
A Bolgár Nemzeti Rádió Big Bandje  

1960 március 3-án megalakult együttes rövidesen részévé válik a bolgár főváros zenei életének. 

Vezetője Vili Kazaszjan, aki 33 évig állt a zenekar élén. A Big Band elválaszthatatlan részévé 

vált az összes jelentős bolgár pop- és szórakoztató zenei fesztiválnak: az Arany Orfeusznak és 

az Év Dalának. Emlékezetesek a fellépései a Szófiai Zenehetek Fesztiválon. Napjainkban is a 

rádió Big Bandje kedvelt vendége a Banszkóban, Plovdivban, Ruszéban szervezett nemzetközi 

dzsessz fesztiválokon, valamint a legnagyobb nyári kulturális fórumban, a Szozopolban 

szervezett Apollonia Feszten.  

 

 

 

A Big Band részére komponált vagy hangszerelt művekről (akár énekes kíséretként) az együttes 

folyamatosan készít felvételeket a Bolgár Nemzeti Rádió zenetára számára, ezek között 

találhatók dzsessz standardok, különböző, nemcsak dzsessz, hanem etnozenét, funky, pop, 

rockzenét is tartalmazó projektek is. A zenekar első karmesterei között megemlíthetjük Zsul 

Levi, Dimitar Ganev, Georgi Ganev, Emil Georgiev és Milcso Leviev nevét. 1965-ben a 

zenekar élére Vili Kazaszjan állt, és 33 éven keresztül volt az ő vezetője. Karizmatikus 

egyénisége, meghatározó jelenléte és szakmaisága egy minőségileg új szintre vitték az együttest 

fellépései intenzitását, népszerűségét és repertoárjának formálását illetően. 1998-tól 2010-ig 

Janko Miladinov, a Big Band addigi zongoristája vezeti a zenekart. 

 

2010-től kezdve a Big Band karmestere Antoni Doncsev zeneszerző és zongoraművész, az 

egyik legnépszerűbb és tehetségesebb dzsessz zenészek egyike lett. Doncsev átvette a 

stafétabotot a zenekar megalakulásának 50. évfordulója alkalmából szervezett koncerten, 

máig sikerrel folytatva tevékenységét. Tehetséges zongorista, zeneszerző, film-színház 

zeneszerzőként ő egy új irányba vezeti a zenekart, ötvözve az európai dzsessz új tendenciáit a 

hagyományos dzsessz repertoárral. 



 

Az együttesben mindig voltak és jelenleg is tagjai a legjobb bolgár dzsessz zenészek.  Egyesek 

életük végéig zenélnek ott, mások pedig folytatják karrierjét szólistaként. Alakulásának első 

évtizedeiben a legnevesebb zenészei között megemlíthetjük Nedko Trosanov, Dimitar 

Szimeonov, Toncso Ruszev, Emanuil Manolov – Balema, Ljudmil Georgiev, Sibil Benev, Petar 

Cankov, Dancso Kapitanov nevét. Később a zenekar tagjai között ott találjuk Hriszto Jocovot, 

Szimeon Sterevet, Sztojan Jankulov – Sztundzsit, Venko Poromanszkit, Mihail Joszifovot, 

Ivajlo Zvvezdomirovot is. 

A bolgár dzsessz és etnozene nagyai mind szólistaként léptek fel a Big Banddel, például: 

Teodoszij Szpaszov, Szimeon Sterev, Jaldaz Ibrahimova, Vaszil Petrov, Kamelija Todorova, 

úgy, mint világhírű énekesek: Natalie Cole, Randy Brecker, Josephine Baker, Tom Harell, 

George Garzone, Joe Lovano, Christian Elsaesser, Kurt Elling, Tomi Smith és mások.  

 


