
Музикалният празник бе в една 
от най-пищно украсените зали на 
президентския дворец в Прага. 
Официалният домакин на проявата 
бе чешкият президент Вацлав Клаус, 

който откри събитието. Неговият 
официален гост бе президентът на 
България Георги Първанов.
Поводът за поканата бе 50-тото 
юбилейно издание на престижната 

чешка поредица „Джаз в замъка“, ор-
ганизирана в Храдчани – бивш дво-
рец на чешките крале и седалище на 
чешкия президент от 1918 г. До днес 
в залите на двореца са свирили не 
само най-добрите чешки или сло-
вашки джаз музиканти, а световно 
известни звезди с различни почерци 
в джаза като Джон Абъркромби, Бил 
Фрисъл или Томи Смит. 
Милчо Левиев излиза пред чешка 
публика за пореден път и организато-
рите на концерта ревниво припомни-
ха, че първата международна сцена, 
на която стъпва, е именно в Прага 
в средата на 60-те години. Освен офи-
циалните гости в залата имаше както 
музиканти, участвали в предишни из-
дания на серията от концерти, дошли 
да чуят изпълнението на пианиста, 
така и негови почитатели – прите-
жатели на първата плоча на квартет 
„Фокус“, записана в „Балкантон“ през 
далечната 1965 година.
За концерта Милчо Левиев бе 
поканил певицата Вики Алмазиду, 
тромбониста Глен Ферис, тромпети-
ста Михаил Йосифов и басиста Весе-
лин Веселинов – Еко. Концертният 
репертоар не дублираше послед-
ните албуми, събиращи пианото на 
Левиев и гласа на Алмазиду, а изне-
надващо се състоеше от стандарти. 
Повечето от тях върнаха публиката 
назад във времето, но не се задово-
лиха само с американската класика. 
Изборът на репертоара направи 
концерта достъпен за много широк 
кръг слушатели, но не остави равно-
душни меломаните. 
Пиесите редуваха вокални импрови-
зации на Вики Алмазиду, изпълнени 

Кралският концерт 
 на Милчо Левиев квинтет в Прага

Концерт под наслов „Milcho Leviev&Friends“ се състоя на 18 март в испанската зала на 
пражкия замък храдчани. това бе 50-тият юбилеен концерт от цикъла „Джаз в замъка“, 
който се провежда под егидата на чешкия президент вацлав Клаус и бе организиран от 
президентската администрация със съдействието на президентството на българия, посол-
ството на българия в Чехия и българския културен институт в прага.
Световноизвестният български пианист и композитор Милчо левиев бе първият българ-
ски джаз музикант, поканен да свири пред чешкия президент вацлав Клаус. в концерта 
участва и виртуозният тромбонист глен Ферис, който е свирил с Милчо левиев в бенда на 
легендарния Дон елис. Спектакълът бе обявен в програмата на президента Клаус и се пре-
даваше онлайн на интернет сайта му. (бел.ред.)
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На 18 март 2009 г. преpидентът 
Георги Първанов направи работно 
посещение в Чешката република по 
покана на чешкия си колега Вацлав 
Клаус. Президентите на България 
и Чехия имаха работна вечеря 
и присъстваха на концерт на Милчо 
Левиев в Испанската зала на прези-
дентския дворец в Прага. „Истинска-
та причина за визитата на Първанов 
в Прага е да слуша джаз“, каза Клаус 
преди началото на концерта. 

