много малка. И двамата ми родители пеят, а баща 
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ми свири на китара. Спомням си, когато бях четири-петгодишна през уи-
кендите вкъщи се правеха джем сешъни. На шест изпях първата си фадо 
песен и веднага се влюбих. По-късно слушах и други жанрове, но запазих 
вкуса си към нашата традиционна музика. На 19 за пръв път пях във фадо 
клуб. Красив период. Имах шанс да се запозная с творчеството на по-въз-
растното поколение, всичко това ми даде много.“ И защото ние, българи-
те сме загубени в превода с португалския, а музиката някак успява да ни 
хване за гърлото, моля Ана Мура да ни „преведе“ своята любима фадо пе-
сен. Оказва се една прекрасно-трагична фадо история, в която, разбира се, 
става дума за ревност, наранено его и гордост, спотаени сълзи и страстна 
любов, една история за певица във фадо кръчма, нейния любим и друга-
та... И защото пресконференциите в жарките следобеди в Банско са нещо 
специално, интимно, дори незабравимо, получаваме като дар една песен, 
а капелно, само за нас. Прекрасно!

Иви Мендес, шармантната бразилка
Тя е нещо друго. От нея струи неустоим сексапил. От жените е, които не 
можеш да забравиш, дори и да не си ги чул да пеят. Наричат я бразилската 
Шаде. В кръвта си носи испански, френски, италиански, португалски и 
бразилски гени. „Пея боса нова по тъжен начин – разказва тя. – В роди-
ната ми дори когато пееш тъжна песен, се усмихваш. Защото в песните се 
съчетават неповторимо щастие и тъга. Харесва ми традиционната самба 
и да смесвам нещата. В Бразилия не се слуша само самба или боса нова, 
а всичко.“ „Не се заемай с нещо, което не ти харесва – категорична е тя. – 
Парите са само следствие.“ И едно сърдечно откровение: „Бях влюбена в 
края на миналата година. Той ми каза: „Твоята музика е минало. Искам да 
пееш като в църква.“ Не чувствам така нещата. Нямах нужда някой да ме 
контролира. Обичам свободата си. Казах си просто: „Да влезе следващият. 
Човек трябва да е в хармония със себе си. Може би зад ъгъла ме чака някой 
друг.“ Вечерта, на сцената, тя е като прелъстителна сирена в сребристата 
си рокля. Пее боса, прекрасна и свободна...

Италианска страст със „Спагети суинг”
„Събрахме се преди 10 години да готвим и да се забавляваме. Започнахме 
да каним приятели на нашите вечери. А после си казахме защо и светът 

да не ни види?“ Четиримата италианци от „Спаге-
ти суинг“ плюс професионалният им готвач правят 
невероятно шоу в Банско. Забъркват много суинг, 
хранят публиката със спагети, приготвени на живо 
на сцената, поднесени с хумор и танци. А в песните 
им възкръсва добрият италиански стил на майстори 
като Фред Брускалионе, Доменико Модуньо, Луча-
но Павароти, Никола Арилиано, Алфредо Бонгусто. 
Шоуто пресъздава автентичната атмосфера на джаз 
клуб от 50-те години на миналия век. „В нашата кух-
ня няма тайна. Съветът е един: страст и любов. Защо-
то за нас, италианците готвенето наистина е страст. 
Ние представяме една истинска картина на нашата 
страна. Щастлив съм, защото работя и се забавля-
вам.“ О, и на петимата им личи, че умеят добре да се 
забавляват.

Рей Джелато и „Гигантите“ 
Мощна, завладяваща, увличаща – музиката, която 
правят музикантите от групата, определено се ха-
ресва на публиката в Банско. Впрочем концертите на 
Рей Джелато по целия свят се превръщат в празник 
за душата. Великолепните парчета са от най-новия 
албум на бенда Wonderful! Песните са изпълнявани преди години от ар-
тисти като Паоло Конте, Фред Бускалионе и Ренато Карозоне. Рей Джелато 
им вдъхва нова страст, добавя и нови композиции, бляскави и искрящи 
като фойерверки. Пляскам, тактувам, усмихвам се. След края на концерта 
не искам да слушам нищо повече, нищо, което да ми развали вкуса...Така 
приключва тази чудна вечер.

А на сутринта ни очакват малки открития
Заменили сме обичайните разходки из любимия Пирин с журналисти-
чески рейд по току-що асфалтираните 12 километра до Кремен. Висо-
копланинското село засега е световнонеизвестно, но пък какъв тласък за 
селския туризъм му дава новият път! Въздухът е кристален, млякото – 
току-що издоено, църквичката, потънала в цветя, а за местните този ден 
атракцията сме ние. Следващата ни дестинация – топлият минерален ба-
сейн в Добринище – е благословен дар в жаркия ден. Пием по кафе, дори 
опитваме минералната вода, но мерси, не става за пиене. Но пък мястото е 
с великолепен изглед към трите планини - Пирин, Рила и Родопите. Потег-
ляме към Бъндеришка поляна. Там има нови летни атракции - зона с из-
куствено покритие за каране на ски и сноуборд и  атрактивно 130-метрово 
трасе за тубинг. Екстремно, не прекалено опасно и доста забавно. 
И защото след много игра човек ог-
ладнява, отправяме се към едно тай-
но място – пикник „Рибарска среща“, 
до Белизмата. Язовирът е зарибен. 
Оценяваме красотата на природата, 
тишината и спокойствието на място-
то и се кротваме под навеса на печена 
пъстърва и бански мръвки...
Джаз фестивалът в Банско е към края 
си, а на нас не ни се тръгва. Най-хуба-
вото е, че има друг догодина!

Рей Джелато & 
„Гигантите“
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In the hot August evenings the jazz improvisations at the square in Bansko once 
again fill in the air with heated rhythms and holiday mood. Water sprinkles coming 
from the lake with the fountain cool us down. One could smell the alluring aroma of 
the specialties of Bansko and sweetish one – of cotton candy and katmi. The youth 
companies cheer up over a beer. Art items are being traded at full throttle. The pot-
tery lessons are a great attraction. Children go crazy. And the TV cameras capture 
just like microscopes the smallest emotion that they preexpose on the big screen. 
On the stage local and foreign performers come one after another. Bansko is in the 
rhythm of jazz.

CUBAN RHYTHMS AND A FADO TO KILL

My favourites
The first hat year is the Cuban Bobby Carcasses. They say he is the perfect show-
man, the guru of Afro-Cuban jazz. Undisputable professional, he made an in-
credible performance that evening and I memorized his confession. He was in 
Bulgaria back in the 60-ies when he met a Bulgarian impresario and invited 
him to play in the circus of Solni Pazar that burnt down. “Back then I came 

with a vocal quartet. You, the Bulgar-
ians, are very “carinos” warm people). 
I was married for a Bulgarian woman 
for ten years. I have a daughter and 
two greatgrandchildren. I got to know 
that country and its great people. It is 
something like magic to me. I receive 
energy from it. It is my fifth time here.” 
And tells the story that today, aged 75, 
led by the desire to see his daughter, 
undertakes that long journey Havana – 
Moscow – Sofia with the support of the 
Cuban ambassador in our country, Ter-
esita Camacho and Yordanka Hristova. 
“I could not walk a lot, but I was run-
ning along the airport in order to catch 
the airplane for Sofia – he laughs. – I am 

happy to show the result of my 56 years of work.” And goes on: “I believe in re-
birth. When I was little I used to sang, but found out I can draw as well. Today 
I make more money with drawing.” An artist and a musician, he organized the 
first Jazz Plaza festival in Havana and in Bansko he cannot let his hands off our 
folklore music.
The “Sentimental swingers” enchanted me back then in Sofia, when one eve-
ning in the Doctor’s garden the girls revived the golden years of jazz in relaxed 
and elegant manner. In Bansko they are once again marvellously stylish, with 
fresh sense of humour (“We live in a harem, three women and the boss”.) Of 
course, the boss is Misho Yosifov, and his subordinates are the sextet musicians 
with whom they have already created several own songs – “One French, two 
English and three Bulgarian, to be precise.” “Sentimental Swingers” are charm-
ing at the stage and fully win over our sympathies.

The Portuguese singer Ana Moura
She adds sweet and sad hint to the festival. She was the first fado singer being a 
guest here. Her latest album Leva-me aos Fados became platinum and ranked 
in Top 10 of the bestselling albums. Back in 2007 she joined the concert of 
Rolling Stones and this is what she said about the unique experience. “They 
invite musicians from different countries to perform their songs, I recorded 
two with them. When they arrived in Lisboan, I got an invitation for their 
concert and for dinner. While travelling by the taxi to the stadium I got the 
proposal of singing with them on stage. The 
same evening, crazy thing! Mick Jagger was 
singing six tones higher than I sing. In the 
last minute I had to improvise with anoth-
er melody. I was quite nervous. They were 
all chanting my name...” I asked her when 
did her love story with the fado begin. “Ever 
since I was little. Both my parents sing and 
my father plays the guitar. I remember that 
when I was four- or five-year-old during the 
weekends they used to perform jam sessions 
at home. When I was six I sang my first fado 
song and fell in love immediately. Later on 
I was listening to other genres but kept my 
taste for our traditional music. When I was 
19 I sang for the first time in a fado club. It 
was a beautiful period. I had the chance to 
get to know the work of the older genera-
tion, all this gave me a lot.” And since we, 
the Bulgarians are lost in translation with 
the Portuguese, and the music somehow 
grabs us by the throat, I ask Ana Moura to 
“translate” for us its favourite fado song. It 
proves to be a marvellously tragic fado story 
about jealousy, hurt ego and pride, hidden 
tears and passionate love, a story about a 
singer in a fado pub, her lover and the other 
woman... Since the press-conferences in the 
zestful afternoons in Bansko are something 
special, intimate, even unforgettable, we 
were gifted with a song, acapella, only for 
us. Fantastic!

Ive Mendes, the charming Brazilian
She is something different. Irresistible sex appeal oozes from her. She is one of 
the women you cannot forget, even if you have not heard them singing. They 
call her the Brazilian Sade. In her blood she has Spanish, French, Italian, Por-
tuguese and Brazilian genes. “I sing bossa nova in a sad way – she says. – In 
my homeland, even when you sing a sad song, you smile. Because the songs 
combine unmatchable happiness and sorrow. I like the traditional samba and 
mixing up things. In Brazil people do not listen only to samba or bossa nova, 
they listen to everything.” “Do not take up something you do not like – she is 
of the firm opinion. – Money is just consequence.” Then a heartfelt revelation 
comes: “I was in love in the end of last year. He told me: “Your music is past. I 
would like you to sing as if being in a church.” I do not feel things that way. I 
didn’t need someone controlling me. I love my freedom. I just thought: “Next. 

Spaghetti swing
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bulFoto,
Martin 

Karnolski

Ray Gelato
PHOTO: 
bulFoto,
Martin
Karnolski
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One should be in harmony with oneself. Maybe someone else is waiting for me 
around the corner.” In the evening, on stage she was the alluring siren in her 
silver dress. She sang barefoot, marvellous and free...

Italian passion with “Spaghetti swing”
“We gathered 10 years ago to cook and have fun. We began inviting friends over 
our dinners. Then we thought that the world might want to see us?” The four 
Italians from “Spaghetti swing” plus their professional chef made an incredible 
show in Bansko. They stirred up lots of swing, fed the audience on spaghetti, 
prepared live on stage and served with humour and dances. And their songs 
revive the good Italian style of masters such as Fred Buscaglione, Domenico 
Modugno, Luciano Pavarotti, Nicola Arigliano, Alfredo Bongusto. The show 
recreated the authentic atmosphere of the jazz clubs back in the 50-ies of the 
past century. “There is no secret about our cuisine. There is only one piece of 
advice: passion and love. Because to us, Italians, cooking is really a passion. We 
present a real picture of our country. I am happy because I work and have fun.” 
Oh, yes, it is obvious that the five of them know how to have fun.

Ray Gelato and the “Giants” 
Powerful, captivating, alluring – the music played by the musicians of the 
group, is definitely appealing to the audience in Bansko. By the way, the con-
certs of Ray Gelato around the world turn into soulful holiday. The marvellous 
tracks are of band’s latest album, Wonderful! The songs were being performed 
some years ago by artists such as Paolo Conte, Fred Buscaglione and Renato 
Carosone. Ray Gelato breath new passion into them, added new compositions, 
shiny and sparkling like fireworks. I clap, measure the rhythm, smile. After the 
end of the concert I do not want to listen to something else that could spoil my 
taste... That puts the end of that marvellous evening.

Small revelations await for us in the morning
We have replaced the usual walks in our favourite Pirin with the journalist ride 

along the 12 kilometres to Kremen where asphalt was just laid onto. At present 
the world does not know about the high mountainous village, but the new road 
provides a real influx for the agricultural tourism! The air is crystal clear, the 
milk is freshly extracted, the small church is sunken into flowers, and we are 
the real attraction to the locals on that day. Our next destination – the warm 
mineral swimming-pool in Dobrinishte – is a blessed gift on the hot day. We 
had a coffee, even tried the mineral water, but no, thanks, it is not suitable for 
drinking. But the location has magnificent view of the three mountains – Pirin, 
Rila and the Rhodope Mountains. We set off for Banderishka meadow. New 
summer attractions are available there – an area with artificial cover for skiing 
and snowboarding and an attractive 130-meter tubing lane. An extreme, not 
too dangerous and quite funny experience. 
After playing a lot one gets hungry, so we set off for a secret place – picnic 
“Ribarska shreshta”, next to Belizmata. The dam was full of fish. We highly 
appreciated the natural beauty, peace and tranquillity of the location and sat 
underneath the shelter over baked brown trout and meat delicacies of Bansko...
The jazz festival in Bansko was approaching its end and we didn’t feel like set-
ting off. The best thing is another one awaits us next year!

Sentimental 
swingers
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bulFoto,
Vesselina
Filipova

Yehya Khalil-
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Stefan 
Markov
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...„Мънго Джери блус бенд“ излезе последен на сцената. От миналата годи-
на се знае, че партито с него продължава с часове. Явно хората вече бяха 
загрели, а и сантиментите от далечното „summertime“ на 1970 година про-
дължават да бъдат много силни, за учудване и на самия Рей Дорсет. Публи-
ката танцуваше и настояваше да чуе любимите си парчета. 
„Много, много се радвам да съм отново тук, главозамаян съм от гостопри-
емството“, призна Рей преди това пред журналистите. И разказа как мина-
лата година в Банско го завели на вечеря в ресторант - там се почувствал 
като сред декори за филм, с битовата обстановка, народните танци, музи-
ката и толкова много усмихнати хора: „Сякаш се намирах в Страната на 
мечтите“. 
А барабанистът му Хайни Алтбарт, веселяк и шегаджия с доста черен ху-
мор (не се издържа от музика, а от погребалната агенция, която управлява 
като семеен бизнес), обобщи, че цялата група искат да станат български 
граждани. 
„Публиката тук е вълшебна, възкликна Рей, който не сваля усмивката от 
лицето си. Аз съм много чувствителен човек и усещам хората около себе 
си. Няколко пъти ми се е случвало да свиря пред зрители, с които просто 
не сме „на една честота“, но при вас винаги ще се връщам с голяма радост.“

Публикувано във вестник „ДУМА“, 2012-а 

Рей Дорсет
(Мънго Джери 
блус бенд)
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков
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ция в Софийския университет „Св. Климент 
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ЗАМАЯН ОТ ГОСТОПРИЕМСТВО 
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RAY DORSET

DELIGHTED WITH HOSPITALITY

... Mungo Jerry blues band came out last on stage. It’s been known that party with 
him lasts for hours ever since the last year. People had already warmed up, and 
the sentiments of the distant Summertime of the 1970 continue to be very strong, 
and for astonishment of Ray Dorset himself. The audience was dancing and in-
sisted on hearing their favourite songs.
“I’m very, very happy to be here again, I’m delighted with hospitality,” Ray ad-
mitted in front of the journalists. And he told how he was taken for dinner to the 
restaurant, and how he felt there as in a movie sets, with folk style design, folk 
dancing, music and so many smiling people: “As if I was in the Land of dreams”.
And his drummer Heini Altbart, merry man and joker with a lot of black hu-
mour, (he doesn’t make his living from music but from a funeral agency, which 
is the family business), and summed up that the whole band want to become 
Bulgarian citizens.
“The audience here is magical!”, exclaimed Ray, who always has a smile on his 
face. I’m a very sensitive person and I feel the people around me. A few times it 
happened to play in front of the audience that we’re just not at the same “frequen-
cy” but I will always get back to you with a great joy. “

Васил Петров
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков

Published in Duma Newspaper, 2012

Ray Dorset
(Mungo Jerry 

blues band)
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bulFoto,

Stefan Markov

За кой път участвахте на 
Банско Джаз фест - всъщност 
пропускали ли сте издание?
- Само един-единствен път про-
пуснах. Винаги се представям с 
най-различни проекти. Този път 
беше най-интересно, защото 
пях изцяло нов репертоар. Беше 
едно хубаво предизвикателство 
за мен, както и да представя 
новата си продукция - част от 
нея малко сурова, но се получи 
добре.

Банско джаз фест и Аполония 
изглежда са две любови, на които 
оставате верен през годините.
- Доста отдавна наистина... И на „Аполония“ само една година не присъст-
вах, там съм почти от началото на кариерата ми, от 1994 година. Започнах-
ме с концерти с Людмил Георгиев и Румен Тосков, бог да ги прости. След 
това имах най-различни самостоятелни изяви. Сега отивам отново.

Какво е различното очарование на фестивалите в сравнение с концертите, 
турнетата, клубните изяви?
- Атмосферата е по-празнична, по-весела, изпълнена с очакване. Има ня-
какво специфично обаяние.

Казвали сте, че се гордеете, че сте българин. 
- По-скоро се радвам, че съм българин. Господ е решил, че трябва да се родя 
в България, в София, защото явно е имал нещо предвид. Гордостта е лош 
съветник, заслепява и не ти позволява да видиш собствените си недоста-
тъци. А смирението ти дава възможност да оцениш грешките си и да ги 
изправиш. Но не е правилно човек и да се подценява, прекалено ниско-

Публикувано във в. „ДУМА“, 2012-а

Важно е да даваш от сърце и да си щастлив от това, че помагаш, убеден е 
известният певец. 
Името на Васил Петров отдавна е запазена марка за професионализъм, 
изтънчено сценично присъствие и елегантност. Завършил е НМА „Пан-
чо Владигеров“ през 1990 година. Има огромен репертоар от стандарти и 
кавъри, поп и джаз. Издал е няколко успешни албума: „Васил Петров пее 
Гершуин“, „Нещо различно“, „Дует с Румен Тосков“, „Петров пее Пармаков“, 
„Другият“, „Васил Петров - джаз и блус“... Най-новият му албум бе изкупен 
за часове по време на Банско Джаз фест по-рано този месец, където изнесе 
концерт с Биг бенда на БНР.

