


Обединение за съвременно и нестандартно изкуство

Street Art
представя:

            „БГз” са една от най-бързо развиващите се алтернативни групи в България, 
която  с  постоянство  и  увереност  натрупа  в  биографията  си  два  студийни  албума, 
многобройни клубни концерти и участия в по-големите фестивали в страната, както и 
съпорт на български и чуждестранни групи. Музиката им е повече от разнообразна, но 
като цяло парчетата които правят са предимно в стилистиката на реге, ска, фънк, пънк-
рок и хип-хоп звученето. Позитивните им текстове са леки и веселяшки, но понякога 
също замислени и задълбочени, на български и английски език, също както музиката 
им, те обхаващат много широк спектър от социални и чисто човешки теми, изразени 
понякога с много поетични метафори, друг път с ежедневен, дори „уличен” жаргон. 
Тези им качества  правят  „БГз” една универсална  група,  от която винаги можете да 
чуете нещо ново, различно и същевременно интересно!

www.  BG  z  BG  .eu  

http://www.BGzBG.eu/
http://www.bgzbg.eu/
http://www.bgzbg.eu/
https://www.facebook.com/StreetArtLabel


Обединение за съвременно и нестандартно иЗкуство

Street Art
представя:

            

           Митко Таралежков определено е един от най-нестандартните и колоритни 
артисти  на  родната  сцена.  Завършил  е  кинорежисура  и  има  няколко  престижни 
филмови награди в актива си, но любовта му към музиката и уникалният, „филмов” 
подход в поезията са едни от нещата, заради които си струва да чуете парчетата му, ако 
още не сте. Музиката, която прави Таралежков няма конкретен стил и в нея умело се 
смесват реге и ска с боса нова и етно елементи от цял свят. С типично „лекия” бургаски 
стил,  той  не  е  от  артистите  които  търсят  популярност,  а  по-скоро  тя  търси  него  – 
няколко от концертите му бяха излъчени на живо по Националното радио, а един от тях 
можете да видите и на видео в мрежата. Митко композира предимно сам музиката си, 
но  на  живо  я  изпълнява  най-често  в  компанията  на  Невен  Кидеров (перкусии), 
Александър Михайлов (саксофон, кавал) и bggz rubbit (китара, вокал). Зедно те имат зад 
гърба  си  много  клубни  и  фестивални  участия,  с  други  български  и  чуждестранни 
артисти. 

Street.Art  @abv.bg  

mailto:Street.Art@abv.bg
http://www.myspace.com/bggz
http://neven.roncho.net/
https://www.youtube.com/watch?v=8wL8k4LMpjA&list=PL2E27207B0ED07BEA
http://www.myspace.com/Taralejkov
https://www.facebook.com/StreetArtLabel
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Street Art
представя:

            

           Един  от  най-комплексните  български  артисти  bggz  rubbit [бъгс  ръбит], 
продължава своето приключение в необятната вселена на музиката. Освен фронтмен и 
композитор в групата си „БГз” (a.k.a. „Парти Партията”) и солидна основа в другите си 
проекти,  той следва и своя самостоятелна творческа траектория.  Въпреки, че е поел 
уверено в своя музикален коловоз,  bggz експериментира в почти всички стилове от 
съвременната музика, а негов специалитет са живите изпълнения, на които с помощта 
на записващ хардуер, създава пълнозвучни парчета на момента и импровизира върху 
тях. Друга негова запазена марка са смислените и позитивни текстове, на български и 
английски език,  които в някои от соловите му парчета  се превръщат в  задълбочена 
поезия. Освен с творческите процеси, той се занимава и с тяхната аудио и визуална 
обработка, с което покрива максимално широк периметър в своята област.

bggz@abv.bg

mailto:bggz@abv.bg
http://www.bgzbg.eu/
https://myspace.com/bggz
https://www.facebook.com/StreetArtLabel
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