Милчо левиев е световноизвестен джаз музикант, композитор, аран-
жор, пианист и педагог. българинът с американско поданство живее 
и работи в лос анжелис, СаЩ.
роден е на 19 декември 1937 г. в пловдив. завършва майсторския 
клас по композиция при проф. панчо владигеров и андрей Стоя-
нов в Държавната консерватория през 1960 г. Кариерата си започва 
в пловдивския драматичен театър. назначен е за диригент на биг 
бенда на българското национално радио от 1962 до 1966. От 1963 до 
1968 работи като солист и диригент на пловдивската и Софийската 
филхармония. по идея на радой ралин създава групата Джаз Фо-
кус’65. повратна в кариерата на музиканта е 1970 г., когато левиев 
приема поканата на авангардния тромпетист Дон елис и става музи-
кант и аранжор в неговия биг бенд в лос анджелис. именно Дон елис 
нарича левиев „създателя на балканския джаз“. Още преди смъртта на 
Дон елис (1978) българският джазмен започва да свири в състава на 
барабаниста били Кобъм. през 80-те години се завръща за кратко в ро-
дината си и изнася поредица от концерти. левиев концертира в европа 
и СаЩ. носител е на наградата на критиката от джаз фестивала в Мон-
трьо през 1967. Милчо левиев е преподавател във факултета по джаз 
музика в University of Southern California, лос анджелис (от 1998 г.). 
преподавал е в музикално училище GROVE от 1974 до 1992. Музикален 
директор е на джаз клуб „Comeback In“ във венис, Калифорния от 1981 
до 1990. 
Композира симфонична и камерна музика, прави джаз аранжименти. 
носител е на множество награди, сред които Dramalogue за най-до-
бър музикален директор (1987), номиниран е за наградите „грами“ за 
различни свои аранжименти и присъства във всички големи световни 
музикални енциклопедии. 
носител на орден „Стара планина“ (1997) и златен медал на Междуна-
родната академия на изкуствата в париж. почетен доктор е на париж-
ката и на лондонската музикална академия. 
номиниран е за наградата „грами“ за най-добър вокален аранжимент 
на композицията на Чарли паркър. автор е на композиции и аранжи-
менти и е участвал като изпълнител в американската джаз филхармо-
ния, Симфоничния оркестър на бевърли хилс, Софийската филхармо-
ния.  
Милчо левиев два пъти е носител на титлата „Доктор хонорис Кауза“ – 
на академията за музикално и танцово изкуство в пловдив (1995) и на 
нов български унивеситет (1998). негови композиции, аранжименти 
и статии са отпечатани в Down Beat, Keyboard, The Piano Stylist, Piano 
Today и други музикални издания.

с пиетет към един от кумирите й – 
Мишел Льогран, и блус стандарти. 
Сред най-впечатляващите пиеси бе 
трактовката на „Rondo a la Turke“ от 
Дейв Брубек, в чиято ритмика Милчо 
Левиев приплете поне още три 
други пиеси с водещите им моти-
ви. Това бе едно от най-ефектните 
изпълнения, съдейки по реакцията 
на публиката в залата. Като един от 
експериментите за меломани може 
да се определи импровизацията за 
пиано и бас върху „Girl from Ipanema”, 
в която Веселин Веселинов водеше 
мелодичната линия, а Милчо Левиев 
го допълваше, но без да натрапват 
основната тема. 
Всъщност концертът започна със 
символично връщане назад във вре-
мето, когато – по думите на Милчо 
Левиев – „да се прави джаз беше 
нещо лошо“. Първата пиеса в кон-
цертния репертоар, „Take The „A” Train” 
на Дюк Елингтън, до днес навява спо-
мена за джаз предаванията на радио 
VOA Europe и привкуса на свобода-
та, който тази медия има по онова 
време в Източна Европа. Финалът на 
концерта вероятно е изненадал мно-
зина, които разпознаха мелодията 
на „Imagine“ на Джон Ленън. Но не са 
доловили цитирания мотив от „Ода 
на радостта“ на Бетховен, вмъкнат 
в първите тактове на пиесата. Все пак 
за слушателите, които са разпозна-
ли съчетаването на симфоничното 
произведение с песента на Ленън, 
партията на тромпета в края на 
композицията затвърди впечатлени-
ето. Двете емблематични пиеси бяха 
свързани в едно общо послание. 

Милчо Левиев за пореден път 
доказа, че за кралете в джаза не 
са приемливи нито ограниченията 
на едно или друго време в истори-
ята на музикалните вкусове, нито 
пространствените ограничения на 
музикалната география. Квинтетът 
на Левиев излезе на сцената в Прага 
не за да демонстрира виртуозно 
владеене на клавиатура, педали или 
темпа, а за да сподели своето изжи-
вяване от богатството на музикална-
та импровизация.

добромир Григоров

(Електронната публикация на те-
кста е в News.bg от 19 март 2009 г.)

Посещение на президента  
Първанов в Чехия
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