ВАСИЛ ПЕТРОВ: 
„БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА
Е СЪКРОВЕН АКТ“
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то самочувствие е лошо. Трябва да видим добрите неща, да се стараем да 
вършим добри дела – има кой да ги оцени. Не е необходимо сами да си ги 
изтъкваме, да казваме колко сме велики и неотразими. А иначе - да благо-
дарим на Бог, че ни е дал шанса да живеем в такава красива природа, да се 
постараем да я опазваме. От друга страна, има много какво да се желае... Но 
нека да не сме алчни, нито прекалени песимисти.

Франк Синатра, какво е в кариерата ви?
- Макар че му обърнах по-сериозно внимание, чак след като ме оприличиха 
на него, на практика Синатра е една школа от живота, от шоу бизнеса, от 
певческата кариера на много певци, от който може много да научиш.

А какво е да пееш джаз в Америка - родината на жанра?
- Същото, каквото да пееш и в Токио, и някъде в Европа. Е, разбира се, има 
го усещането, че Америка е родината на джаза, Ню Орлийнс. Ако има изку-
ство, което изцяло е измислено от тях, това е джазът.

Имате много спокоен стил на пеене - без агресивна проява на гласови и
технически възможности, без смайващи ефекти.
- Всеки го разбира по свой начин. Не знам при мен точно какво е, но по 
принцип за всички сценични изкуства е важно човек да е спокоен, да е дос-
татъчно добре мотивиран за това, което прави. Той няма да стане по-убеди-
телен, ако е по-агресивен и повече крещи.

Другата муза - на рисуването, кога ви спохожда? Показали сте шест гра-
фики на изложбата в читалището в Банско заедно с други, много известни 
художници.
- Съвсем спонтанно се получава. Изработил съм си някаква своя графична 
техника. Години не бях рисувал, правя го за удоволствие. Баща ми също 
рисува, той е картограф, но не знам откъде точно е този ген у мен.

Участвате в концерти в помощ на деца в неравностойно положение. Въпрос 
на финансови възможности ли е благотворителността, или по-скоро на 
вътрешна потребност да се помага на другите?
- Откликвал съм на такива покани, но благотворителността не трябва 
да се афишира прекалено много. Само ако каузата си струва да й се дава 
гласност и от тази гласност да дойде по-голяма помощ за нея и за хората, 
на които помагаш, тогава може да допуснеш някаква публичност. Ина-
че, ако решиш сам да помагаш, трябва да го направиш абсолютно тай-
но. Както казва Христос - лявата ти ръка не трябва да знае какво прави 
дясната. Трябва да даваш от сърце. Да чувстваш, че си щастлив от това, 
което правиш, а не да го правиш, заради това, че някой ще те забележи. 
Помните ли историята за бедната вдовица, която пуснала един кодрант 
в съкровищницата? Исус казал на учениците си, че тая бедна вдовица е 
турила повече от всички, защото всички са пуснали от излишъка си, а тя 
е турила в съкровищницата цялата си прехрана. Това е смисълът. Но без 
да се тълкува превратно. И там трябва да има мярка. Не бива да злоупот- 
ребяваш с даденото ти от Бог.

Румен Тосков
СНИМКА: 
БУЛФОТО,

Евгени 
Димитров

Васил Петров 
и Мери Танева
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стойко 
Поповски
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Published in DUMA Newspaper, 2012
 
“It is important to give from the heart and be happy that you help.”, the famous 
singer is convinced.
The name Vassil Petrov is a brand for professionalism, stage behaviour and sophis-
ticated stage presence and elegance. He graduated from the National Musical Acad-
emy in 1990. He has an enormous repertoire of standard and cover songs, pop and 
jazz. He has published several successful albums – “Vassil Petrov Sings Gershwin”, 
“Something Different”, “Duet with Rumen Toskov”, “Petrov sings with Parmakov”, 
“The Other”, “Vassil Petrov-Jazz and Blues”… His newest album has been sold out 
for hours at Jazz Festival Bansko , earlier this month, where he gave a concert with 
the big band of Bulgarian National Radio.

VASSIL PETROV 

“CHARITY IS A CHERISHED DEED”

How many times did you take part in Jazz Festival Bansko, actually did you ever 
missed any of its edition?
I missed it only once. I always present myself with a large variety of projects. This 
time it was the most interesting because I sang an absolutely new repertoire. It 
was a nice challenge for me and also to present my new production, a part of it is 
a little bit raw, but the result is good.

Jazz Festival Bansko and Apolonia seem you have a fondness that you’ve been loyal 
to for years.
-A long time ago indeed… I missed Apolonia only once, I’ve performed there 
ever since the beginning of my career, since 1994. We started with the concerts 
with Lyudmil Georgiev and Rumen Toskov, God rest their souls. Then I had a 
variety of solo performances. Now I go again.

What’s different fascination of the festivals in comparison to the concerts, tours, 
club appearances?
The atmosphere is more festive, more joyful, filled with anticipation. There is a 
special fascination.

You say you are proud of being a Bulgarian.
In fact I’m glad to be a Bulgarian. God has decided that I have to be born in 
Bulgaria, in Sofia because he obviously had something in mind. Pride is a bad 
counsellor; it blinds and doesn’t let you see your own flaws. And being humble 
allows you to find your mistakes and correct them. But it’s not the right one to be 
underestimated, too low self-confidence is bad. We need to see the good things, 
to try to do good deeds – there is one who will appreciate them. It is not necessary 
to boast and  say how great and irresistible are we. Otherwise, let’s thank God he’s 
given us the chance to live in such beautiful scenery, and try to preserve it. On 
the other hand, there is much more to be required… But let’s not be greedy or 
too pessimistic.

Frank Sinatra, who is he for your career?
Although I’ve turned a more serious attention, only after I was compared to him, 
actually Sinatra is a school from life, from show business, a part of singing career 
of many singers, one you can learn a lot.

What is singing jazz in America - home of the genre?
The same as to sing in Tokyo, and somewhere in Europe. So, of course, there’s the 
feeling that America is home of jazz, New Orleans. If there is art that’s entirely 
made up of them, this is jazz.

You have a very calm style of singing without an aggressive expression of voice and 
technical capabilities, without dazzling effects.
Everyone understands it in its own way. I don’t know what it is exactly but in gen-
eral for all the performing arts, it is important to be calm, to be good motivated 
in his occupation. He’s not going to be more persuasive if it is more aggressive and 
shouts more.

Other muse –  painting, when 
does it come to you? You’ve dis-
played six graphics at the exhibi-
tion in the Community Centre in 
Bansko, along with lots of other 
famous artists.
It happened quite impulsive. I’ve 
created my own graphics tech-
nique. I haven’t panted for years, 
I do it for pleasure. My father also 
paints, he is a cartographer but I 
don’t know where exactly this 
gene comes from.

You participate in concerts in 
charity concert for underprivi-
leged children. Is the charity a 
matter of financial means or rath-
er the need to help others?
I’ve accepted such invitations but 
charity shall not be displayed too 
much. Only if the cause is worth 
to be given publicity and this 
publicity could assist it and the 
people you help, then you can al-
low some publicity. Otherwise, if 
you want to help, you should do 
it in complete anonymity. And 
as Jesus Christ – let not your left 
hand know what your right hand 
does. You have to give from the 
heart; to feel that you’re happy 
with what you do and not to do 
it because someone will notice 
you. Do you remember the story 
of the poor widow who put a farthing in the treasury? Jesus told his disciples 
that this poor widow put more than all because all they gave from their surplus 
and she gave all her living in the treasury. That’s the meaning. But without being 
misinterpreted. And it needs to have a limit. You should not trade on that what 
God has given you.

Vassil Petrov
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov
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Какви са звездите на фадото?
Два вида са. Интернационални, които пред-
ставят фадото в цял свят, с концерти в „Роял 
Албърт Хол“ в Лондон или операта в Сидни. 
Най-голяма в момента е Мариза. Също и Ана 
Мура, Камане, който е наш приятел. Има и 
национални звезди, които публиката обожа-
ва и боготвори. Във фадото моя кръщелница 
е една прекрасна фадистка, Ракел Тавареш. 
Тя е млада, но е най-традиционната изпъл-
нителка на фадо. Докато Ана Мура например 
прави доста експерименти и има голямо пре-
плитане на стилове. Рикардо Рибейро е друг 
глас, който е спечелил уважението, обичта и 
възторга на публиката в Португалия. Има и 
звезди, които остават в семействата си. Фа-
дото е в душата им, но не се занимават про-
фесионално. На наши концерти в края на 
представлението идват с желание да изпеят 
една песен и ние позволяваме, защото това е 
традиция. Китаристите вече може да ги бо-
лят пръстите, но продължават да свирят – от 
уважение към таланта на тези хора.

Откъде идва тази неистова страст във 
фадото?
Любов, saudade – нещото, което сме докос-
нали, но е отлетяло и ни липсва, печал по 
невъзможното, едно друго усещане за нос-
талгия. Самата аз пиша, ако нямам под ръка 
лист хартия, записвам на телефона. Най-ва-
жно във фадото е интерпретацията. Едни и 
същи песни могат да се изпълнят от различ-
ни фадисти, но никога по един и същи начин. Добрият фадист го прави по 
собствен начин, предава своето чувство.

Първо появяване пред публика като професионален  фадист?
Стана много бързо. Още в първите години, докато бях студентка в Португа-
лия, имах проект, който беше фадо и джаз. Запознах се с музиканти, които 
ми станаха приятели - пианист, барабанист и бас китарист. Първата ни изява 
беше в туристически комплекс. Като чуха, че българка пее фадо, последва по-
кана от една телевизия, след това - от друга. Португалците имат една приказка 
– бавно се стига много напред. И аз така – бавно, бавно – стигнах... до Банско, 

Публикувано в сайта на сп. „Ева“, 2016-а
 
За етикета във фадо къщите, за дискретно наметнатия на раменете шал, 
чашата вино и за saudade – тъгата, от която се храни фадото.

Галина Рулева e журналист и ПР. Автор на 
материали в областта на културата в нацио-
нални вестници и списания и на три книги 
с разкази и есета: „Не тичай, щастливецо“, 
„Вълк в кошарата“, „Обръщам Ви гръб“. 
Джаз фестивалът я привлича с това, че при-
лича на изкачване към Вихрен - всяка нова 
стъпка  открива неподозираната красота на 
трудните върхове...  

• • •

Galina Ruleva is a journalist and PR. The au-
thor of articles in the field of culture in nation-
al newspapers and magazines as well as three 
books with short stories and essays: Don’t Run, 
Luchy Man, Wolf in the Sheep pen, I Turn my 

Back to You. She is attracted by the Jazz Festival because she considers it as climb-
ing up Vihren -each new step reveals unsuspected beauty of the difficult peaks…

СИЛВИЯ МИТЕВ: 
БЪЛГАРКАТА С ФАДО ДУША

Силвия 
Митев 
СНИМКА: 
БУЛФОТО
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този емблематичен фестивал, от който вина-
ги съм се възхищавала. В момента е реализи-
рана една моя мечта. Следващата година бих 
представила по-различен репертоар. Видях- 
те, че музикантите, които ми акомпанират, 
свирят и джаз, и блус. Техните, типични за 
фадото, инструменти имат много интересна 
звучност в джаза.

Включвате български песни в концертите си?
В Португалия пея „Катерино моме”. Тук ис-
кам да представя една песен, свързана със 
семейството ми, която помня от дете - една 
дядова песен, която пее и татко „Съмна бу-

льо“. Съмна, бульо, съмна джанъм! Не ще, бульо, сън да дойде на тез мойте 
черни очи... това искам да изпея. Трудна песен! Изпълнявам по една българска 
песен на концертите си, защото, когато разберат, че съм от България, искат да 
чуят нещо различно, за тях българската песен е екзотика. А и моите музиканти 
много харесват византийската музикална скала, удоволствие е да я джазират.

Силвия Митев
СНИМКА:
БУЛФОТО

Published at site of Eva Magazine, 2016
 
About the label in the Fado houses, about the scarf the discreetly covers her shoulder, 
glass of wine and saudade, the sadness that feeds Fado.

What are Fado stars?
There are two types. International, which represent the Fado worldwide, with con-
certs at the Royal Albert Hall in London or Sydney Opera House. At present, the 
biggest star is Mariza. Also and Ana Mura, Kamane, who is a friend of ours. There 
are national stars that are adored and worshipped by the audience. My goddaugh-
ter in Fado is the wonderful Fado performer, Raquel Tavares. She is young but the 
most traditional Fado performer. Whereas Ana Mura, for example, makes lots of 
experiments and there is a great mixture of styles. Ricardo Ribeiro is another voice 
that has earned the respect, affection and admiration of the audience in Portugal. 
There are stars that remain in their families. Fado is in their soul but they don’t sing 
professionally. At our concerts in the end of the performance, they come willingly 
to sing a song and we allow it because this is the tradition. Guitarists probably feel 
pain in their fingers but they continue to perform because of  the respect to the 
talent of these people.

Where does this great passion in Fado come from?
Love, saudade – something that we touched but flew away and we miss it, sorrow 
for the impossible, another sense of nostalgia. I also write but if I don’t have a piece 
of paper at hand, I write down on the phone. The most important in Fado is the 

SILVIA MITEV: 

THE BULGARIAN WOMAN 
WITH FADO SOUL

interpretation. The same songs can be performed by various Fado performers but 
never in the same manner. Good Fado performer do it in own way it expresses its 
feeling.

The first appearance in front of the audience as a professional Fado performer?
It happened very fast.  Ever since the first years while I was a student in Portugal 
I had a Fado and Jazz project. I met musicians who became my friends -a pianist, 
drummer and a bass guitarist.  Our first appearance was in a tourist complex. As 
they heard that the Bulgarian female was singing Fado, we received an invitation 
from one TV , then from another. The Portuguese have a saying “Go slow to go 
far!”  So did I like that, slowly and slowly,  I got to Bansko, this emblematic festival 
that I have always admired. At the moment one of my dreams comes true. Next 
year I’ll present a bit more different repertoire. You’ve seen that the musicians, who 
accompanied me, play jazz and blues. Their typical Fado instruments have a very 
interesting sound in jazz.

Do you include Bulgarian songs in your concerts?
In Portugal I sing the song Katerino Mome. Here I want to present a song related to 
my family which I remember as a child my grandfather’s song that my daddy sings 
too that sings and It’s a daybreak, bride. It’s the daybreak, bride, daybreak, my soul! 
No, it’s not; sleep to come to these my black eyes... I want to sing this. A difficult 
song! I perform a Bulgarian song at my concerts because when they find out I’m 
from Bulgaria, they want to hear something different; for them the Bulgarian song 
is exotica. And my musicians like Byzantine music scale and make it sounds like 
jazz with a great pleasure.

Silvia Mitev 
PHOTO: 
bulFoto
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В последните години Марио Станчев реализира редица проекти и записи с 
български музиканти, от 2007 година гостува на Джаз фестивала в Банско. 
Това  е  празник за феновете на джаза и предизвикателство за журналисти-
те. Те откриват  неговото забележително творчество, както и един неспокоен 
творчески дух, чрез който се осъществява свободата на твореца. 
В Лион, където живее, през 80-те му трябват  пет години упорство, за да създа-
де Департамента по джаз в Лионския университет. Той развива успешно своя-
та преподавателска дейност, а популярността му стига до различни точки на 
света. За тази страна на  музикалната си кариера той казва: „Започнах да пре-
подавам с удоволствие тогава, когато в преподавателската си кариера усетих

преподаването като мисия, 
като предаване на традициите. Създадох своя система. Написах методики 
(“L’Harmonisation par la Melodie“), които се издадоха във Франция, Италия, 
Германия и се опитвам да предам  на учениците си всичко онова, което знам за 
музиката. Мисля, че учениците ми обичат да работят с мен, защото не говорим 
само за музика. Бих искал те да бъдат отворени към света, да имат широки ин-
тереси и да работят много. Това зависи от индивидуалността. Има хора, които 
с малко работа напредват много бързо, но други, за да напреднат, им трябва 
повече време и повече работа... Но това не значи, че едните са по-талантливи. 
Все пак... най-добрите музиканти са онези, които работят най-много. Особено 
в класическата музика има високи изисквания за дисциплина. Музикантите в 
джаза  имаме навик малко да показваме, че всичко идва много леко. Може да 
не удариш точната нота – даже понякога е добре да удариш друга нота, защото 
тя  изглежда като „друга боя“. Може да се оприличи на съвременната живопис, 
която изисква по-малко дисциплина. Когато Караваджо е рисувал, дисципли-
ната не е била същата, като при Кандински, нали...“
Да, многото работа със сигурност е в основата на творческото развитие. И в 
тази връзка е важно къде е твоят личен акцент - сам да се поставиш в центъра 

Публикувано в www.galina-ruleva.dir.bg, 2012-а
 
Марио Станчев, един от най-известните джаз музиканти във Франция, 
излиза на сцената на Банско Джаз фест със своето българско трио (Весе-
лин Веселинов – Еко,  Димитър Семов) и публиката мигом е завладяна от 
неговата усмивка, чар и неизчерпаема музикална енергия. Пианист, компо-
зитор, педагог, възпитаник на Софийското музикално училище и Академи-
ята, той държи сърцето си отворено и за България, и за Франция. Защото 
още като ученик в България открива джаза, слушайки в студио „Музика“ 
Милчо Левиев и Симеон Щерев, а с емиграцията си във Франция осъщест-
вява правото си и свободата да влезе в света на големи световни имена 
и да съизмерва таланта си с тях - Анди Шепард, Майк Ричмънд, Мишел 
Хендрикс,  Рон Картър, Били Дрюмонд, Рон Картър, Джон Скофийлд, Стив 
Суалоу,  Даниел Юмер, Рикардо дел Фра.
www.mariostantchev.com

МАРИО СТАНЧЕВ: 
„НАЙ-ДОБРИТЕ МУЗИКАНТИ 
СА ОНЕЗИ, КОИТО РАБОТЯТ 
НАЙ-МНОГО”

на вселената и безкомпромисно  да се самоусъвършенстваш  или да изградиш 
философия на развитие и себераздаване. Всяка среща с публиката да се пре-
върне в нещо като „отворени дни за душата“.
“Всички ние свирим или композираме за хората - казва Марио Станчев, об-
саден от журналисти и приятели. - Публиката чувства кога си откровен, кога 
изразяваш себе си и кога имитираш. Имам съвет към младите музиканти в 
България - да не се  влияят от модата... Свирил съм с различни музиканти, 
свирил съм  всякакви музикални стилове, работил съм  в много насоки. На 
сцената в Банско избрах да представя  програма на големия  американски ком-
позитор Телониъс Монк, утвърдил се през 50-те и 60-те години на 20-ти  век. 
Искам да кажа, че на някои може и да изглежда като музикант от миналото, но 
според мен той е по-модерен от всички  музиканти  днес. 

