
ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ 

Роден в София през 1970 г. в 

семейството на виолистката 

Марта Пантелеева и 

кларинетиста Пантелей 

Пантелеев. Едва 11-годишен е 

избран за концертмайстор на 

Младежката филхармония 

„Пионер”, дирижирана от проф. 

Влади Симеонов. С този именит 

ансамбъл участва в серия 

успешни турнета. Завършва Националното музикално училище „Любомир Пипков” в 

София и Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, където учи 

цигулка при Ангелина Атанасова и проф. Петър Христосков. През 1990 г. Веско Ешкенази 

заминава за Лондон, където завършва 2-годишна магистърска програма за солисти в класа 

на проф. Ифра Нийман в Училището за музика и драма Гилдхол. Дарбата и постиженията 

на младия цигулар са отличени с лауреатски звания на Международния конкурс на името 

на легендарния Хенрик Виенявски (Познан, Полша), Китайския международен конкурс в 

Бейджин, конкурса Карл Флеш в Лондон. Носител е на наградата „Музикант на годината” 

за 2010 на Българското национално радио. Веско Ешкенази концертира в много страни на 

Европа, САЩ, Южна Америка, в Индия, Китай. Гост е на престижни фестивали като Midem 

в Кан, фестивалите в Монпелие, Лоар-Атлантик, в Нант и Реймс (Франция), Новогодишния 

музикален фестивал в София, Мартенски музикални дни в Русе, Opera Open в Пловдив, 

Варненско лято и Аполония. Като концертмайстор на един от най-големите европейски 

оркестри – нидерландския Кралски Консертхебауоркест, и като солист – цигуларят 

сътрудничи с диригенти от висша класа: Марис Янсонс, Бернард Хайтинк, Рикардо Шайи, 

Даниеле Гати, Курт Мазур, сър Колин Дейвис, Карло Мария Джулини, Сейджи Озава, Емил 

Чакъров. Работи редом с Монсерат Кабайе, Пласидо Доминго, Алексис Вайсенберг, Юрий 

Башмет, Мстислав Ростропович, и без преувеличение – с още стотици имена от световния 

музикален елит. Сред оркестрите, пред които се е изправял като солист, трябва да споменем 

Кралския Консертхебауоркест - Амстердам, Лондонския филхармоничен оркестър, 

Английския камерен оркестър, Филхармоничния оркестър на Монте Карло, Софийска 

филхармония, Симфоничния оркестър на Мексико сити, Холандската филхармония, 

Пражкия симфоничен оркестър, Ирландския национален симфоничен оркестър, Баховия 

камерен оркестър – Берлин и др. Сред неговите най-забележителни изпълнения са Концерт 

№5 в ла мажор от Моцарт с Марис Янсонс, Концертът от Дворжак със сър Колин Дейвис, 

Концерт за цигулка от Барбър с Яап ван Зведен и Концерт за цигулка в сол минор от Брух 

(през януари 2012 ) с Анкуш Кумар Бахл (заместил Курт Мазур), и всички тези концерти – с 

Кралския Концертгебау оркестър. През 2016 г., начело на Кралския оркестър, е номиниран 

за най-престижната награда „Грами“ в раздела „Най-добри оркестрови записи“ за 

изпълнението на Пета симфония на Сергей Прокофиев. През 2009 г. Ешкенази музицира 

интензивно с брат си, цигуларя, композитора и диригента Мартин Пантелеев, с когото 

изпълняват Концерт за цигулка от Дворжак с Orkest van het Oosten, Концерт №5 в ла мажор 

от Моцарт с Камерния оркестър на Концертгебау и много др. През същата година двамата 

братя правят с този оркестър и преминало с акламации турне в София и Истанбул. Сезон 

2011/2012 цигуларят открива с open-air концерт в центъра на София заедно със Софийска 



филхармония, събирайки най-многолюдната публика на класически концерт въобще, като 

създава незабравим празник за присъстващите. През същия сезон е постоянен гост-солист, в 

зала „България” с четири рецитала и изпълнение на Концерт за цигулка в сол минор от 

Брух със Софийската филхармония. Артистът записва за компанията „Pentatone Classics”. 

Записът му с Камерния оркестър на Консертгебау на концерти от Моцарт, Менделсон и 

Рондо в ла-мажор от Шуберт получава най-висока оценка на критиката. През 2012 г. 

осъществява запис на всички концерти за цигулка от Бах. Веско Ешкенази е и обичан 

камерен изпълнител. Щастливи партньорства го свързват с някои от най-интересните 

днешни музиканти. През 1995 г. заедно с пианиста Людмил Ангелов формират сонатна 

двойка и изнасят многобройни концерти в Европа. Ансамбълът е с особено въодушевление 

приет от испанската публика в градовете Гийон, Толедо и Мадрид, където в четири 

последователни вечери изпълнява всички сонати от Моцарт за цигулка и пиано. Техният 

албум с руска музика е издаден от „Gega New”, а вторият им албум „Пленителният Джордж 

Гершуин” – от „Pentatone Classics”. През октомври 2007 г. музикантите изнасят рецитал в 

препълнената зала „България“ в София, излъчван директно по БНТ. От сезон 2012/2013 

Ешкенази музицира и с пианистката Мариета Петкова. Веско Ешкенази свири на цигулка 

„Гуарниери дел Джезу” от 1741 г., предоставена му от анонимен спонсор. През 2015 г. се 

ражда идеята за съвместен проект с пианистът Людмил Ангелов, който да разгърне 

богатството, нежността и страстта на така популярното танго нуево. Повод за създаването 

на албума „Taнгo“ стана 20-годишното сценично партньорство на двамата изпълнители. А 

самият албум пък стана повод двамата носители на приза „Музикант на годината“ – 

Людмил Ангелов през 1994 г., а Веско Ешкенази – през 2010 г., да получат заедно и 

наградата „Музикален проект на годината 2016“ по волята на слушателите на предаването 

за класическа „Алегро виваче“ по „Хоризонт“. Музика, която разказва страстни истории – и 

весели, и тъжни, но много красиви. Пътят към тангото се превръща в пътешествие на 

приятелството и споделянето. Програмата, вдъхновена от този съвместен компактдиск, 

бива представена концертно за първи път през 2016 г. в зала „България“, след което следва 

национално турне. Популярността на проекта и многото покани доведоха и до продължение 

през 2018 г. През 2019 г. Столична община удостои музиканта с най-високото си отличие – 

„Почетен гражданин на София“ за високите му заслуги за града. През 2020 г. Веско 

Ешкенази отбелязва 50-годишнината си заедно с Плевенска филхармония в един юбилеен 

концерт – разказ за Музите на цигуларя в една вдъхновяваща симбиоза между музика, 

поезия и театър. Юбилейните срещи стартират от Зала 1 на НДК – София и продължават в 

още 13 града в страната: Велико Търново, Шумен, Асеновград, Хасково, Русе, 

Панагюрище, Ямбол, Бургас, Варна, Плевен, Добрич, Пловдив, Стара Загора. 

„Ще празнувам тази любов...Към вас, към музиката, към моето семейство и моите музи!“ – 

споделя Веско Ешкенази по повод предстоящите събития. 


