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Уникален „Джаз в Бургас 2019“ събира във „Флора“-та 100
музиканти от 8 държави
понеделник, 15 април 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

* Утре стартира продажбата на билети – най-бързите меломани ще грабнат 20 промо пакета в Грабо!

Община Бургас обича еднакво всичките си музикални проекти, но тази година един от тях отбелязва
значителен прогрес и заслужава специално внимание. Това е фестивалът "Джаз в Бургас". Само за
няколко години артистите, изявяващи се в този стил, толкова много харесаха музикалния формат и
летните нощи в нашия град, че стана съвсем лесно съставянето на разнообразна програма с
изпълнители на най-високо ниво. Още по-радостното е, че "Джаз в Бургас" привлича прекрасна,
компетентна и все по-многобройна публика. Това е събитие, което по много естествен начин допълни
визитката на Културен Бургас.
Тази година някои от най-добрите български джазмени и професионални музиканти от Гърция,
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Австралия, Англия, Франция, Испания, Корея, Белгия и САЩ ще забъркат коктейл от запомнящи се
емоции и музика за ценители по време на шестото издание на "Джаз в Бургас".
През 2019 г. фестивалът поднася програмата си вече в шест дни: 11, 12, 13 юли и 15, 16, 17 август, а на
сцената му ще се изявят имена като Цветан Недялков, Ангел Заберски, Симеон Щерев - Банана, Антони
Дончев, Събин Тодоров, Владимир Карпаров, Стоян Янкулов-Стунджи и много други.
Експозиционен център "Флора" и романтичният вътрешен двор отново ще бъдат домакин на събитието,
а за да бъде пълна насладата от фестивалните вечери, всяка една от тях ще завършва с джемсешън до
сутринта.
Запознайте се с пълната програма на "Джаз в Бургас 2019" и побързайте да вземете своите билети. В
мрежата на GRABO ще откриете 20 промо пакета за целия фестивал.
От утре, 16 април, са в продажба и билети в мрежата на Eventim, както и на касите на: Дом на НХК,
Експозиционен център "Флора" и ТИЦ "Часовника".
Организатор на "Джаз в Бургас" е Община Бургас, а събитието се осъществява с любезната подкрепа на
Фондация "Америка за България" чрез Програмата "ИЗКУСТВО В ДВИЖЕНИЕ", администрирана от
Фондация "Арт Офис", банка ДСК, Арт ателие, All the Jazz.

ПРОГРАМА "ДЖАЗ В БУРГАС 2019 "
11 юли /четвъртък/ - 20ч.
1/ "Red light district project"
Дара Донева- вокал
Боил Каранейчев- вокал
Симеон Минчев- китара
Краси Зафиров- китара
Николай Костадинов- пиано
Камен Петров- бас
Адриан Николов- барабани

2 / "Крис - крос "
Петър Момчев- саксофон
Влади Мичев- цугтромбон
Александър Логозаров- китара
Евден Димитров- бас
Васил Вутев- барабани
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3/ " dRom" /Гърция/
Танос Ставридис -акордеон, клавишни
Янис Каракалпакидис - китара
Василис Атанасио - кларинет, саксофон
Христос Тасиус - перкусии
ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН

12 юли / петък /- 20ч.

1/"Дейвид Дауър трио"/ Австралия , Англия /
Дейвид Дауер / Австралия /- пиано
Люк Фоулър /Англия /- бас
Мат Фишър /Англия /- барабани

2/ "Two guitars Jazz live"

Веселин Койчев - китара
Петър Койчев - китара
3/ " Metaformoza"
Росен Захариев - тромпет
Мирослав Иванов- китара
Антони Рикев - бас китара
Николай Данев ударни

ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН

13 юли / събота / - 20ч.
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1/ Armel Dupas " Piano solo concert" със специален гост Петър
Салчев"
Армел Дюпа / Франция / - пиано
Петър Салчев - вокал

2/ "Jazz cats"
Арнау Гарофе Фарас / Испания/- саксофон
Любо Цанев -пиано
Димитър Карамфилов- контрабас
Христо Йоцов- ударни

3/ "Big Band in action"
Ангел Заберски - пиано
Борис Таслев -бас
Стоян Янкулов- Стунджи - барабани
Михаил Йосифов - тромпет
Тодор Бакърджиев- тромпет
Мартин Ташев - тромпет
Георги Стойков - тромпет
Димитър Бакърджиев - тенор саксофон
Димитър Льолев - алт саксофон
Арнау Гарофе / Испания/ - тенор саксофон
Венелин Георгиев - саксофон
Денис Попстоев - баритон саксофон
Владислав Мичев - тромбон
Димитър Стоев - тромбон
Божидар Василев - тромбон
Велислав Стоянов - тромбон
Александър Логозаров - китара
ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН
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15 август / четвъртък /- 20ч.

1/ "Ecology" by Dimitar Karamfilov
Марина Господинова- вокал
Владимир Кърпаров- саксофон
Константин Костов- пиано
Димитър Карамфилов- бас

2/ "Jihye Lee Quartet"
Jihye Lee / Корея/ - вокал
Stefan Debevere /Белгия/- саксофон
Събин Тодоров- пиано
Димитър Семов- барабани

ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН

16 август / петък / - 20ч.
1/ Милен Киров " Piano solo concert"
Милен Киров - пиано

2/ "Бургас биг бенд" с диригент Анастас Камиларов

3/ " Закър джаз квартет"
Мартин Ташев - тромпет
Гейбриъл Закър / САЩ/- пиано
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Михаил Иванов - контрабас
Емил Пехливанов - ударни
ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН
17 август / събота / - 20ч.
1/ "MEY fead JCAT "Love and Receive"
Мей- вокал
Тома Кордогли / Франция/- бас
Александър Готие/ Франция/ - барабани
Специални гости:
Димитър Льолев- саксофон
Мирослав Турийски- пиано

2/ "The Teachers"
Цветан Недялков- китара
Веселин Койчев- китара
Христо Минчев- бас
Кристиан Желев- барабани

3/ " Антони Дончев трио" със специален гост Симеон Щерев- Банана
Симеон Щерев - Банана - флейта
Антони Дончев - пиано
Виктория Кирилова- контрабас
Мартин Хафизи - ударни

ФЕСТИВАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН
/Организаторите си запазват правото за промени в програмата, които ще бъдат публикувани
своевременно./

Билети: на касите на Експо център "Флора"; Дом на Нефтохимика; "Часовника"
Онлайн: Grabo и Eventim
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Ценови категории:
- за ден - 20.00 лв.
- за два дни - 35.00 лв.
- за три дни - 45.00 лв.
- за четири дни - 55.00 лв.
- за пет дни - 60.00 лв.
- за шест дни - 65.00 лв.

* Бургаското музикално лято отново ще е на най-високо ниво. Няма да сбъркате, ако планирате
отпуската си така, че да посетите още:

- ФСБ на Burgas Jam - https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37717.
- SPICE MUSIC FESTIVAL - 90`S EDITION на Морска гара - https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37512.
- Фестивал на крафт бирата - https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/37979.
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