В музиката не трябва да ни водят  временни моди“.
Творческото присъствие на Монк е нещо като пътеводител за всеки джаз 
музикант,  дръзнал да плува в необятното море от възможности  в му-
зиката. Затова въпросът е -  
важно ли е как музикантът чув-
ства  времето и атмосферата, в 
която живее? Какво влияе на 
младия талант да се изгради като 
човек и творец?
„Мисля, че начинът на живот, 
обществената ситуация или 
политиката  оказват влияние 
на всеки. Но ако човек има вът- 
решен живот, може да следва 
собствен път на развитие. Да 
намери начин да се реализира 
и да се осъществи извън поли-
тиката. Според мен голямата 
промяна в България  е една ис-
тинска революция и затова все 
още е много трудно. Българите 
трябва  да се отворят към света 
и тогава ще видят, че е трудно 
не само в България. Напоследък в живота за мен всичко е много по-яс-
но, защото мен ме интересува най-много музиката и в мен има по-малко 
противоречия. Бих искал да правя музика, но не за пари, а да правя добри 
концерти. Бих искал да имам повече  възможности, както в Банско, за да  
реализирам музиката си. Дори ми доставя по-голямо удоволствие да свиря 
с български музиканти, отколкото понякога да свиря с много известни му-
зиканти. Има тенденция да се възхваляват известни имена, но има и големи 
музиканти, които не са на върха на известността.“ 
А дали вътрешният живот е свързан и с вечната вътрешна борба на всеки тво-
рец  за смисъла на нещата, които доближават човека до собствената му цялост 
и завършеност?
“Когато човек се замисли за това, което ще бъде след него, преценява какво 
дава истински смисъл на живота. Мисля си често за смъртта. Смятам, че жи-
веем в общество, което избягва мисълта за смъртта. Но на мен с възрастта,  от 
музикална гледна точка,  нещата ми се изясниха по-добре“ - завършва разгово-
ра Марио Станчев, когото публиката очаква с възторг и нетърпение. - Разбрах, 
че един музикант трябва да свири това, което чувства.“

Марио 
Станчев 
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков
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Mario Stantchev, one of the most famous jazz musicians in France, comes out on 
the stage of the Bansko Jazz Fest with his Bulgarian trio (Veselin Veselinov-Eko, 
Dimitar Semov) and audience was immediately fascinated by his smile, charm and 
infinite musical energy. A pianist, composer, pedagogue, a graduate of Sofia Music 
School and the Academy, he holds his heart open as for Bulgaria, so for France. 
Because even when he was a student in Bulgaria he found jazz when he listened to 
Milcho Leviev, Simeon Shterev in Studio Muzika and by his emigration in France 
he exercises his right and his freedom to enter the world of the greatest world names 
and makes his talent commensurable to them - Andy Sheppard, Mike Richmond, 
Michelle Hendricks, Ron Carter, Billy Drumond, Ron Carter, John Scofield, Steve 
Sualou, Daniel Umer, Ricardo Del Fra.
www.mariostantchev.com

MARIO STANCHEV: 
“THE BEST MUSICIANS ARE THOSE THAT 
WORK THE MOST“

In recent years, Mario Stantchev carried out a number of projects and recordings 
with Bulgarian musicians, and he has been a quest at Jazz Festival Bansko since 
2007. It is a feast for jazz fans and a challenge for journalists. They discover his 
remarkable creativity, as well as a restless creative spirit that makes freedom of 
the artist.
In Lyon, where he lives, in the 80’s he needs five years of persistence to create the 
Department of Jazz at Lyon University. He successfully developed its teaching 
activities, and his popularity reached to different parts of the world. About this 
side of his musical career, he says:
„I started teaching with pleasure and when felt 

my teaching career as a mission, 
such as teaching of traditions. I created my system. I wrote methods („L ‚ Har-

monisation par la Melodie“), which were issued in France, Italy, Germany and 
I tried to teach my students all that I knew about music. I think my students 
like working with me because we don’t talk about music only. I would like them 
be open to the world to have broad interests and work a lot. It depends on the 
individuality. There are people who do a little work but have a quick progress 
but there are others that have to work much longer and much harder to have 
progress. But that doesn‘t mean they are more talented. However ... the best 
musicians are those who work the most. Especially in classical music there are 
has high requirement for discipline. We, jazz musician have the habit of show-
ing that everything comes very easy. You may not hit the right note – even it 
is sometimes good to hit another note, because it looks like paint“. It could be 
compared to modern painting which requires less discipline. When Caravaggio 
painted, discipline was not the same as Kandinsky, was it. ”Yes, lots of work 
is certainly in the base of creative growth. And in this respect, it is important 
where your personal emphasis is, to put yourself at the centre of the universe 
and uncompromising to perfect yourself or to build philosophy of development 
and devotion. Each meeting with the audience shall be something like open 
days for the soul.
„We all play or compose for people.”, said Mario Stantchev, surrounded by journal-
ists and friends. The audience feels when you‘re honest, when you‘re expressing 
yourself and when imitating. I have advice to young musicians in Bulgaria- Do 
not be influenced by fashion… I‘ve played with different musicians; I‘ve played 
all kinds of musical styles, worked in many areas. On stage in Bansko I chose to 
present the programme of the great American composer Thelonious Monk who 
gained popularity in the 50’s and 60’s of the 20th century. I want to say that to 
some it may seem as a musician of the past but I think he is much more modern 
of all contemporary musicians.

In music we should not be led by temporary trends“.
Monk’s creative presence is a sort of guide to every jazz musician who dared to 
swim in a sea of infinite options in music. So the question is - is it important how 
the musician feels the time and atmosphere he lives in? What affects the young 
talent to grow as a person and as an artist?
„I think that the way of life, social situation or policy affect everyone. But if a per-
son has inner life he can follow its own path of progress; to find a way to make it 
and succeed out of politics. I think the big change in Bulgaria is a true revolution 
and therefore it is still very difficult. The Bulgarians have to become more open 
to the world and then they’ll see that it is difficult not only in Bulgaria. Recently, 
everything in life is much clearer because I’m interested in music to the greatest 
extent and I feel less controversy in myself. I would like to make music but not 
for the money but to make good concerts. I would like to have more options as 
in Bansko to play my music. I feel much more pleasure to play with Bulgarian 
musicians than playing with very popular musicians. There is a tendency all fa-
mous names to be glorified but there are great musicians who are not on top of 
popularity.
And if the inner life is related to the internal inner struggle of each artist on the 
meaning of things that make human get closer to its own integrity and complete-
ness?
When one thinks about what will be after him, he considers what gives a real 
meaning of life. I often think about death. I believe that we live in a society that 
avoids thinking about death. But when I’m getting older, from a musical point of 
view, things became much more clear to me“- finishes the conversation Mario 
Stantchev, who is expected by the audience with enthusiasm and impatience. I 
found out that a musician should play what he feels. “

Mario Stanchev
PHOTO:
bulFoto,

Stefan Markov
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Г-н Папазоф, определят ви като мултимузикант, защото сте едновременно 
композитор, аранжор, продуцент, актьор. Какъв сте най-вече?
- Човек, който общува. Всъщност аз най-вече се наслаждавам на живота и 
обичам това, което правя. 

Какво знаете за България и защо толкова дълго чакахте, за да се върнете?
- Единствената информация, която навремето получавах, беше от баща ми. 
Когато той пристигнал в Канада, не е имало много българи. Сега вече има 
българска общност и аз познавам голяма част от нея. Всичко, което той ми 
е разказвал, датира от годините, когато е заминал - края на 40-те и началото 
на 50-те години. Така че баща ми разчита на мен да му разкажа как стоят 
нещата сега. Въпреки че никога досега не съм идвал в България, винаги съм 
искал. 

Какво усетихте, когато пристигнахте? 
- Когато слязох от самолета, в първия момент усетих едно много силно бод-
ване в сърцето. За мен е изключително преживяване да дойда в България 
и това го почувствах още в първата секунда. Баща ми винаги е бил много 
емоционален по отношение на България, но никога не е имал време да ми 
говори за нея, така че в момента аз се чувствам, сякаш откривам Бълга-
рия. Тук опитах най-прекрасната вода на света. Планинската вода е нещо 
изумително. Обикновено пия бутилирана вода, тук за първи път пия вода 
от улицата. За мен това е като разликата между „Фолксваген“ и „Кадилак“, 
дори българската вода е като „Ламборгини” - толкова е вкусна. 

В Канада, какво бихте казали на баща си само с едно изречение? 
- Двамата заедно да се върнем в България! 

Кой ви насочи към музиката?
- Дядо ми по майчина линия живееше с нас, беше музикант и свиреше на 
контрабас, пиано и флейта. Вкъщи винаги имаше музикални инструменти. 
В началото свирих на класическо пиано, в гимназията - на бас китара в рок 
групи, а в края на младежките си години започнах да свиря и на саксофон. 
След като чух Джон Колтрейн и Чарли Паркър, се влюбих в този инстру-
мент. 

Изпълнявате прекрасно неравноделните ритми. Как стана това? 
- Историята с неравноделните размери е свързана с първата ми професио-

Публикувано във вестник „Сега“, 2006-а
 
Канадският музикант от български произход Шарл или Чарлз Папазоф, 
както е името му в англоговорещия свят, беше специален гост на концер-
та на „Ангел Заберски квартет“ на наскоро завършилия Джаз фестивал в 
Банско. Композитор, продуцент и актьор, той е роден в Монреал от баща 
българин и майка швейцарка. Джаз общността го познава като баритон-
саксофонист, свири и на кларинет, флейта, пиано, китара, бас.

Даниела Бенишева е завършила специ-
алност „Българска филология“ в СУ „Св. 
Климент Охридски“. От десет години рабо-
ти в Радио София, една от програмите на 
Българското национално радио.  
Макар радиото винаги да й е било меч-
та, много дължи за професионалното си 
израстване на печатните медии, откъде-
то е започнал творческия й път. Сред тях 
са сп. „Земя и хора“,  вестниците „Сега“ 
и  „Българска армия“. Сътрудничела е във 
вестниците „Кеш“, „Ние жените“, „Живот и 
здраве“, списанията „Лидер“, „Програмата“, 
„Черно и бяло“. 
Във всички тях приоритет са й били про-
блемите на културата и най-вече нейните 

носители – артисти, музиканти, художници, режисьори, диригенти. 
Срещите с хората на духа са й дали изключително много. Чрез интервютата 
с тях предава на слушателите или читателите позитивното настроение на 
нейните събеседници, тяхното верую, че за да успеем да преодолеем труд-
ностите, трябва да загърбим своето его, да станем по-щедри, по-отзивчиви 
и съпричастни, да бъдем преди всичко хора, съхранили моралните си цен-
ности. 

• • •

Daniela Benisheva graduated from Sofia University St. Kliment Ohridski with 
a degree in Bulgarian Philology. She’s been working at Radio Sofia,  one of the 
Bulgarian National Radio programs for ten years.
Although the radio has always been her dream, her professional growth is due to 
the print media, where she started her creative carrier. Some of the editions are 
Earth and People Magazine, Now and Bulgarian Army Newspaper. She’s been in 
collaboration with Cash, We, women, Life and Health Newspapers and Leader, 
Programme, Black and White Magazines.
As a journalist she has for a priority the problems of culture and its representa-
tives - actors, musicians, painters, directors and conductors.
Meeting with people of the spirit provided her lots of experience. Her interviews 
with them represent to the listeners or readers the positive mood of the inter-
viewed, their belief that for the sake of getting over the difficulties, one has to 
leave the ego behind,  be more generous, more responsive and empathetic, and 
above all to be humans who saved their moral values.

ШАРЛ ПАПАЗОФ:  
„ЩАСТЛИВ СЪМ ДА ПРАВЯ НЕЩАТА, 
КОИТО ОБИЧАМ“   
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нална работа като саксофонист. Трябваше да заместя Саид Абдула Кабир, 
много известно име, който е свирил с Дизи Гилеспи. Когато се явих на прос- 
лушването, последната пиеса беше в 11/8-и. Изсвирих я с удоволствие и без 
грешка, след което от журито ми казаха: „Другият, който остана на финала 
и трябваше да избираме между теб и него, изсвири всичко много добре, но 
се провали на 11/8-и. Докато ти свири всичко друго много зле, но на 11/8-и 
се справи блестящо. Така че взимаме теб.“ 

Има ли нещо, което винаги сте искали да направите?
- Хиляди неща. Като умра, съм сигурен, че ще имам списък от неща, които 
съм искал да направя, но не съм успял. Щастлив съм да правя нещата, кои-
то обичам. 

Какво е според вас бъдещето на джаза?
- Светло. За мен джазът е импровизация - това е неговата същност. Всичко 
останало е повод за разговор. Но всъщност джазът е истинският разговор.

Published in Now Newspaper, 2006
 
The Canadian musician from Bulgarian origin Charles (in French) or Charles Pa-
pazoff as he is called in the English-speaking word was the special guest of Angel 
Zaberski Quartet concert at the Jazz Festival in Bansko that has recently finished. 
A composer, producer and an actor, he was born in Montreal of a Bulgarian father 
and a Swiss mother. Jazz society knows him as baritone saxophonist; he also plays 
clarinet, flute, piano, guitar, and bass.

CHARLES PAPAZOFF:

”I’M HAPPY TO DO THE THINGS I LOVE “

Mr. Papazoff, you are called multi musician because you are a composer, arranger, 
producer and an actor. What dominates? 
A person who communicates. In fact, I enjoy my life best and love what I do.

What do you know about Bulgaria and why did you wait so long to get back? 
The only information that I had at that time was provided from my father. When 
he arrived in Canada, there weren’t many Bulgarians. Now there’s a Bulgarian 
community and I know a large part of it. Everything he has told me, dates back 
to the years when the left – the end of the 40’s and the early 50’s. So my dad relies 
on me to tell him how things are going now. Although I’ve never been to Bulgaria 
so far, I’ve always wanted. 

What did you feel when you arrive? 
When I got off the plane, at first I felt a very strong ache in my hearth. It’s an 
exceptional experience to me to come to Bulgaria and I felt it even in the first sec-
ond. My father has always been very emotional about Bulgaria but he never had 
the time to talk to me about it so at present I feel like discovering Bulgaria. Here I 
tried the best water in the world. Mountain water is something amazing. I usually 
drink bottled water, here for the first time I drink of water in the street. For me 

Charles 
Papazoff
PHOTO: 
www.papasoff.
com

it’s like the difference between a Volkswagen and a Cadillac, even the Bulgarian 
water is like Lamborghini - it’s so tasty. 

In Canada, what would you say to your father in one sentence? 
- Let’s get back in Bulgaria together! 

Who lead you to music? 
My grandfather from my mother’s line lived with us, he was a musician and 
played the contrabass, piano and flute. There were always musical instruments at 
home. At the beginning I played the classic piano, the bass guitar in rock bands 
in high school, and at the end of my youth I started playing the saxophone.  After 
hearing John Coltrane and Charlie Parker, I fell in love with this instrument. 

You played metrical rhythms 
so beautifully. How does it 
happen? 
The story with the metri-
cal rhythms is related to 
my first professional job as 
a saxophonist. I had to re-
place Said Abdullah Kabir, a 
very famous name who had 
played with Dizzy Gilles-
pie. When I showed up at 
the audition my last play 
was in 11/8. I played it with 
a great pleasure and with-
out any mistakes, then by 
the jury said: The other one 
who was in the finals and 
had to choose between you 
and him, played everything 
very well, but failed on 11/8. 
While you played every-
thing else very badly but at 
11/8 you were just brilliant. 
So we’re taking you. 

Is there anything you’ve 
always wanted to do? 
Thousands of things. When 
I die, I’m sure you’ll have a 
list of things I wanted to do 
but I haven’t succeeded. I’m 
happy to do the things I love. 

What according to you is the 
future of jazz? 
Good. Jazz is improvisation 
for me - this is its essence. 
Everything else is an occa-
sion for a conversation. But 
Jazz is actually a real conver-
sation.
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Дванадесетият Международен джаз фестивал в Банско приключи на 13 ав-
густ 2009 година. Тазгодишното му издание обогати живота ми с две неза-
бравими познанства – със стила буги-вуги и с най-добрия му посланик в 
момента – Аксел Цвингенбергер. 
Благодарение на една случайност имах късмет да превеждам на музикан-
та от Хамбург на една 
от пресконференциите 
в Банско. Силно впе-
чатлена от личността 
Цвингенбергер, очак-
вах с нетърпение изява-
та му вечерта. Бях лю-
бопитна дали музиката 
му ще е толкова въз-
действаща, колкото не-
говата личност. В края 
на краищата това беше 
първият ми контакт със 
стила буги-вуги…
Ако искате да научите 
повече за буги-вуги и 
Аксел Цвингенбергер, 
прочетете моето интер-
вю с пианист №1 на бу-
ги-вуги в света.

Аксел Цвингенбергер е 
роден в Хамбург и свири 
блус и буги-вуги на пиа-
но. Взимал е единадесет 
години уроци по класи-
ческо пиано. Първият 
му буги-вуги концерт е бил през 1973 година. Оттогава е имал повече от  
4 000 концерта в приблизително 50 страни на 4 континента, 29 диска с над 
200 собствени композиции и повече от 500 000 продадени екземпляра. 

Аксел, програмата ти е запълнена с изпълнения по целия свят. Как получи 
покана за Банско Джаз 2009-а?
Още през 2001 година свирих на Банско Джаз фестивала. После получих 
отново запитване от организаторите дали ще мога да свиря пак и през 2009 
година.

БАНСКО ДЖАЗ 2010-а  

ARTIST OF THE WEEK –  
АКСЕЛ ЦВИНГЕНБЕРГЕР
Материалът е публикуван за първи път на страниците на Public Republic. 
 
Интервю на Десислава Берндт с буги-вуги пианиста Аксел Цвингенбергер
Превод от немски език: Елисавета Балтова

Аксел  
Цвингенбергер
СНИМКА: 
Foto Fayer, 
Wien 

Десислава Берндт е заместник-главен 
редактор на немското издание на 
мултимедийното списание Public Republic 
за литература, изкуство и култура, основано 
през 2006 година в Хамбург, Германия. 
Списанието се издава на български (www.
public-republic.com), немски (www.public-re-
public.de) и английски език (www.public-re-
public.net) и е носител на наградата „Христо 
Г. Данов“ на Министерството на културата на 
Република България през 2012 година.
През 2009 година Десислава инициира 

медийното партньорство на Международния джаз фестивал Банско с Pub-
lic Republic и European Musical Exchange Platform (www.music-connects.eu) 
с цел популяризиране на Фестивала в България и извън нея, най-вече в 
английското и немскоговорящото онлайн пространство.
С рубриката „News from International Jazz Festival Bansko“, която излиза всяка 
година на трите страници на Public Republic, Десислава Берндт представя 
от 2009 година досега програмата на фестивала и много от известните му 
звезди като Ана Мура, Аксел Цвингенбергер, Кейто Сайто, Севън, Джеки 
Райън, Лайла Емънс, Джайф Ейсис, Йони Видал, Елина Дуни, Ефтекасат, 
Мая Нова и други.

• • •

Dessislava Berndt  is one of the managing editors at „Public Republic“, a multi-
media online magazine for literature, culture and art, founded in 2006 in Ham-
burg, Germany. Its publications are in Bulgarian (www.public-republic.com), 
German (www.public-republic.de) and English (www.public-republic.net). In 
2012, „Public Republic” received the prestigious „Hristo G.Danov” award, given 
by the Bulgarian Ministry of Culture. 
In 2009 Dessislava Berndt initiated the media partnership between International 
Jazz Festival Bansko, Public Republic and the European Musical Exchange Plat-
form (www.music-connects.eu) in order to popularize the festival in Bulgaria and 
abroad, especially within the English and German speaking online community.
Since 2009, in the column „News from International Jazz Festival Bansko“- pub-
lished anualy in all the three languages - Dessislava Berndt has presented the 
programme of the festival and a lot of its famous musician like Ana Moura, Axel 
Zwingenberger, Keito Saito, Seven, Jacky Ryan, Lila Ammons, Jive Aces, Yoni 
Vidal, Elina Duni, Eftekasat, Maya Nova and many others.
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Какви са впечатленията ти от България при това второ посещение? Харесва 
ли ти тук и би ли искал да дойдеш пак?
Впечатленията ми отново са много положителни: красива природа, при-
ятни и гостоприемни хора! Tъй като в България ми харесва, дойдох с удо-
волстие през 2009 година, а и през 2010-а ще свиря отново в Банско.

Стилът буги-вуги е част от блуса и идва от САЩ. Пианото обаче е един класи-
чески европейски музикален инструмент. Защо искаше да свириш буги-вуги 
точно на пиано?
Защото буги-вуги-то е най-горещата музика, която е измислена за пиано! 

Вдъхновяват ме ритъмът, звукът 
на буги-вуги-то, който произлиза 
от блуса, драйва и възможността 
да се импровизира съвсем сво-
бодно. Всичко това на инстру-
мента, с който съм израснал от 
дете. Така буги-вуги-то стана моя 
музикален език, въпреки че сти-
лът не идва от Европа, а от САЩ.

В новия ти албум „Lady sings the 
Boogie-Woogie“ участва и Лайла 
Емънс, внучката на буги-вуги 
пианиста Албер Емънс. Как беше 
взаимната работа с нея и какво да 
очакваме от албума?
Лайла е една чудесна певица, коя-
то изпълнява блус със страхотен 
тайминг, идеален за изпълнение 
на буги-вуги. Заедно с нея се гри-
жим за музикалното наследство, 
което дядо и Албер Емънс оста-
ви, именно класическия блус и 

буги-вуги. Можете да изживеете взаимната ни работа на живо на Банско 
Джаз 2010!

С огромна радост излизаш на сцена заедно с други „съмишленици”. Къде и с 
кого си свирил досега?
С много; тук няма да имам място да ги изброя например: Лионел Хамптън, 
Биг Джо Търнър, Чемпиън Джак Дюпри, Джей Макшан, Сипи Уолъс, Мама 
Йенси, Биг Джей МакКийнли, Бил Уайман…
В момента свиря често заедно с “The ABC&D of Boogie-Woogie”, с англий-
ския пианист Бен Уотърс, с басиста Дейв Грийн и Чарли Уотс, барабаниста 
на „Ролинг Стоунс”. Бил съм в над 50 страни от 35 години и дори сега се 
връщам от едно турне в Япония.

Често ли се провежда поредицата „Axel Zwingenberger presents Boogie-Woogie 
Greats”? Кога, къде и с кого ще е следващата серия от концерти?
Такива концертни серии правя от години. Засега ще съм на път с Лайла 
Емънс, но също така има и проекти с други музикални приятели, както и 
с брат ми Торстен Цвингенбергер, на барабаните, с Винс Вебер на втори 
роял и т.н. Няма граници за фантазията, но фокусът остава върху блуса и 
буги-вуги-то.

През 2004 година австрийската поща издаде серия от пощенски марки „Аксел 
Цвингенбергер свири буги-вуги“. През 2007 година си приет в Алеята на сла-
вата на буги-вуги-то в САЩ. Кое признание има най-голяма стойност за теб? 
Радвам се всеки път на такова признание, но не го преследвам. Основното 
е човек да изпитва радост при музицирането като мен!

През 2008 година с брат ти Торстен Цвингенбергер отбелязахте 35-годишен 
юбилей на сцена. Как празнувахте?
С няколко съвместни концерта, които се състояха през същата година. Но 
ние и без това свирим заедно с удоволствие, не беше само заради юбилей-
ната дата.

Дали според теб стилът буги-вуги би бил хармоничен с друг? Можеш ли да си 
представиш да свириш буги-вуги, смесен с българска фолклорна музика или 
с испански ритми?
За един непринуден сешън това би било много примамливо. Но не съм го-
лям последовател на концепциите за „световна музика”, при които се смес-
ват всевъзможни стилистики. Любител съм на автентичните форми и сти-
лове. Още повече, че и в блуса и в буги-вуги-то „изчистените“ изпълнения 
са рeдки.

Какви са планове ти до края на 2010-а?
Концерти, турнета, календарът е запълнен!

Аксел, много ти благодаря за интервюто! Ще се видим пак в Банско!

http://www.boogiewoogie.net/

Лайла  
Емънс,  

Десислава  
Берндт  
и Аксел  

Цвингенбергер в 
Дюселдорф,  
СНИМКА:  
Д. Берндт

Аксел 
Цвингенбергер 
и Винс Вебер
СНИМКА:
Alex Dobias
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BANSKO JAZZ FEST 2010

ARTIST OF THE WEEK - 
ARTIST OF THE WEEK 
Dessislava Berndt’s interview with the boogie-woogie musician Axel Zwingenberger
First publication on www.public-republic.net
Translation from Bulgarian: Yana Radilova

The 12th International Jazz Festival in Bansko ended 13 August 2009. This 
last jazz festival added to my life two new acquaintances – the style boo-
gie-woogie and its most talented practicer – Axel Zwingenberger.
I happened to be an interpreter of the Hamburg musician at one of the press 
conferences in Bansko. Strongly impressed by the personality of Zwingen-
berger, I looked forward to his performance in the evening. I was eager to 
know if his music would be as impressive as his personality. After all, this 

was my first contact with boogie-woo-
gie…
If you want to learn more about boo-
gie-woogie and Axel Zwingenberger, 
read my interview with the pianist, one 
I consider one of the best in the world.

Axel Zwingenberger was born in Ham-
burg and plays blues and boogie-woogie 
piano. He has learned to play the classi-
cal piano for eleven years. His first boo-
gie-woogie concert was in 1973. Since 
then he has had more than 4000 concerts 
in over 50 countries on four continents 
and 29 CDs with over 200 compositions 

and more than 500 000 copies.

Axel, you give performances all over the world. How did you get the invita-
tion for Bansko Jazz Festival 2009?
I participated once in this festival in 2001. Then I got another request from 
the organizers asking if I could perform again in 2009.

How did Bulgaria impress you during this second visit? Do you like our 
country and would you like to come here again?
I am no less deeply impressed: there is beautiful natural scenery, and nice 
and hospitable people! Due to my interest in Bulgaria, I happily came in 
2009 and in 2010 I will perform in Bansko again.

The style “boogie-woogie” is a part of the blues, which comes from the USA. 
However, the piano is a classical European musical instrument. Why did you 
choose to play boogie-woogie on the piano?
Because boogie-woogie is the hottest music ever invented for the piano! I 
am inspired by the rhythm and the sound of boogie-woogie which comes 
from the blues and the chance to improvise naturally. All this can be made 
with the instrument, which I have used since a child. Thus boogie-woogie 
turned out to be my musical language, although the style doesn’t come from 
Europe but from the US instead.

Your new album „Lady sings the Boogie-Woogie“ features the granddaughter 
of the boogie-woogie pianist Albert Amons – Lila. Did you get on well with 
her and what should we expect from the album?
Lila is a wonderful singer who performs blues with incredible timing, per-
fect for a boogie-woogie performance. We both think about the musical in-
heritance her grandfather has left – the classical blues and boogie-woogie. 
You can experience our team-work if you watch our live performance in the 
Bansko Jazz Festival 2010!

You seem to be overjoyed to perform with your “adherents”. Who have you 
played with and where?
They are too many: I can’t make a full list of them. I have played with Lionel 
Hampton, Big Joe Turner, Champion Jack Dupree, Jay Mackshan, Seepie 
Wallas, Mamma Yensie, Big Jay McKinley, Bill Wighman…
Now I often play with “The ABC&D of Boogie-Woogie”, as well as with 
the British pianist Ben Waters, the double-bass player Dave Green and the 
drummer of “The Rolling Stones” – Charlie Watts. I have been in over 50 
countries for 35 years and my last tour was in Japan.

How often does the arrangement “Axel Zwingenberger presents Boogie-Woogie 
Greats” take place? When, where and who will your next arrangement be with?
I have been taking part in such consecutions of concerts for years. Present-
ly, I am planning to travel with Lila Amons, but there will be some other 
projects with my musician friends and with my brother Torsten Zwinger-
berger (who is a drummer), Vince Weber (who plays the second grand pi-
ano) and many others. My imagination has no limits but I try to focus on 
the blues and boogie-woogie.

Axel 
Zwingenberger &  

Кeito 
Saito,

 PHOTO: 
D.Berndt

Axel 
Zwingenberger,
Vince Weber
PHOTO:
Alex Dobias
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In 2004 the Austrian post 
printed a series of stamps 
with the label “Axel Zwin-
genberger plays boo-
gie-woogie.” In 2007 you 
were elected to the Hall of 
Fame. Which acknowledg-
ment is most important to 
you?
I am happy every time 
I win recognition but it 
doesn’t consume me. The 
most important thing is 
to being overjoyed when 
making music – like I do!

In 2008 you and your 
brother Torsten Zwingen-

berger had a great anniversary – 35 years on stage. How did you celebrate it?
We had some concerts together during this year. But we always perform 
happily together, not only in such cases.

Do you think boogie-woogie could be combined with another style? Can you 
imagine boogie-woogie matched with Bulgarian folklore music or Spanish 
rhythms?
For a spontaneous session this idea could really sound attractive. However, 
I am not keen on the conception of “world music,” which combines many 
different styles of music. I like the more authentic forms and styles. Also, 

the clarified performances in blues and boogie-woogie are not frequently 
done.

What are your plans till the end of 2010?
Concerts, tours – my diary is full. 

Axel, thank you very much for this interview! We will meet again in Bansko!

http://www.boogiewoogie.net/

Axel 
Zwingenberger,

Lila Ammons
PHOTO:

www.dobias.at

Axel 
Zwingenberger,
Lila Ammons
PHOTO:
www.dobias.at

Axel 
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& Keito Saito 
PHOTO: 
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БАНСКО ДЖАЗ 2012-а   
АЛЕКСАНДРИНА СИМЕОН 
КВИНТЕТ

Материалът е публикуван за първи път на страниците на Public Republic. 
 
Интервю на Десислава Берндт с Александрина Симеон

През август 2012 година предстои 15-ия Международен джаз фестивал в 
Банско. Както и през предишните години, музиканти от висока класа ще 
зарадват гостите и жителите на Банско със своята музика. В нашата 
поредица „Банско Джаз“ бихме искали да Ви представим някои от тях.
Днес имате възможността да прочетете интервю с Александрина Симеон 
от АЛЕКСАНДРИНА СИМЕОН КВИНТЕТ, които ще гостуват тази 
година на Фестивала.

Как се стигна до поканата 
за Банско Джаз 2012 годи- 
на? За първи път ли ще 
участвате?
Да, това ще е първото ми 
участие на Джаз фестивала 
в Банско с моя квинтет.
След като изпратих диск 
и материал за нас, бях 
одобрена и поканена от д-р 
Илиев да участвам в 15-
ото издание на Фестивала. 
Много се зарадвах на тази 
възможност да представя 
моя нов диск с авторски 
песни и композиции на 
публиката в Банско.
На 8-ми август ще бъдем 
на сцената на Банско 

Джаз, а на следващия ден заминаваме за София, където сме поканени от 
посолството на Германия да изнесем концерт.

Вие работите и живеете в Германия. Каква е Вашата връзка с България?
Аз съм от Варна и цялото ми семейство е тук. Поне един път в годината 
идвам в България, за да видя дядо си, който остана сам. Разбира се, чуваме 
се и по телефона редовно. Връзките са доста интензивни.

Какви са Вашите планове за 2012 година?
Ще имаме много концерти в Аугсбург, където живеем всички от квинтета. 
Ще участваме и на един много известен фестивал (Tollwood) в Мюнхен, 
който се провежда два пъти в годината.
Освен на Фестивала в Банско ще бъдем преди това във Варна, моя роден 

Александрина 
Симеон 

Квинтет 
от ляво 

на дясно: Ули 
Фидлер, 
Даниел 

Марк 
Еберхард, 

Александрина 
Симеон, 

Щефан 
Холщайн, Том 

Щепих 
СНИМКА: 

Ирис Вагнер

град, където още отсега роднини и приятели ни чакат с нетърпение. За 
пръв път ще могат много хора от Варна да ме чуят на живо.

Как бихте се описали като личност?
Обичам свободата и може би затова пея джаз, където като музикант и 
изпълнител съм свободна и мога да правя каквото поискам. Разбира се, 
това се случва на базата на известна структура.
Също така се интересувам от различни култури. С България връзката ми е 
най-силна, но тук имам възможност да работя с африканци и се запознах с 
африканската музика, а също и с латиноамерикански ритми. Различен вид 
музика ме интересува.

За какво мечтаете?
Мечтая да достигна с моята музика много хора, да мога да предам на 
публиката това, което чувствам.
С този квинтет за първи път ще мога да изпълня в България мои композиции 
и песни, което ме радва много и е също една моя мечта.

Свирите ли още на цигулка?
Почти 15 години се занимавах много интензивно със свиренето на този 
прекрасен инструмент, но за съжаление не съм свирила отдавна. Много 
бързо се загубва техниката на свирене, защото пръстите загубват бързината 
без тренинг и свирене всеки ден.
Има планувана изненада в следващите ми проекти, при които може би ще 
има мое соло на цигулка…

Александрина, благодаря много за интервюто и до скоро в Банско!

АЛЕКСАНДРИНА СИМЕОН КВИНТЕТ са:
Александрина Симеон – вокали, композиции, текст
Щефан Холщайн – кларинет, саксофон
Даниел Марк Еберхард – пиано, акордеон
Ули Фидлер – контрабас
Том Щепих – барабани, перкусия

Александрина Симеон
(вокали, композиции, текст)
Александрина Симеон е израснала в музикално семейство (родители – 
оркестрови музиканти, баба – оперна певица). Започва да свири на цигулка 
на 5 години, слуша оперните репетиции на баба си, а след това пее ариите 
сама, пред огледалото.
Българската певица, работеща и живееща в Аугсбург, издава и първия си 
солов проект „корени и влияние“, в който е избрала мелодии от родината 
си и ги комбинира с влияния от цял свят. Хора и култури, които са 
оставили следа и характеризират музиката и през последните години, 
се сливат в текстовете и композициите на певицата. Български ритми 
и мелодии посрещат джаз хармонии, латиноамерикански дух отговаря 
на прочувствени вокални пасажи, а африкански ритми обогатяват и 
вдъхновяват. Основната тема обаче е и си остава любовта към джаза.
www.alexandrina-simeon.de

Даниел Марк Еберхард
(пиано, хамонд, акордеон)
Доцент по популярна музика в университета в Аугсбург (Леополд-Моцарт-
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Център) Даниел Марк Еберхард печели многократно награди като джаз 
пианист. Той ръководи Уни Биг Бенд в Аугсбург и участва като пианист 
в джаз, поп и класически ансамбли, а също така и в радио-телевизионни 
продукции (BR, ZDF). През 2005 година печели награда за джаз и 
композиции на град Аугсбург.
www.daniel-eberhard.de

Щефан Холщайн 
(кларинет, саксофон)
Щефан Холщайн учи класически кларинет при Карл Хайнц Хаан, бивш 
соло кларинетист на Мюнхенската филхармония. Посещава студията на 
Атила Цолер във Вермонт, на Ли Кьониц и Клифорд Джордан в Ню Йорк. 
Неговият репертоар е голям: от музиката на Джанго Райнхардс със състава 
„Cordes Sauvages” (Samois-Festival) – неговото собствено класическо трио, 

до модерни джаз проекти 
на басиста Ули Фидлер (Tre 
Pane) и на барабаниста Уолтър 
Битнер (Zackedy Music). През 
1995 година печели баварската 
награда за джаз кларинетист.

Ули Фидлер 
(контрабас, е-бас)
Ули Фидлер следва контрабас и 
е-бас в университета в Кьолн. 
Често е ангажиран като басист 
в студия, но също така участва 
и в различни ансамбли и 
проекти, от джаз и попмузика до 
етномузика и мюзикъли. Досега 
е имал седем концерта в Европа 
заедно с Карлос дел Джънко от 
Канада. Като басист участва в 
няколко музикални продукции 
като „Rent“, „Robin Hood“ 
(CD-продукция с Лондонския 
филхармоничен оркестър), „Je-
sus Christ Superstar“, „Rocky Hor-
ror Show“, „Johnny Cash: Man In 
Black“.

Ули е активен композитор. Пише музиката за театралната продукция „Джаз 
диригент“ и е номиниран за награда на немската асоциация за плочи. С 
неговото трио издава два албума при Nagel Heyer Records.
www.ulifiedler.de

Том Щепих 
(барабани, перкусия)
Том Щепих следва ударни инструменти и перкусия в музикалната академия 
в Лос Анжелис при Ралф Хъмфри, Марк Шулман и Майкъл Шапиро. Често 
е на турнета из Европа, като едно от последните е с Морган Финли. Участва 
в радио-телевизионни продукции и е предпочитан барабанист за CD-
продукции в студия. Том участва в различни по стилистика ансамбли (рок, 
поп, джаз, театър и вариете). Ръководи перкусионния ансамбъл “backClap”.

Александрина 
Симеон 

Квинтет
Новият албум: 

roots and  
influence

BANSKO JAZZ 2012  
ALEXANDRINA SIMEON 
QUINTET

Interview by Dessislava Berndt with Alexandrina Simeon
First publication on www.public-republic.net
Translation from Bulgarian: Polina Georgieva

The International Jazz Festival in Bansko is one of the biggest summer musical 
events in Bulgaria and one of the foremost international cultural happenings on 
the Balkans.
Since its foundation in 1998 the festival has been held every year in August in 
the small town of Bansko. The concerts are free for the public. 
Traditionally, the programme features styles and groups representing almost all 
jazz trends. During the festival week jazz is also played on various smaller stages 
in the large resort complexes and restaurants.
Today we would like to present you Alexandrina Simeon Quintet, who will 
play this summer at the XV International Jazz Festival in Bansko.

How did you get to be invited to play at Bansko Jazz 2012? Will that be the first 
time you’re taking part in the festival?
Yes, that’ll be our first appearance at Bansko Jazz with my quintet.
After I sent a CD and some materials about us, I was approved and Dr. Iliev 
invited me to take part in the XV edition of the festival. I am very happy to have 
the opportunity to present my new CD with authorial songwriting and compo-

Alexandrina 
Simeon Quintet 
left to right: 
Uli Fiedler, 
Daniel Mark 
Eberhard, 
Alexandrina 
Simeon, Stephan 
Holstein, Tom 
Steppich
PHOTO: 
Iris Wagner
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sitions to the audience of Bansko Jazz.
On August 8th we’ll be on the stage in Bansko, and on the next day we’re going 
to Sofia – the German embassy invited us to have a concert there.

You live and work in Germany. What’s your connection to Bulgaria?
I was born in Varna, but my whole family leaves here. At least once a year I visit 
Bulgaria to see my grandfather, who is there alone. Of course, we keep in touch 
– we often talk on the phone.

What are your plans for 2012?
We’ll have many concerts in Augsburg; the four of us, we all live there. We’re 
also taking part in a famous musical festival in Munich that is held twice a year. 
Before playing at Bansko Jazz we’ll be in my hometown, Varna. Yet from now 
friends and family are agog with anticipation. It’ll be the first time for many 
people to hear me play live in Varna.

How would you describe yourself as a person?
I love freedom, and perhaps that’s the reason I play jazz – as a musician and as a 
singer I am free to do what I want. Of course, that happens on a certain ground.
I’m also interested in different cultures. My connection to Bulgaria is the 
strongest one, but here, in Germany I had the chance to meet Africans and got 
to know their music. I also discovered some interesting Latino rhythms – I’m 
interested in different kinds of music.

What do you dream about? 
I dream that my music reaches more people, and that the audience gets to un-
derstand my feelings.
With this quintet it’ll be the first time that I’ll be able to present my songs and 
compositions in Bulgaria; that makes me very happy. As a matter of fact, this is a 
dream of mine.

Are you still playing the violin?
Fifteen years ago I used to constantly play this amazing instrument; unfortu-
nately, I haven’t played for quite some time now. You lose the technique of play-
ing very easily; you should practice every single day in order to have fast fingers.

I’ve planned a surprise for my next projects, where it might be my solo perfor-
mance playing the violin.

Alexandrina, thank you very much for the interview and a lot of fun in Bansko!

ALEXANDRINA SIMEON QUINTETT
New cd: roots and influence
“She has grown up with music” – this couldn´t be truer in the case of Alexan-
drina Simeon! Both parents orchestral musicians, an opera singer for a grand-
mother and Alexandrina in the middle of it all. She began playing the violin as 
a 5-year-old and would also listen to her grandmother´s opera rehearsals, then 
sing the arias herself in front of a mirror. There couldn´t be a better preparation 
for the stage!
Now the Bulgarian singer, working and living in Augsburg, who is completely 
at home in jazz and other genres, is making her own way in the music world. 
With her first solo project “roots & influence”, she has picked out melodies from 
her homeland and combined them with influences from around the world. 
People and cultures that have marked and characterised her music in recent 
years, blend together in the singer´s lyrics and compositions. Bulgarian rhythms 
and melodies meet jazz harmonies, Latin American spirit meets soulful vocal 
passages and African rhythms enrich and inspire. The central theme, however, is 
and remains the love of jazz.
The Alexandrina Simeon quintet leads you into a wonderland full of incredible 
musical intensity!

Alexandrina Simeon – vocals, composition, lyrics
Stephan Holstein – clarinet, saxophone
Daniel Mark Eberhard – piano, accordion
Uli Fiedler – double bass
Tom Steppich – drums, percussion

www.alexandrina-simeon.de

Alexandrina 
Simeon, 
Quintett 
PHOTO: 
D.Berndt
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D.Berndt
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Радвам се, че проведох разговора си с нея преди големия концерт, защото 
така имах възможността да се радвам по-спокойно, свободно и необреме-
нено от ангажименти, на спонтанно породилото се между нас приятелство. 
Пък и да я опозная по-отблизо.
Онова, което се знае от повечето й фенове у нас, е, че е родена в Амстердам, 
Холандия, и е храброто момиче на татко, продължило по изключително 
женствен начин артистичната му  кариера с един, смятан за предимно, ако 
не и изцяло, мъжки инструмент – саксофона. (Бащата на Кенди, извест-
ният джаз-саксофонист Ханс Дълфър, е в добро здраве, (както казва тя с 
усмивка и почуква на дървената маса!) композира, свири по клубове в Хо-
ландия, само дето не му се пътува много-много...) Идвала е вече веднъж в 
България – с изцяло дамски състав, но този път бандата, с която излиза на 
сцената, е разнородна по състав, както е различен и проектът, който Кенди 
представя. Знае се още, че тя е предпо-
читаният от Принс саксофонист, винаги 
когато пътищата им се пресекат и те ни-
кога не пропускат възможността да сви-
рят заедно.
Кенди започва да свири, когато е само на 
7 години, затова и сценичната треска е 
нещо, което тя не познава: 

„Израсла съм на сцената, покрай татко – 
появих се там още съвсем малка и 
публиката винаги ми се радваше и ме 
аплодираше. С публиката сме винаги 
така свързани, че дори и да сбъркам 
или забравя нещо, тя ръкопляска и  ми 
се радва. И с радост ми прощава! Ако 
някога изобщо се притеснявам от нещо 
на сцената, то е от качеството на звука, 
на което като професионалист много 
държа. Това е и единствената причина, поради която мога да откажа 
участие.“ 
Естествеността на Кенди е първото нещо, което те „удря“, след красивата 
й и млада усмивка, естествено. Готова е да отговаря на всякакви въпроси и 
отдалеч й личи, че е човек, който няма тайни. Предпочитанията й и зани-
манията й са като тези на всяко съвременно младо момиче – обича да чете 
книги – холандски автори, чиито произведения я зареждат с добрия си ху-
мор; списания – модни, лайфстайл, географски, алманаси... Слуша музика 
– от Лейди Гага до Шостакович. Вижда се с приятелки и си бъбрят надъл-

Публикувано в сп. „Прическа и стил“, 2009-а
 
Пожар запали на откритата сцена в Банско холандската саксофонистка 
Кенди Дълфър! Дори дъждът се уплаши от този златокос пожар и забрави 
да вали. Почти двучасовото шоу на Кенди в рамките на Банско Джаз фест 
‘09 не остави седящи хора в публиката – далеч преди края на концерта 
всички бяха наскачали и танцуваха като на конкурс.

Кенди Дълфър
и Златна
Костова
СНИМКА: 
Архив Златна
Костова

Златна Костова е превела стотици доку-
ментални, игрални филми и сериали, сред 
които сериалите на ВВС „Ало! Ало!“, „Фол-
ти Тауърс“, „Да, г-н Министър!“, „Да, г-н 
Премиер!“, „Абсолютно съвършени”, „Само 
баламите бачкат“, „Музиката на човека“ 
на Йехуди Менухин, „Живата планета“ на 
Дейвид Атънбароу, американските „Прия-
тели“, „Женени с деца“ и други.
Сред преведените от нея книги са „Вещи-
ците“ на Роалд Дал и „За вас е песента ми“-
на Барак Обама. Преведените от нея пие-
си, поставени на много сцени в България, 
включват: „Дон Жуан от Сохо“ (Патрик 
Марбър), „Какви ги върши твоята поло-
винка?“ (Алън Ейкбърн), „Истерия“ (Тери 

Джонсън), „Лейтенантът от Инишмор“ (Мартин МакДона), „Заешка дупка“ 
(Линдзи-Ъбер), „Боси в парка“ (Нийл Саймън), „Херои“ (Сиблейра/ Том 
Стопард), „Ало! Ало!“ (Крофт и Лойд). 
Тя е водещ на две авторски предавания в радио „Свободна Европа“ през 
2004-2006 година  – „Другата преса“ и „Добри познати“. Двете предавания 
са наградени със специалната награда „За нетрадиционно жанрово при-
съствие“ на Медийния фестивал в Албена през 2005-а. 
От 2007 година Златна Костова е  директор на международна дейност в БТА. 
Автор е на стихосбирката „Врабче в черупка“ (2012, издател Дамян Яков,  
художник Рада Якова). Краткостишията от книгата са преведени на френ-
ски.

• • •

Zlatna Kostova is one of the best Bulgarian translators who has translated hun-
dreds of documentaries, feature films and series, among which BBC’s  Allo! Аllо!, 
Fawlty Towers, Yes, Prime Minister!, the American series Friends, Married with 
Children and many more. Ms. Kostova translates poetry, fiction and plays, too. 
Among the books translated by her is To Thee I Sing! by Barack Obama. The plays 
in her translation are staged in many theaters in Bulgaria. 
As a journalist, she authored and anchored two talk-shows on Radio Free Europe 
in 2004-2006. The two shows were  awarded the special prize of the Jury for  A 
Non-traditional Radio Show at the International Media Festival in Albena, Bul-
garia, 2005. She anchors two radio shows for the National Radio of Bulgaria now.
Zlatna Kostova is the author of two poetry books and gives lectures to students 
at Sofia University.
Since 2006 Ms. Kostova has been Director of International Relations Dept. at the 
Bulgarian News Agency (BTA).

КЕНДИ ДЪЛФЪР – 
ПРИНЦЕСАТА НА ТАТКО   
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го и широко по „момичешки теми“. 
Обича да яде сладки неща (макар да 
се опитва да се храни здравослов-
но). Обича да ходи на концерти. 
Живата музика – и когато я изпъл-
нява, и когато я слуша - я зарежда 
с енергия и прекрасно настроение. 
Готова е да свири, докато публиката 
я иска, докато й се радва, което ще 
рече - постоянно! 

„Мама е винаги край мен 
да ми напомня какво трябва да пра-
вя. Тя се грижи дори за сценично-
то ми облекло... Сценичният вид е 
важен за мен – винаги е хубаво да 
се представиш бляскаво пред пуб-
ликата, да я зарадваш не само с му-
зиката си, а и с външния си вид, и с 
настроението си. Не знам какво бих 
правила при толкова много участия 
без майка ми! Тя е най-добрата ми 
приятелка, но и мениджър: уговаря 
всичко, урежда всички малки и го-
леми проблеми, пътува навсякъде с 
мен и прави пътуванията и отсъст-
вията ми от дома много по-поноси-
ми и приятни.“ 
Иначе семейството и приятелят, с 

когото живее Кенди от около година, много й липсват. Липсват й и трите 
котки, кучето, понито и петте овчици, които споделят идиличния й живот, 
когато се „закотви“ за кратко край Амстердам. След дълга връзка, приклю-
чила неотдавна, сега Кенди е щастлива с човека, с когото живее. Връзката 
им е сериозна, обичат се много и мислят за деца, но... след време. Не смята, 
че в името на работата понася някакви огромни лишения – винаги е свири-
ла с любов и се е отнасяла с любов и амбиция към музикалните си занима-
ния. Не крие, че обича да бъде „на върха“, да доминира (като една истинска 
Дева), да дисциплинира хората, с които работи, и в същото време да им 
дава самочувствие. Нещо, което е научила от любимия си приятел Принс. 
Няма как да пропусна „въпроса на въпросите“ – как е започнало приятел-
ството й с този неин жив кумир и какво е научила от него.

„Историята на приятелството ми с Принс е много смешна. 
Преди години той беше дошъл да изнесе концерт в Холандия. Търсеше под-
гряваща група и не знам как точно се случи, че към мен и моята, все още 
много млада група, бе отправена покана. Тогава бях само на 18 години и 
се сещаш как се навих, каква емоция беше това за мен – Принс е направо 
обожаван в Холандия! Не можех да повярвам какво ми се случва!!! Всич-
ки заживяхме под знака на голямото събитие и можеш да си представиш 
как се почувствах, когато малко преди концерта му ми се обадиха и казаха: 
„Вижте, няма да свирите, ще минем без подгряваща група.“!!! Щях да умра! 
Взех една снимка и написах на гърба й: „Драги Принс, защо не ни пусна да 
свирим? Щях да те спукам с моя саксофон!“ и се подписах. Пратих му сним-
ката и – сещаш се – на следващия ден всички вестници гръмнаха! Давах 

Кенди 
Дълфър

СНИМКА:
БУЛФОТО,

Стефан 
Марков

Published at Hairdressing and Style Magazine, 2009
 
The open stage in Bansko was set fire to by the Dutch saxophonist Candy Dulfer. 
Even the rain got scared by this golden-haired girl and didn’t start at all. During 
Candy’s almost two-hour-long show at Bansko Jazz Fest 2009 there were no people 
who remained sitting: everyone was up and dancing as if in a dancing competition.

CANDY DULFER –
DADDY’S PRINCESS

I’m glad I had my conversation with her before the big concert because this way I 
had the opportunity to talk to her calmly, freely, without being in a hurry, and en-
joy our new, naturally born friendship, as 
well. Plus, get to know her much closer.
Most of her fans here don’t know she was 
born in Amsterdam, the Netherlands, 
and she is Daddy’s brave girl who con-
tinued in an extremely feminine manner 
her artistic career with an instrument 
that is mostly considered to be so typi-
cally male - the saxophone. (Candy’s fa-
ther, the famous Jazz Saxophonist Hans 
Dulfer, is in good health, (as she tells us 
with a smile, knocking on the wooden 
table!) he composes, plays in the club in 
the Netherlands; only he doesn’t want 
to travel much.) She’s been to Bulgaria 
once, having an entirely female band,  
but this time the band she plays on stage 
with, is  more heterogeneous, just like the project Candy represents. What more 
that we know about Candy is that she is the saxophonist preferred by Prince and 
whenever their roads cross they don’t miss the chance to play together.

интервюта наляво и надясно и въобще... борец!  След няколко дни прия-
телите ми взеха билети за негов концерт в друг град, отидохме – с тъмни 
очила – настанихме се на местата си в публиката, и зачакахме, без никакви 
лоши чувства – геният си е гений. По едно време чувам по микрофона да 
казват „Моля, Кенди Дълфър да заповяда на сцената!“ Аз обаче съм без сак-
софона си! Веднага звъня на майка ми, тя пришпорва баща ми – а те са на 
един час път от мястото на концерта! – грабват саксофона ми, мятат се на 
колата, карат с 220 км в час и естествено ги спира полицията! Питат татко 
къде се е разтърчал като луд, а той: „Дъщеря ми ще свири с Принс – нося й 
саксофона!“ Е, Принс е Господ в Холандия, всички го обичат – как да глобят 
баща ми. Скачат полицаите в колата си и... ескортират нашите до залата! 
Невероятно, нали?! Оттогава насам с Принс сме много добри приятели и 
поне по веднъж всяка година свирим заедно...“ 
Мама мениджър ни подканя, и други чакат за интервю. Разделяме се – за 
кратко, надявам се! 
До нови срещи, слънчева Кенди!

Candy Dulfer
PHOTO: 
bulFoto
Stefan Markov



8584

Candy Dulfer
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov

Candy started playing when she was only 7; therefore the stage fever is something 
she does not know.

“I grew up on the stage, alongside with daddy; 
I got there when I was a little child and the audience always liked me and ap-
plauded me. The audience and I have always been connected and even if I make 
a mistake or forget something, they applaud me and enjoy my performance. And 
gladly forgive me! If I am bothered by anything on stage, it is the sound quality 
something professionals insist on a lot. And this is the only reason I could refuse 
to perform for.”
Candy’s uniqueness is the first thing that strikes you (after her beautiful young 
smile, of course). She is ready to answer any question and it’s obvious that she 
does not have secrets. Her preferences and her hobbies are like those of every 
modern girl: she likes reading books - Dutch authors, whose books energise her 
with their good humour - fashion, lifestyle, and geography  magazines, almanacs... 
She listens to music form Lady Gaga to Shostakovich. She meets with friends and 
has  long girls talks with them. She likes eating sweets (even though she tries to 
maintain a healthy diet.) She likes going to concerts. When she performs and lis-
tens to live music she gets energised and in a splendid mood. She is ready to play 
till the audience wants her and enjoys her performance, which means all the time.

“Mama is always near me 
to remind me what to do. She even takes care of my stage wardrobe… My appear-
ance on the stage is very important to me; it’s always nice to have a glamorous 
outfit, make the audience enjoy not only the music but the appearance and the 
groove. I don’t know what I would do with so many performances without my 
Mom! She is my best friend and my manager, too; she makes all the arrange-
ments, she solves all minor and bigger problems, she travels with me everywhere 
and makes my absence from home much easier and bearable.
Apart from that, Candy misses her friends and her boyfriend she has been living 
with for a year now. She misses her three cats, the dog, the pony, five sheep who 
share her idyllic life when she casts an anchor in Amsterdam for a while. After 
a long relation recently ended, now Candy is happy with the man she lives with. 
Their relation is very serious, they love each other a lot, and they even consider 
having children … one day. She does not think that in the name of her work she 
suffers privations, she always plays with love and she takes up her musical activity 
with love and devotion. She does not hide she likes being at the top, dominating 
(like a true Virgo), enforcing discipline among the people she works with and at 
the same time providing them with self-confidence. Something she learned from 
her best-loved friend, Prince. 
I can’t help asking the major question of how her friendship with this living leg-
end started and what she learned from him.

“The story of my friendship with Prince is very funny.
A few years ago he came to perform in the Netherlands. He was looking for a 
warm-up band and I don’t know how my still new then band and I got invited. 
I was only 18 at the time and I accepted the invitation;  it was a fantastic experi-
ence for me - Prince is truly adored in the Netherlands! I could not believe what 
was happening to me!!! We all started waiting for the big event to come and you 
can imagine how I felt when just before the concert they phoned me and said, 
“Look, you won’t perform; we’ll do without a warm-up band.”!!! I was gonna die! 
I took a picture of myself and wrote on its back: “Dear Prince, why didn’t you let 
us perform? I would have blown you away with my saxophone!” and I signed 
it. I sent him the photo and, you know, the next day all the newspapers had it! I 

gave interviews for all media… and behaved like a born fighter! In a few days my 
friends bought me a ticket for his concert in another city and we went there, dark 
glasses on, we took our seats in the audience and we just waited for him, no hard 
feelings at all; a genius will be a genius. At some point, I heard a voice from the 
loudspeaker say, ”Candy Dulfer,  please come onto stage!” Well, I didn’t have my 
saxophone with me! I call Mom immediately and she urges Daddy (they were an 
hour away from the place of the concert!). They grab my saxophone, jump into 
the car, drive at 220 km/h and of course the police stop them! They asked Daddy 
where he was driving to so madly and he went like, “My daughter will perform 
with Prince – I am taking her her saxophone!” And since Prince is God in the 
Netherlands, everybody loves him, they just can’t fine my dad. The traffic police 
officers jumped in their cars and escorted my parents to the concert hall! Incred-
ible, isn’t it?! Ever since then Prince and I have been great friends and we play 
together at least once every year…”
Mom- manager, makes a sign to us meaning there are other interviewers waiting, 
so we say our goodbyes for now – just for a short time, I hope! 
See you soon, sunshine Candy!
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Наясно съм, че няма да успея да следвам хронологията на изпълненията им: 
едни са дошли по-отдавна, други  преминават през града само за вечерта на 
концерта си, на път за другия голям августовски джаз форум – Фестивала 
в Ниш, Сърбия – и нямат време за нищо повече от казионната прескон-
ференция, техническата репетиция за проверка на звука и самото излиза-
не на сцената, неизбежно съпътствано от снимки, автографи, размяна на 
визитки и вълнение, което не оставя място за импровизирани интервюта. 
Импровизираните интервюта, от друга страна, подобно на самата музика, 
събрала тези талантливи хора от най-различни държави, са най-сладки-

те, защото са провокирани от непосредствения кон-
такт с изкуството на музикантите, не следват списъка 
от предварително намислени въпроси, не се градят на 
предварително прочетената информация. Импровизи-
раните интервюта носят мириса на съучастничеството, 
съпричастността, и оставят у интервюиращите мело-
мани усещането, че са имали своя малък момент на им-
провизация в общото изпълнение.
С такива мисли и намерения поканвам шестимата 
„Асове на Джайва“ (Jive Aces) да отговорят на няколко 
въпроса за БТА. Всъщност поканвам двамата участни-
ка от току-що завършилата пресконференция, но с удо-
волствие виждам как всички се вкупчват заедно сякаш, 
за да потвърдят думите на своя бeнд лидер, че от 15 го-
дини, откакто са заедно, те дори вече мислят по един и 
същи начин.

Започнали от любов  
към музиката на 30-те и 40-те години 
(към която, между другото, се обръщат все повече и 
повече младежи и интересът сякаш нараства: преди 10 

дни в Лондон се е състоял голям Винтидж фестивал, посветен на дизайна, 
модата и музиката от времето на джайва и суинга) вероятно защото новите 
течения в музиката, съвременното звучене и тенденциите към правене на 
„музика с краткотраен живот“ нямат тази жизненост и мекота. Започнали 
и от любов към танца – джайв – който се събирали да танцуват, докато 
някоя, вече установена и „етикетирана“ джайв-и-суинг банда свирела. И 
така, лека полека, от танц на танц и от свирене извън сцената, те неусетно 
скочили на сцената и... всеобщата радост започнала.
Докато ги гледам и говоря с тях – прическите им, дрехите им, езика и изра-

Излъчено по БНР, 2011-а, излязло в ЛИК на БТА и в „Анализи и прогнози“, 
отпечатано в сп. „Българите“, излизащо в Прага, и в сп. „Прическа и стил“

Случва се така, че поредицата портрети на музиканти, пристигнали за 
14-тото издание на Банско Джаз фест, започват да се наслагват, да раз-
миват границите на отделните формации и самостоятелността на соло-
вия изпълнител и сякаш се вливат неусетно в един общ джем сешън още от 
първите вечери на големия музикален празник. 

„АСОВЕТЕ НА ДЖАЙВ”-А   зите, които използват, смешните истории, които разказват - наистина имам 
чувството, че се пренасям назад във времето, и макар да не мога, ужасно ми 
се приисква да затанцувам.
Днес „Джайв Ейсес“ са водеща британска група в този стил и се надяват 
младежите, които се събират около сцената на концертите им и танцуват 
до забрава, един ден да бъдат истински техни наследници, като „хлапетата“, 
които преди месец изкарали на сцената при тях и пъхнали инструментите 
си в ръцете им. „Барабанистчето беше едва 13-годишно, а саксофонистът – 
на 15“, разказва с усмивка бенд лидерът Иън Кларксън. 

„Донеси ми слънце“ (Bring on Sunshine) жъне огромен успех
Оказва се най-гледан клип през последните месеци, което изненадва и тях 
самите: не очаквали посланието им за радостта от живота да достигне до 
толкова много хора. Вече знаят за много „слънчеви хора“, които се уговарят 
чрез Фейсбук да идват специално за техните изпълнения. Така е и в Бълга-
рия. И това вече са научили.
На въпроса ми дали гледат на идването си в Банско като на едно приключе-
ние, всички кимат като един енергично с глави и пак в един глас отговарят: 
„Е, как!“ А знаеш ли, питат ме на свой ред „асовете“, как се казва последният 
ни албум. Свивам рамене. „Истинско приключение“ нетърпеливо ми отго-
варят те. В истински приключения те влизат постоянно. През последните 
два месеца са „носили слънце“ в Южна Африка, Швейцария , Холандия, Че-
хия, Франция, Щатите... Сега са в България, вдруги ден ще бъдат в Сърбия. 
Накратко казано, животът, който водят, е едно непрестанно приключение, 
приключват отново в един глас шестимата. И съвсем в последния момент 
сякаш се сещат за нещо: Преди две седмици са участвали в голямо съвмест-
но шоу с актьорите от Сериала „Ало! Ало!“ И това ако не е приключение! 

Джайв Ейсес са водеща британска група за джайв и соул музика:
Иън Кларксън – вокал тромпет, укулеле
Кен Смит – контрабас
Винс Хърли – пиано
Питър Хауъл – барабани
Джон Фордъм – саксофон
Алекс Дъглъс – тромбон, бонгоси, блус-хармоника.

„Джайв Ейсес“ 
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков

Йън Кларксън,
„Джайв Ейсес“

СНИМКА: 
БУЛФОТО,

Стефан 
Марков
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I am aware of the fact  that I won’t be able to follow the chronology of their perfor-
mances: some came a long time ago, others arrived in town only for the evening 
of the concert, on their way to the next big August jazz forum – the Nis Festival 
in Serbia – and didn’t have time for anything else apart from the formal press 
conference, technical rehearsal for the sound check and the appearance on stage, 
inevitably accompanied by photos, autographs, exchanging business cards and 
excitement and no time for improvised interviews. On the other hand, like the 
music that brought together  these talented people from many different countries, 
improvised interviews are everybody’s favourites because they are provoked by 
the immediate contact with the musicians’ art and don’t follow the list of prepared 

questions, based on information 
read in advance. Improvised in-
terviews have the spirit of part-
nership, sharing and participa-
tion, and leave interviewers with 
the feeling that they have their 
little moments of improvisation 
in the group performance, in the 
jam session.
With such thoughts and inten-
tions I invite the six members 
of The Jive Aces to answer a few 
questions for the Bulgarian News 
Agency (BTA). In fact, I invite 
the two participants in the  press 
conference that has just ended, 
but I do enjoy  seeing  all of them 
gathering together, as if to prove 

their band leader’s words, that for 15 years that they’ve been together, they’ve 
started to even think in the same way.

What brought them together was their love 
for the music of the 30 ‘s and the 40 ‘s
 (which, by the way, more and more young people are attracted to and the interest 
for which seems to be growing more and more nowadays: 10 days ago in London 
a big Vintage Festival took place and it was dedicated to the fashion and the music 
of the time when Jive and Swing flourished) probably because the new trends in 
music, the modern sound and the tendency to “short-lived music”-making didn’t 
have that vitality and softness. There was also another reason for the formation 

Broadcast on BNR,  2011;
BTA’s LIK magazine, Analyses and Prognoses; 
printed in THE BULGARIANS Magazine, issued in Prague; 
Hair and Style monthly magazine.

It happened so that the series of portraits of  musicians, arriving for the 14th edition 
of Bansko Jazz Fest, started to shape the layers, blur the boundaries of the individual 
formations and the independence of the solo performer and as if they’ve unnotice-
ably flown into a common jam session ever since the first evenings of the big music 
festival.

JIVE ACES of their band -  the musicians’ love for 
Jive-dancing which they gathered to do 
while some  old and already jive-and-
swing-labelled band was playing. And so, 
step-by-step and dance-by-dance, after a 
number of offstage performances, they 
suddenly jumped on stage and... the big-
time joyful experience began.
As I talk to them and watch them – their 
hair style, their clothes, the language and 
expressions they use, the funny stories 
they tell, I really have the feeling that I 
am transported back in time, and though 
I can’t dance, I really feel like jumping to 
my feet and giving it a try.
Today, the Jive Aces are the leading Brit-
ish band in this style and they hope the 
young people who come to their shows 
and dance around the stage, will one day  
be their true followers, like “the kids”, 
who the musicians took on stage and 
gave their instruments to the month be-
fore. The little drummer boy was only 13, 
and saxophone-player -15, Ian Clarkson, 
the band leader, tells with a smile.

Bring on Sunshine had a great success
It turned out to be the most viewed video 
over the recent months, which came as 
a surprise to them: they didn’t expect their message for the joy of life to have 
reached so many people. They already know of many “sunshine people” who, via 
Facebook, make arrangements to go to their shows. The same holds true to Bul-
garia. They’ve already been told that.
The question whether they think of their show in Bansko as an adventure, all nod 
their heads vigorously and answer with one voice: You bet! 
By the way, do you know what the name of our latest album is, the Aces ask me in 
their turn. I shrug. Amazing Adventures, they exclaim enthusiastically. They have 
amazing adventures all the time. Over the past two months they  Brought  Sun-
shine to South Africa, Switzerland, the Netherlands, the Czech Republic, France, 
the United States… Today they are in Bulgaria, the day after tomorrow they will 
be in Serbia. In a few words, the life they are living is a never-ending adventure, 
the six musicians say with one voice again. And finally, at the very last moment, 
as a Bolt from the Blue, they say,  Two weeks ago we had a show together with the 
actors from the BBC ‘Allo!’ Allo! show. 
Some adventure!

The Jive Aces are the leading British band for Jive and Soul music:
Ian Clarkson – vocals, trumpet, ukulele
Ken Smith – contra bass
Vince Hurley – piano
Peter Howell – drums
John Fordham – saxophone
Alex Douglas – trombone, bongos, blues harmonica

„Jive Aces” 
PHOTO: 
bulFoto,

Stefan Markov

Ian Clarkson,
„Jive Aces” 
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov
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Те, двамата, се срещнаха на Джаз фестивала в Банско. Преди няколко дни. 
Говориха си общо около час, но в съзнанието на младия Виктор този час със 
сигурност се равнява на цял ден… седмица… месец… Час, в който той раз-
твори слуха, очите и сърцето си за уроците на една от легендите на съвре-
менната музика – колумбийския бас-китарист Хуан Гарсия-Ерерос, Снеж-
ната Сова – номиниран безпрецедентно (като колумбиец и бас-китарист) в 
категорията „Латино-джаз албум“ за най-престижната музикална награда 
– Грами, 2014-та. 
Виктор Благоев е само на 15 години. Свири на бас китара едва от две годи-
ни, а истински марков инструмент има от още по-скоро. За него перспек-
тивата да се срещне на живо със Снежната Сова е мечтата, с която си лягал 
и ставал повече от половин година, откакто чул за предстоящото участие 
на Хуан Ерерос и групата му на Джаз фестивала в Банско. Мечта, която в 
крайна сметка се сбъдна. 
Виктор е роден в Прага, където живее с родителите си. Дойде в родината на 
майка си и баща си само за няколко дни, за да се срещне с един от своите 
кумири. Беше свирил на сцена в Прага, Пекин и Валенсия. Беше пътувал до 
САЩ, беше участвал в уъркшопи и семинари, беше се подготвил с най-ин-
телигентните професионални въпроси, които могат да се зададат на вирту-
оз като Хуан Ерерос. Преди тази знаменателна среща обаче Виктор попадна 
на друг един талант – невероятния Мишо Йосифов – чието поведение и 
отношение към младите музиканти е достойно да се опише в учебник по 
педагогика. Талантливият наш тромпетист покани Виктор на сцената, на 
която се правеха джем сешъните, и по този начин му забоде крила. 
На следващия ден Виктор срещна своя Учител, Хуан. 
Предлагам ви част от разговора на Снежната Сова и Виктор и съветите, 
които Хуан Гарсия-Ерерос даде на младия музикант: 

- За да станеш добър музикант, трябва наистина да си отдаден на музиката: 
да си упорит и дисциплиниран, сам да харесваш себе си като изпълнител 
(а ако си и чаровен!), тогава и утвърдените и добри музиканти ще искат да 
свирят с теб. После вече е лесно. Няма да останеш гладен. Е, ако си разумен 
и не изхарчваш всичко за наркотици, жени и алкохол, разбира се. Свири с 
музиканти и винаги с хора, които са по-добри от теб. Само тогава можеш 
да се усъвършенстваш. 

Кога и как започнахте да свирите? 
– В началото, когато започнах да свиря, родителите ми нямаха възможност 
да ми купят инструмент. Но учителката ми по музика в гимназията явно бе 
забелязала нещо в мен и ми даде шанс. Първо започна да ми оставя ключа 
от стаята с музикалните инструменти – слагаше го над вратата. Ходех в тази 
стая в 3 часа сутринта и понеже не можех да светвам лампите – можеше да 
дойде полицията, за да провери какво става – свирех на тъмно. Въобще не 

Публикувано в БТА, 2015-а
и в сп. „Българите“, излизащо в Прага, 2016-а
 
„За да станеш добър музикант, трябва изцяло да си отдаден на музиката“, 
твърди легендарният музикант Хуан Гарсия-Ерерос, колумбиецът, номини-
ран за „Грами“.

УРОЦИТЕ НА ХУАН 
КЪМ МЛАДИЯ ВИКТОР     

знаех нотите, но свирех по 8 - 12 часа на ден, докато се разкървавят пръсти-
те ми. После тази, същата учителка, ми помогна да свиря с истински и дока-
зали се музиканти и така на 17 години концертирах с Tampa Bay Symphony. 
Toгава трябваше да науча нотите – вече нямаше накъде. Започнах да слу-
шам непрекъснато Бетовен на касети (май съм наистина стар – по мое вре-
ме се слушаха само касети!) и да идентифицирам и запаметявам всяка нота 
до степен, в която музиката се запечатваше в паметта ми. И после свирех с 
оркестъра. Започнах да уча и теория на музиката. 
Пак сам. Аз съм самоук музикант. Голямата ми цел 
тогава бе да спечеля стипендия за Berklee School 
of Music, в Бостън, САЩ. И успях. Когато успееш, 
вече няма нужда да свириш по дванадесет часа на 
ден. Три са напълно достатъчни. Трябва все пак 
да се наслаждаваш и на живота; той е изворът на 
вдъхновението, нали? И не упражнявай нещата, 
които вече си овладял – свири онова, в което не се 
чувстваш сигурен, което все още е слабо.

Как постигнахте баланс между съвършената 
техника и съвършената музика? 
– В началото имаш огромен интерес и се фокуси-
раш върху техниката – това все пак са мускули, 
трябва да ги тренираш. Постепенно спираш да 
мислиш за това – вече го можеш – и тогава превес 
взема музиката, мелодията. И още нещо: аз чувам 
музиката във всичко – клаксона на колите, венти-
латора… – така тренираш ушите да възприемат 
музиката от света около теб. Превръщаш всеки 
звук в нота, а после в композиция. Една ранна ут-
рин, в просъница, чух, че съседът ми започна да 
коси ливадата си. Подсъзнателно отбелязвах вся-
ка нота от звука на косачката. После се събудих 
и дописах мелодията… Неизбежно идва един мо-
мент, когато трябва да намериш баланса. 

А защо бас китара? 
– Защото така каза брат ми. Започнах с флейта, после пиано, но брат ми 
каза: „Не, бас китара!“ Светът на басистите-солисти е много специфичен – 
не сме толкова много – 20-25 – всички се познаваме и сме много сплотени 
и много се подкрепяме. Обичам всички инструменти, обичам ударните, но 
пък не искам да удрям с ръцете си, обичам пианото, но всичко, всичко това, 
мога да изсвиря с шестструнната си бас китара. Не мога да си представя 
по-добър инструмент от този! 

Разговорът на двамата музиканти завърши с новина, която накара Виктор 
да потръпне от вълнение: успоредно със записите на новия албум (този път 
с текстове), Снежната Сова обмисля и нов проект – Фестивал на електричес- 
ката бас китара – някъде в Централна Европа, вероятно в Чехия – където да 
събере водещите бас китаристи-соло изпълнители, със семинари и много, 
много бас изпълнения. 
Хуан Гарсия-Ерерос успя да изведе, постави и утвърди електрическата бас 
китара на съвършено ново ниво в света на музиката. И колко невероятно и 
вдъхновяващо е това, разбират не само младите, които правят първите си 
крачки в големия джаз!

Хуан 
Гарсия-Ерерос
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков
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“In order to become a good musician you should be totally devoted to music”, leg-
endary musician Juan Garcia-Herreros, the “Grammy” nomination Colombian 
claims. 

JUAN’S LESSONS 
TO YOUNG GUITAR-PLAYER VICTOR    

The two of them met at the Jazz festival in Bansko, a few days ago. They talked for 
around an hour, but in young Victor’s mind that hour was surely equivalent to a whole 
day…a  week… even a month… It was an hour during which Victor opened his ears, 
eyes and heart for the lessons of one of modern music’s legends – the Colombian bass 
guitarist Juan Garcia-Herreros, the Snow Owl – with an unmatched nomination (in 
his capacity of a Colombian and a bass guitarist at the same time) in the category 
“Latino-Jazz album” for the most prestigious music award - Grammy, 2014. 
Victor Blagoev is only 15. He has been playing the bass guitar for merely two years 
and got a real quality instrument only after that. To him, the perspective of meeting 
the Snow Owl in person was the dream he went to bed and got up in the morning 
with for more than half a year, ever since he heard about Juan Herreros and his band’s 
forthcoming performance at Bansko Jazz festival. A dream that finally came true. 
Victor was born in Prague where he lives with his parents. He came to his mother and 
father’s homeland for several days in order to meet one of his idols. He has performed 
on stage in Prague, Beijing and Valencia. 

He had been travelling to the USA, he had 
participated in workshops and seminars, 
he was prepared with the most intelligent 
professional questions that a virtuoso like 
Juan Herreros could be asked. Nevertheless, 
before that remarkable meeting Victor met 
another talent – the incredible Misho Yosi-
fov – whose behaviour and attitude towards 
young musicians is worth describing in a 
textbook of Pedagogics. Our talented trum-
pet player asked Victor to the stage where 
the jam sessions took place, thus giving him 
wings. 
The next day Victor met his Master, Juan. 
I would like to offer to your attention part of 
Snow Owl and Victor’s conversation and the 

pieces of advice Juan Garcia-Herreros gave the young musician: 

- In order to become a good musician, you should be really devoted to music: you 
should be persistent and disciplined, you should like yourself as a performer (God 
willing, you might turn out a charmer!), then the well-recognised and good musi-
cians would like to play with you. From then on it’s easy. You would not go hungry. If 
you are reasonable and do not spend everything on drugs, women or booze, that is. 
Play with musicians and always with people that are better than you. Only then you 
could perfect yourself. 

When and how did you start playing? 
–  In the beginning, when I started playing, my parents could not afford buying me 
an instrument. But my high school music teacher obviously noticed something in me 
and gave me a chance. First, she started leaving me the key to the store-room with the 
musical instruments – she would put it above the door. I used to go to that room at 3 
a.m. and since I was not allowed to turn the lamps on – the police could spot it and 
arrive  to check what was going on – I was playing in the dark. I didn’t know the notes 
but I practiced 8 - 12 hours a day until my fingers started bleeding. Then, the same 
teacher helped me play with real and renowned musicians so when I was 17 I played 
in concert with Tampa Bay Symphony Orchestra. Then I had to learn the notes – 
there was no other way. So I started listening to tapes of Beethoven (maybe I am really 
old – back in those days people were only listening to tapes!) non-stop to identify and 
memorize each note to a degree where music got imprinted into my memory. Then I 
started playing with an orchestra on a regular basis. I started studying music theory, 
all by myself, again. I am a self-taught musician. My great goal back then was to win a 
scholarship for Berklee School of Music, in Boston, USA. Once you get it, you no lon-
ger need to play twelve hours a day. Three are more than enough. After all, you should 
enjoy life, too, since it is the spring of inspiration, right? Do not practice things you 
have already mastered – play what makes you feel unsure, pieces which sound poorly.

How did you strike the right balance between perfect technique and perfect music? 
– In the beginning you display great interest and focus on technique – these are mus-
cles and you should train them. Gradually, you stop thinking about that – you have 
already mastered it – and then music and melody get the upper hand. From then on, 
you start hearing music in everything – in cars’ horns, in a ventilator… – thus you 
train your ears to perceive music from the world that surrounds you. You turn each 
and every sound into a note, then into a composition. Early one morning, while I was 
still sleeping, I could hear my neighbour starting to mow his meadow. Unconsciously, 
I started memorising each note produced by the mower’s sound. Then I got up and 
accomplished the melody… Sooner or later, there comes a time when you have to 
strike the right balance. 

Why the bass guitar? 
– Because this is what my brother said. I started with the flute, then with the piano, 
but my brother said: “No, no, it should be the guitar!” The world of bass-soloists is 
pretty specific – there are not so many of us –  some 20 or 25 people altogether – we all 
know each other and we are quite close and we support each other a great deal. I love 
all instruments, I love the percussions, but I’d rather not hit with my hands; I love the 
piano, but I can play all its tunes on my six-string bass guitar. Really, I can’t imagine a 
better instrument than a bass guitar! 

The conversation between the two musicians ended with an announcement that 
made Victor shiver with excitement: while recording his new album (this time with 
lyrics), the Snow Owl is planning to realize a new project – a Festival of the electric 
bass guitar – that will take place somewhere in Central Europe, probably in the Czech 
Republic – where he would bring leading solo-bass-guitarists and have them give 
seminars and plenty of live performances. 

In the musical world Juan Garcia-Herreros managed to bring the electric bass gui-
tar performance to a brand new level. How incredible and inspiring that is is clear 
not only to the youngsters who take their first steps in the great jazz style, but to all 
grown-ups who care for good music! 

JUAN 
GARCIA-

HERREROS-
PHOTO: 
bulFoto,

Stefan Markov
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Традиционно Банско Джаз фест предложи на гостите на курорта изклю-
чително богата и интересна палитра джаз, поп, естрада и множество други 
стилове, в изпълнение на световноизвестни виртуози. Италианската млада 
звезда Алфина Скорца представи своя дебютен албум „Червена чувстве-
ност“. Изпълнението на красивата брюнетка бе наситено с фолк мотиви от 
Салерно и аромата на Средиземноморието. До нея на сцената бе и нейният 
продуцент и аранжор – китаристът Паскуале Курчио. 

Виртуозният световноизвестен буги-вуги музикант Аксел Цвингенбергер 
е добре познат на българската публика благодарение на Джаз фестивала 
в Банско. За първи път Аксел Цвингенбергер свири в полите на Пирин 
през 2001 година, когато военен 
камион вози до сцената пиaното 
му. Музикантът с умиление си 
спомня всички участия в родния 
музикален форум – солови (през 
2001-а и 2009 година) и в дует с 
джаз вокалистката Лайла Еймънс 
(2010 година), с брат си – бараба-
ниста Торнстен Цвингенбергер 
(2012 година) и с японския си 
колега Кейто Сайто, с когото за 
втори път свириха заедно на 11 
август. 
Да се похваля, прибрах се у дома 
в София в компанията на Юши-
ро Токуда и групата му „Yuchiro 
Tokuda RALYZZDIG”! Каква 
привилегия! След като завършва 
Бъркли колидж в Бостън, Юши-
ро се завръща в Япония, сформи-
ра групата, издава първи албум -  
„…връх на актуалната прогре-
сивна форма на джаза“ както 
го определя списание „Джаз 
лайф“. Оттогава до днес свири на 
най-престижните джаз фесивали. 
Името на групата му на японски 
означава „да изследваш джаза, 

Публикувано в ПОРТАЛ БЪЛГАРИЯ и Разходка.ком, 2016-а
 
Най-големият джаз фестивал у нас - Bansko Jazz Fest - и тази година подари 
много стилна музика на почитателите на жанра. Осемте вечери се огла-
сяха от възторжените аплодисменти и радостните възгласи на хилядите 
ценители, изпълнили до краен предел площада на града и околностите. 

Алфина
Скорца
СНИМКА: 
Агенция 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков

Зорка Милева e завършила журна-
листика в СУ, магистър по икономи-
ческа журналистика от УНСС. 
С 40-годишен трудов стаж като жур-
налист в БНР. Редактор и главен 
редактор в седмичните вестници: 
„Жена”, „За всяка Жена”, „Събота”,  
„Жена за уикенд” и „Всичко за все-
ки”, автор  в списание “Интериорен и 
строителен Salon”. 
В момента управител на сайт Zdrave& 
lifestyle magazine и Фейсбук портал 
България.

• • •

Zorka Mileva has graduated Journalistic at Sofia University; obtained MA in Eco-
nomic Journalistic at the UWNE.
Having 40 –year experience as a journalist at the BNR. An editor and editor in 
chief at weekly newspapers Woman, To Each Woman, Saturday, Woman for the 
Weekend and Everything for Everybody, author at Interior and Construction Salon.
At present she is a manager of the website Zdrave& Lifestyle Magazine and Face-
book Portal Bulgaria.

ХIХ-ТИ БАНСКО ДЖАЗ ФЕСТ  
СТИЛНА МУЗИКА, МАЛКО ДЪЖД 
И ЯРКО СЛЪНЦЕ 
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който излъчва топлина 
и докосва сърцето с пое-
тичността на текста“. 

„Идеята за „Шакатак“ 
се появи във времето 
на фънка, инструмен-
талния фолк и джаза“, 
обясни Роджър Одел 
на пресконференция-
та преди концерта им. 
„Шак“ било и първо-
то име, което някои от 
тях искали да носят, но 
други настоявали за 
„Атака“, и така се полу-
чило „Шакатак“. „Като 
пианист съм повлиян 

от Хърби Хенкок, Чик Кърия, Джо Семпъл, но като тийнейджър слушах 
рок – Кийт Емерсън“, споделя пианистът Бил Шарп. „Моят герой е Стиви 
Уондър – като вокал, като композиция, като всичко“, каза Джил. „Аз като 
барабанист, харесвам Джони Мичъл, Грегъри Портър, също Стенли Кларк 
и Маркъс Милър“, каза Роджър Одел. „Шакатак“ са заедно от 36 години, 
имат 36 албума, като най-новият излиза през септември и се нарича Times 
and Places. „Шакатак“ успя да задържи аудиторията танцуваща и ликуваща. 
А най-неуморна бе вокалистката Джил Сейуд, която свири на флейта, на 
ударни и подрънкваше с дайре. 
Триото „Сайръс Честнът“, включващо Бъстър Уилямс - бас, Лени Уайт - 
барабани и Сайръс Честнът - пиано, доказа защо джаз величия като Майлс 
Дейвис, Хърби Хенкок и Чик Кърия са работили с тях! Тези благородни-
ци на джаза са сред най-забележителните участници в един от най-старите 
джаз фестивали в България. Забележително бе участието за пръв път на 
Феста в Банско и на китайските джазмени от Голдън Буда, които бяха очак- 
вани с голям интерес от публиката. Заслужени овации получи и Сузана 
Савофф. Тазгодишното издание на фестивала бе закрито с изпълнение на 
британската поп звезда 

Джос Стоун, обявена за новата Арета Франклин. 
Партнирала си е с Джеймс Браун, „Ролинг Стоунс“, Гладис Найт, Пати Ла-
бел, Смоуки Робинсън, Дона Съмър, Джон Мейър и Джон Леджънд. Пяла 
е на живо пред повече от 200 хиляди души на концерта Live 8 през 2005-а в 
Лондон. Взривявала е публиката с интерпретацията си на „Son of a Preacher 
Man“ на Дъсти Спрингфийлд на Британските награди „Music Hall of Fame 
Awards“. Носителка е на мнжество британски музикални награди, както и 
на една „Грами“. Зад гърба си има 7 успешни албума, последният от които е 
от миналата 2015 година, наречен Water of Your Soul. На пето място е сред 
богаташите на Острова под 30 години, според „Таймс“.
Публиката се наслади и на много родни формации – достойни за такъв фес-
тивал.
Ако трябва да определя кой и какво ми хареса най-много, ще кажа: всичко!
Програмата на тазгодишния Банско Джаз фест даде заявка за още по-висо-
ко ниво догодина, на юбилейното 20-то издание.

Пианистът 
Сайръс 

Честнът, 
басистът 

Бъстер Уилямс 
и Лени Уайт 

на барабаните 
СНИМКА:
БУЛФОТО,

Стефан 
Марков

Published in Portal Bulgaria, Razhodka.com, 2016 
 
The biggest domestic festival, Jazz Festival Bansko has given very stylish music to 
the admirers of the genre this year. Eight evenings were echoed by the exhilarated 
applauses and joyful exclamations of thousand appreciators that filled the square 
of the city and the surroundings to the final limit.

19TH JAZZ FESTIVAL BANSKO 
STYLISH MUSIC, SOME RAIN 
AND BRIGHT SUN

Traditionally, Jazz Festival Bansko offered the quests of the resort extremely rich 
and interesting palette of jazz, pop, estrada and other styles being performed by 
world famous virtuosos. The young Italian star Alfina Scorza presented his debut 
album Red Sensitivity. The performance 
of the beautiful brunet was filled with 
folk motives from Salero and the scent of 
the Mediterranean. By her on the stage 
was her producer and arranger –the gui-
tarist Pasquale Curcio. 

Virtuous world famous boogie woogie 
musician Axel Zwingenberger
 is well known to the Bulgarian public 
thanks to Jazz Festival in Bansko. Axel 
Zwingenberger performs in front of the 
Bulgarian audience for the first time in 
Pirin 2001 when a military truck trans-
ports his piano to the stage. The musi-
cian remembers with kindness all his 
participation in our domestic musical 
forum -solo performance (in 2001 and 
2009) and in a duet with jazz vocalist 
Lila Ammons (2010), with her brother 
the drummer Torsten Zwingenberger 
(2012) and his Japanese college Keito 
Saito that performed together for the 
second time on 11 August. 
I’d like to boost and say that I got back 
in Sofia accompanied by Yushiro Toku-
da and his band Yuchiro Tokuda RA-
LYZZDIG ! What a privilege! After 
graduating Berkeley College in Boston, 
Yushiro got back to Japan, forms a band, 
issued his first album ”…a pinnacle of 
the modern progressive form of jazz”” as 
he was described by Jazz Life Magazine. 
Ever since he has performed on the most 
prestigious jazz festivals. The name of 
the group in Japanese means “to explore jazz that radiates warmth and touches 
his hearth with his poetical lyrics.” 

Yuchiro Tokuda, 
RALYZZDIG
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov
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Golden Buddha 
Jazz Band
PHOTO: 
bulFoto,

Stefan Markov

Susana Savoff 
PHOTO: 
bulFoto,

Stefan Markov

Rehan Syed 
Band
PHOTO: 
bulFoto,
Stefan Markov

Shack Attack Idea 
has emerged at the time of the funk, instrumental folk  and jazz.“, explains Roger 
Odell at the press conference before the concert. Shak has been the first name that 
some of them wanted to have but the others insisted on Attack and so we‘ve got 
Shack Attack. As a pianist I’ve been influenced by Herbie Hancock, Chick Currie, 
Joe Sempel but as a teenage I’ve listened to Keith Emerson.“, the pianist Bill Sharp 
shares. “My hero is Stevie Wonder, as a vocal, as a composer, as everything.“ Jill 
says. “”As a drummer, I like Johnny Mitchell, Gregory Porter, Stanley Clark and 
Marcus Miller, „said Roger Odell. Shack Attack have been together for 36 albums, 
as the newest shall come out in September and it‘s called Times and Places. Shack 
Attack succeeded in having his audience dancing and exhilarating. And the hard-
est working was Jill Saud who played flute, percussions and tambourine. 
The trio Syrus Chesnutt included Buster Williams-bass, Lenny White - Drums 

and Cyrus Chesnutt –piano, 
provided a proof why jazz giants 
as Such as Miles Davis, Herbie 
Hancock and Chick Currie have 
worked with them! These nobles 
of jazz are among the most no-
table participants in one of the 
oldest jazz festivals in Bulgaria. 
This year’s edition of the festi-
val was closed with the perfor-
mance of the British pop star, 

Joss Stone, announced as the 
new Aretha Franklin.
She partnered with James 
Brown, Rolling Stones, Glad-
ys Knight, Patty Label, Smokey 
Robinson, Donna Summer, John 
Mayer and John Legend. She has 
sung live in front of more than 
200 people at the concert Live 8 
in 2005 in London. She detonat-
ed the public with the song Son 
of the Preacher man of Dusty 
Springfield at the British Music 
Hall of Fame Awards. She is a 
winner of lots of musical awards 
as well as one Grammy. She has 
7 successful albums and the last 
one was issued  in 2015, titled 
Water of Your Soul. On the fifth 
place among the millionaires on 
the Island under 30 years of age 
according to the Times. 
The public enjoyed lots of do-
mestic bands who deserved their participation in such a festival. 
If I have to specify who and what liked me the most, I‘d have said: Everything! 
This year’s programme of Jazz Festival Bansko strived to get much higher level 
next year at the jubilee 20th edition.

Joss Stone
PHOTO: 
bulFoto
Stefan Markov
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Седем вечери до среднощ наши солисти, формации, музикални величия от 
15 страни превръщаха града на възрожденски будители, иконописци, рез-
бари в столица на джаза. 
Банско е все тъй пословично чист, разхлаждан от пирински повей на мури 
и бистроструйната река с поетично име Глазне, т.е. очи. Пищна хубост на 
цветя мами погледа отвред. Главният „виновник“ за най-голямото у нас 
джаз събитие д-р Емил Илиев и повярвалите му общинари доказват, че и в 
кризисно време има публика за музиката на свободата. 

В многоезичната фестивална летопис  
място са си извоювали и децата
Първи обсаждат сцената, щракат с фото-
апарати, танцуват. Любимка от начало-
то на феста стана пловдивчанката Ива, 
на  годинка и половина е само, но и тя 
подражава в танците на каките от София 
- Мая, Никол, Криси. Баба й, зъболекар-
ката с фигура на манекенка Хриздана Ха-
джиева, се радва на десетото си гостува-
не на фестивала. Привлича я особената 
атмосфера в града и на площад „Никола 
Вапцаров“ край сцената, интересните 
личности сред публиката и големите 
имена от световния джаз. Опитва се да 
направи фен и дъщеря си Елена. Тя пък е 
за втори път в Банско и май започва да се 
влюбва в тази музика. Майка, дъщеря и 
внучка отнасят страхотна  Емоция. „Именно с главна буква изпишете Емо-
ция“,  напомня д-р Хаджиева.
Успях да се срещна с някои задгранични джазмени. Виртуозът на бандоне-
он и ръководител на израелския Tango Project квартет Лео Ройтман, роден 
в Аржентина, не пропусна да рекламира феста и като „фантастична джаз 
ваканция“.  

От Италия пристигна Антонио Флинта квартет 
и завладя и фенове, и чужди знаменитости с оригинални авторски ком-

Публикувано във в. „ДУМА“, 2010-а 
 
Признат за най-мащабен, отминалият Международен джаз фест Бан-
ско 2010 опроверга древните римляни за фаталното число 13. ХIII-тият 
фестивал тръгна с концерт на Мери Танева в памет на легендата Леа 
Иванова, родена на 13.VIII.1923 година. Петък, 13 август, бе мегафинал с 
участията на  феноменалните изпълнения на американския саксофонист, 
композитор, аранжор, продуцент, текстописец Бени Голсън, гост на ав-
стрийския биг бенд „Келаг“, на всепризнатия посланик на буги-вуги стила 
Аксел Цвингенбергер (Германия) с чаровната певица от САЩ Лайла Емънс, 
и египетския бенд „Ефтекасат“. Финал, за който десетки чужбински фес-
тивали мечтаят.

Джаз 
формация 
от Египет 
„Ефтекасат“
СНИМКА: 
Сашо 
Крушевски

Иванка Георгиева e родена в Габрово – град, 
признат за световна столица на хумора и са-
тирата и сигурно затова сенките на живота 
не я натъжават.   
Първата й изява е в средношколското спи-
сание „Родна реч“. Следват публикации в 
списанието на БТА „Паралели“, в списание 
„Музикални хоризонти“. Подписала е над 
700 материали за 5 години като окръжен ко-
респондент на вестник „Земеделско знаме“. 
От началото на 1994-а е журналист на сво-
бодна практика. Наблюдава от години му-
зикалните и балетни сцени, фестивали и 
конкурси. Правила е интервюта със светов-
ноизвестните ни оперни певци Райна Каба-
иванска, Анна Томова-Синтова, Николай 

Гяуров, Никола Гюзелев, Веселина Кацарова, Надя Кръстева, Калуди Калу-
дов, Орлин Анастасов, Мариана Цветкова, с режисьори, като Вера Петрова, 
с диригенти, като Йордан Камджалов  и много други. Пише за вестниците 
„Дума“, „Земя“, „Про-Анти“, „Век 21“, „Демокрация“, „Жълт труд“.
На магията Джаз фест Банско, на стария-млад пирински град, е посветила 
много интервюта и репортажи с отзиви от български и чужди фенове, бла-
гословени слова на гост-изпълнители от чужбина.

• • •

Ivanka Georgieva was born in Gabrovo, the city recognized as the world capital of 
humour and satire, and probably that’s why the shadows of life don’t make her sad.
Her first appearance was in the students’ magazine Native Speech. She had pub-
lications in BTA Parallels Magazine, and Musical Horizons Magazine. She is the 
author of more than 700 articles for 5 years as a regional correspondent for the 
Agricultural Flag Newspaper.
She’s been a freelance journalist since the beginning of 1994. She’s been watching 
music and ballet stage, festivals and competitions for years. She had interviews 
with our world famous opera singers Raina Kabaivanska, Anna Tomova-Sinto-
va, Nikolai Giaurov, Nikola Gyuzelev, Veselina Katsarova, Nadia Krasteva, Kalu-
di Kaludov, Orlin Anastasov, Mariana Tsvetkova, with directors as Vera Petrova, 
with conductors as Jordan Kamdzhalov and others. She writes for Duma, Earth, 
Pro-anti, Century 21, Democracy, Yellow Labour newspapers.
She dedicated lots of interviews and reports to the magic of Jazz Festival Bansko 
,  to old-young Pirin city, interviews that include feedback from Bulgarian and 
foreign fans, blessed words of guest performers from abroad.

БАНСКО 
И МУЗИКАТА НА СВОБОДАТА  
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позиции в поразяващи изпълнения. 
„Музиката е универсален начин за 
сближаване на хората... Хубавото на 
Феста тук е възможността за сравне-
ние на отделните стилове, начини на 
представянето им“, сподели Флинта. 
Полюбопитствах дали той би ком-
позирал джаз опера. „Навярно друг 
композитор ще се запали от подобно 
предизвикателство, но аз - едва ли. 
За мен джазът е живот. И като жи-
вота понякога е хубав, кара те да се 
усмихваш, друг път да заплачеш...“
Сред многото си ангажименти Бени 
Голсън реди и това да напътства мла-
ди музиканти, да развива таланта им. 
Маестрото отвърна на въпроса ми, 
че не се е замислял за подмладяваща  
рецепта. Според съпругата му обаче 
именно споделянето на богатия опит 
го е съхранило. „Обичам младите, 
музиката. Джазът е младост“ - на-
помни магьосникът на саксофона, 
роден във Филаделфия на 25 януари 
1929 година.

Във фестивалната програма мюнхен-
ската девятка е вписана с инициалите 
8WD („Ейт Уил Драйв“),

но оркестрантите са не само „местни герои“, а търсена група, изпращана 
навред с възторг. Някои са започнали като улични музиканти, за други 
началото на професионалната кариера е в Англия, а саксофонистът Ахим 
Рийтцлер е самоук виртуоз, и то какъв. Събира ги преди 5 години тромбо-
нистът Мани (Манфред) Шмелцер. Свири джаз повече от четири десети-
летия, заразил се, подобно на всички немски джазмени, от англичаните. 
Уточнява: „Джаз заразата не действа, няма ли любов, страст, себеотдаване. 
Свирим различни стилове, включително рок, блус.“ И всеки внася нови 
неща, без да се стремят да правят чист джаз. „Развиваме се, гледайки не 
само еднопосочно. Когато през 2008 година ни поканиха от България, нищо 
не знаехме за Банско, тръгнахме на приключение. Оказа се невероятно. Гос-
тували сме на клубове, в концертни зали, по фестивали в Германия и чуж-
бина и затова поставяме Банско на едно от най-високите места. Уникал-
ността е в срещите цяла седмица на много известни музиканти от Изтока и 
Запада, докато у нас идват западняци или от САЩ.“ 

Не за първи път аплодисменти на банскалийския Джаз фестивал позна 
създаденият през 2001 година египетски бенд „Ефтекасат“
Новаторство откриваме в поднесените с артистичен хъс композиции от 
седморката от Кайро. Тайната е в основателя, виртуоза на клавишните 
Амро Салах.  От десетина години свързал живота си с русокосата българска 
красавица Доника, днес е и горд татко на малката синеока прелест, 
кръстена, разбира се, Джазмина. Говори отлично български и не пропуска 
да повтори, че България е втората му родина. „Влюбен съм в хилядолетната 
ви култура - една от най-богатите според мен на света“ - не крие възхитата 

Саксофонистът 
Бени Голсън 
СНИМКА:
БУЛФОТО,

Стефан 
Марков

Our soloists, ensembles, music experts from 15 countries made the city of the 
Renaissance enlighteners, icon-painters, wood carvers, the capital of jazz within 
seven late night evenings.
Bansko is still proverbially clean, cooled by the flow of the wind from Pirin’s white 
fins and fast flowing river with a poetic name Glazne. i.e. eyes Splendid beauty 
of flowers, deludes all around. The main “culprit” for the biggest jazz event in 
Bulgaria is Dr. Emil Iliev and the municipal representatives who believed in him 
and who proved that in the time of crises there is an audience for the music of 
freedom.

Children have their place in the multilingual festival chronicle. 
They discuss the stage first, take pictures with their cameras, dance. From the 
beginning of the festival, our favourite was the girl from Plovdiv, she’s only a year 
and a half but she copies the dance of the bigger girls from Sofia- Maya, Nikol, 
Krisi. Her grandmother, a dentist with a body of a model, Hrizdana Hadzhieva 
enjoys her tenth visit to the Festival. She’s attracted by the special atmosphere in 
the city and on Nikola Vaptsarov Square around the stage, interesting personal-
ities among the audience and the big names from the world of jazz. He’s trying 
to make her daughter Elena a fan. She is in Bansko for a second time and it may  

си младият маестро на клавишните. Срещнал подкрепата на българския 
посланик в Египет Иван Гайтанджиев, Амро миналата година организира 
международен фестивал в Кайро. Планират с посланика през март идната 
година III-ти фестивал.

Сред специалните гости на Банско 2010 голямо откритие 
става и бившият китарист на „Genesis“ Стив Хакет
Солист сега на най-добрата унгарска джаз, фюжън и уърлд група „Джабе“, 
основана преди 15 години. Запитах Стив Хакет, от името на читателите, 
случва ли се струните да са неподвластни на пръстите, на сърцето му, как 
се подчинява душата на китарата. „Джазът може да е две неща - или недо-
вършена песен, или е изследване на абсолютно всички възможности, които 
в останалите музикални форми не могат да се осъществят. Понякога става 
божествено. В други моменти е невъзможно. Не се предава лесно китарата, 
не открива от раз душата си. От Банско си тръгвам с надежда да се върна, 
ако не с „Джабе“, то с моя група...“

Published in Duma Newspaper in 2010
 
Ivanka Ivanova Recognized as the largest, the International Jazz Festival Bansko 
2010 that just finished, refuted the ancient Romans about the fatal number 13 The 
XIII Festival started with Mary Taneva concert in memory of the legend Lea Iva-
nova, born 13th August 1923. Friday, August 13, was a mega festival with the par-
ticipation of phenomenal performances by the American saxophonist, composer, 
arranger, producer, songwriter Benny Golson, a guest at the Austrian big band Ke-
lag, and the universally recognised  Ambassador of Boogie-Woogie style Axel Zwin-
genberger (Germany) with the charming US singer Lila Ammons,  and the Egyptian 
band Eftekasat. The dream finale by dozens of foreign festivals.

BANSKO AND THE MUSIC OF FREEDOM
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8WD 
(Eight “Will 
Drive”)
PHOTO: 
bulFoto,
Stoyko
Popovski

fall in love with this music. A mother, daughter and granddaughter share  a great 
emotion. “That’s why Emotion is spelled with a capital E.”, reminds Dr. Hadzhieva. 
I was able to meet some foreign jazz musicians. The virtuous of bandoneon and 
the leader of the Israeli Tango Quartet Project Leo Roitman, born in Argentina, 
did not fail to advertise the fest and as “a fantastic jazz holiday”.

Antonio Flinta Quartet arrived from Italy 
and conquered the fans, and foreign celebrities with his striking performance 
of his original compositions. “Music is a universal way to bring people together 
... “The good thing about the Festival here is the opportunity to compare differ-
ent styles, ways of presenting them.”, said Flinta. I got curious whether he would 
compose a jazz opera. “Probably another composer will accept a similar challenge 
but not me.  Jazz is life for me. So life sometimes is nice, it makes you smile, and 
sometimes makes you cry...” Benny Golson finds time to guide young musicians 
to develop their talent in his busy schedule. The Maestro replied my question, he 
hasn’t been thinking of rejuvenating recipe. However, according to his wife, just 
sharing the rich experience kept him young. “I love the youth, the music. Jazz is 
youth.”, reminds the saxophone magician, born in Philadelphia on 25 January 
1929. 

In the Festival program the nine from Munich is registered 
with the initials 8WD (Eight “Will Drive”), 
but the orchestrants are not only “local heroes”, and searched group met every-
where with an enthusiasm. Some have started as street musicians, for others the 
beginning of professional career was in England, and the saxophonist Achim Rijt-
cler is a self-taught virtuoso, a real one. The trombonist Manny (Manfred Schmel-
zer) gathers them five years ago. He plays jazz more than four decades, he got 
keen on jazz like all German jazzmen, as the British. He specifies: “You cannot 
like jazz if there is no love, passion, commitment. We play a variety of styles, in-
cluding rock, blues. “ And each brings new things, without seeking to play pure 
jazz. “We have progress; we don’t look in a single direction. When in 2008 we 
were invited by Bulgaria, we knew nothing about Bansko, we just go to an adven-
ture. It turned out to be amazing. We’ve been to clubs, concert halls, and festivals 

in Germany and abroad and therefore we put Bansko on one of the highest places. 
The uniqueness is in week lasted meetings with lots of famous musicians from 
East and West, while here come musicians the west or from the United States.” 

Established in 2001 Egyptian band Eftekasat 
has been applauded not for the first time. 
We find innovation in the artistic zest composition performed by the seven from 
Cairo. The secret is the founder, the keyboard virtuoso Hamro Salah. A dozen 
years ago he connected his life with the lovely blond Bulgarian girl called Doni-
ka, and today he is the proud papa of little blue-eyed beauty named Jasmine, of 
course. He speaks excellent Bulgarian and doesn’t fail to repeat that Bulgaria is 
his second homeland. “I’m in love with your millenary culture, according to me, 
one of the richest in the world.”, the young maestro who does not hide his delight. 
I met the support of Bulgarian Ambassador in Egypt Ivan Gaytandzhiev, Amro 
organized an International Festival in Cairo last year. Along with the ambassador, 
they plan organization of 3rd Festival with the Ambassador in March next year. 

Among the special guests of Bansko 2010 the great discovery 
of the festival is the former guitarist of Genesis Steve Hackett. 
Now a solo performer of the best Hungarian jazz, fusion and world music band 
Djabe, founded 15 years ago. I asked Steve Hackett on the behalf of the readers, 
if it happened strings not to obey the fingers,  his heart, and how his soul obeys 
the guitar. Jazz could be two things - or unfinished song, or the exploration of 
absolutely all options that could not be done in the other musical forms. It’s some-
times divine. It’s sometimes impossible. The guitar is not easily betrayed, it does 
not open its heat at once. I’m leaving Bansko with the hope to be back, if not with 
Djabe, it might be with my group… “

Steve 
Hackett 

and Djabe
PHOTO:
bulFoto,

Stefan Markov
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Мария Митева e редактор във вестник „За-
страховател-прес“ и репортер на вестник 
„Сега“. Издала е книгите с разкази „Снеж-
ният човек плаче“ (1992), „Каквито изглеж-
дахме“ (1993) и „Понеже лудостта се поема 
на глътки, отбих живота от себе си“ (1997); 
публицистичната „Всеки се бои от времето“ 
(2008) и „Различно от вчера“, пиеси (2012). 
Разказите й печелят литературни награди,  
преведени са на френски и английски. През 
2014 година получи почетен диплом за жур-
налистически професионализъм от вестник 
„Застраховател-прес“. 

• • •

Maria Miteva is an editor in Insurer Press Newspaper and a reporter inNow 
Newspaper. She published books with short stories The Snowman Cries (1992), 
The Way We Looked Like (1993) and BecauseMadness is Sipped I turned off Life 
from Myself. Publicistic Everyone is Afraid of Time (2008) and Different from 
Yesterday, stage plays (2012). Her short stories have won literature awards; they 
are translated in French and English. In 2014 she received a honorary diploma for 
journalistic professionalism by the Insurer Press Newspaper.

Г-жо Оникян, за първи път ще участвате в Джаз фестивала в Банско с Ваши 
студенти. Как стана?
От три години обмисляме тази идея, защото трябва да има приемственост 
между нашето поколение и по-младите. Дори мога да издам една малка тай-
на, че с един мой студент ще изпълним I can give you, песен, която пеехме 
с Людмил Георгиев. В джаза една песен може да се разнообрази по много 
начини. Джазът е музика, която трябва постепенно да се усвоява, т.е. тя 
изисква израстване, натрупан опит и мъдрост. В България има може би 7 
- 8 джаз фестивала, но чест прави на д-р Емил Илиев, че за първи път пред-
ставя младите. Тази година в 17-то издание на Джаз фестивала в Банско са 
включени страхотни изпълнители. С нетърпение очаквам изпълненията на 
Таня Мария. Ще бъде много полезно да ги чуем на живо. Ще се представим 
с моите студенти на 9 и 10 август. Искаме да поощрим младите. Общо са 
около 15 студенти, между тях са Маги Алексиева, Вася Попова, Михаела 
Филева, Николай Стоянов, Йордан Марков и Кремена Митева, Стела Васи-
лева, Кристина Кирова, Славина Калканджи-
ева, Йоана Ставрева и други. Весела Морова 
също ще участва в концерта. 

Какво ще чуем?
Около двайсетина неща. Коул Портър, Гершу-
ин, Дюк Елинтън, Антониу Карлус Жобим. Не 
е възможно да мине джазов концерт без тях. 
И звездите импровизират техни песни. Всеки 
един от моите студенти, завършвайки, трябва 
да има в репертоара си поне десетина джазо-
ви изпълнения. Подтиквам ги да слушат про-
фесионално музика и да композират. У нас се 
правят интересни аранжименти, но епизодич-
но се пишат джазови песни. Напоследък, за 
съжаление, в повечето случаи музика се ком-
позира от аматьори. 

Къде другаде се изявяват младите джазмени?
Младите, освен всичко останало, са носители 
на енергия. Много наши възпитаници участват 
в разни телевизионни формати. За съжаление, 
никой от тях не казва, че е възпитаник на НМА 
,,Проф. Панчо Владигеров“. Продуцентите ли 
не им разрешават, не зная. На мен ми прави 
впечатление, защото аз ги следя много внима-
телно. А Музикалната академия дава престиж-
но образование и е естествено да искам нашите 
студенти да имат успехи и да ги свързват с нея. 

Публикувано в www.segabg.com, 2014-а

Стефка 
Оникян
СНИМКА: 
БУЛФОТО,
Стефан 
Марков

СТЕФКА ОНИКЯН 
ЩЕ ПЕЕ СЪС СТУДЕНТИ 
НА ДЖАЗ ФЕСТА В БАНСКО
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STEFKA ONIKYAN  
WILL SING WITH STUDENTS 
AT JAZZ FESTIVAL IN BANSKO

Mrs. Onikyan, you will take part in Jazz Festival in Bansko for the first time along 
with your students. How did it happen? 
We’ve been considering this idea for three years because there should be a suc-
cession between our generation and younger one. I could even give you away 
a little secret that I and one of my students will perform a song that we’ve sung 
with Lyudmil Georgiev. A variety could be lent in a song in lots of different ways. 
Jazz is music that should be listened step by step, i.e.  it requires growing up, 
gaining experience and wisdom. Probably there are 7-8 festivals in Bulgaria but 

Dr. Emil Iliev is honoured that he’ll intro-
duce the young people for the first time. This 
year is the 17th edition of the Jazz Festival in 
Bansko where great performers will partici-
pate. I eagerly look forward to Tania Maria’s 
performance. It will be very valuable to hear 
the  live performance. I and my students will 
sing on 9th and 10th August. We want to 
encourage young people. There are about 15 
students; among them are Maggie Aleksieva, 
Vasya Popova, Mihaela Fileva, Nikolay Stoy-
anov, Yordan Markov and Kremena Daniels, 
Stella Vasileva, Christina Daniel, Slavina 
Kalkandzhieva, Yoana Stavreva , etc. Vesela 
Morova will also take part in the concert. 

What shell we listen to? 
About 20 performances. Cole Porter, Gershwin, Duke Elinton, Antonio Karlus 
Jobim. A jazz concert can’t do without them. And the stars improvise their songs. 
Each one of my students needs to have in its repertoire at least a dozen Jazz per-
formances. I tolerate them to listen to professional music and to compose. Inter-
esting songs arrangements are made here but Jazz songs are occasionally written. 
Lately, in most cases, the music is composed by amateurs unfortunately. 

Where else do young jazzmen appear? 
Above all, young people bring energy. Many of our students perform in different 
television formats. Unfortunately, none of them says that is a graduate from the 
National Academy of Music Prof. Pancho Vladigerov . Probably their producers 
don’t allow them, I don’t know. I’ve noticed it because I closely follow them. And 
the Academy of Music provides a prestigious education and it’s normal to want 
our students to be successful and to be associated with it.

Stefka
Onikyan
PHOTO:
bulFoto,

Stefan
Markov
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Фоторепортерите на БУЛФОТО
      Фоторепортерите на агенция БУЛФОТО от години са запалени по джаза 
и не пропускат нито едно значимо събитие на българската музикална сце-
на. Доайен сред тях е Стефан Марков, който снима джаз още от 1976 година. 
В архива му са първите появи на Камелия Тодорова на голямата сцена, про-
фесор Христо Йоцов като млад барабанист, Марио Станчев и много други 
звезди на джаза. Стефан Марков е несменяем летописец на Джаз фестивала 
в Банско. Основателят на агенция БУЛФОТО Евгени Димитров е на почти 
всички големи концерти и клубни изяви в България от 1990 година насам, и 
с голямата популярност на фотографиите си, включително и в социалните 
мрежи, помага за достигането на тези събития до повече бъдеща публика. 
    Местната подкрепа на Фестивала в Банско неизменно се осъществява 
от двамата водещи благоевградски фоторепортери – Сашо Крушевски и 
Стойко Поповски. Със своите репортажи за агенция БУЛФОТО те отра-
зяват години наред фестивалните събития и оставят в историята важни 
моменти от сцената. Станислав Недев и Надина Тошева дойдоха „в джаза“ 
от снимане на големи рок-концерти и дадоха отлични кадри за настояща-
та книга. Музикалният продуцент Мартин Карнолски със своето участие в 
заснемането на Джаз фестивала в Банско се включи достойно в галерията с 
чудесни снимки от изпълненията на площада.

Евгени Димитров

Стефан Марков

Стойко 
Поповски

Мартин 
Карнолски

Сашо 
Крушевски

Надина 
Тошева

Станислав Недев
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