




GORAFUNK
 e проект на Стефан Горанов, 

създаден в Холандия развиващ се на 
територията на четири континента. Първия си 

албум музикантите от групата записват и 
представят в Ню Йорк през зимата на 2015 година 
и се състои от аранжименти на класически джаз 

композиции на Чарли Паркър:
Вторият албум, който музикантите записват през 
лятото на 2017 в Beebop Cafe, Пловдив, се състои 

изцяло от авторски композиции на Стефан 
Горанов, базирани върху разказа на Рей 

Бредбъри "Frost and Fire". 
Александър Логозаров - китара

Любо Цанев - пиано
Михаил Иванов - бас

Евден Димитров - синтезатори
Стефан Горанов - барабани

Сетаре Нафиси - глас



Александър Логозаров завършва джаз китара 
в Холандия. По време на престоя си там им 
възможността да свири с музиканти като 
Ранди Брекер (САЩ), Майкъл Муур (САЩ), 
Кенди Дълфър (Холандия) и други. Със свои и 
проекти на колеги пътува в Северна Европа, а 
през 2015 с групата си Logo3o печели 
наградата за най-добра формация на джаз 
фестивала в Браила. Познат е на българската 
публика най-вече от “Лилия Илиева и 
Минимум квартет” и Браз Асоциация Биг 
Бенд.



Михаил Иванов започва да свири на контрабас 
на 17 годишна възраст. Носител е на награди от 
редица международни конкурси, между които и 
индивидуалната наградата за най-добър солист 
на Dutch Jazz Competition 2008, в Ротердам, 
Нидерландия. Като част от многобройни 
Български и международни състави концертира 
в цяла Европа, Азия и Южна и Централна 
Америка.



Евден Димитров свири и твори в местни 
проекти и банди като DAYO, FUNKY MIRACLE, 

ПРЕЯ, C-MO, TROMBOBBY и RAFFI. Започва 
музикалните си дейности през 2007г. в 

гр.Монтана, след което завършва 
музикалната академия “проф. Панчо 

Владигеров” със специалност Бас китара.



Стефан Горанов завършва магистърското си 
образование в Холандия и САЩ. Участва в 
редица престижни фестивали в Холандия, 
България, Литва, Германия, САЩ, Испания, 

Латвия, Турция, Тунис и Словения. 
 



Любо Цанев е 
джаз пианист и 
композитор. 
Магистър по 
композиция в 
Boston 
Conservatory, 
където е приет с 
пълна стипендия. 
С бостънската 
група “Strange 
Changes” записва 
и свири в Ню 
Инглънд и Ню 
Йорк. След
завръщането си в 
България, Любо 
работи с много от 
най-добрите 
родни 
джаз музиканти.



Сетаре Нафиси (Иран) и класическа и 
експериментална пианистка базирана в 

Холандия. Участва в редица проекти 
обединяващи класическа, филмова и 
електронна музика. Съорганизатор и 

създател на фестивала The World We Live In 
провеждащ се в Грьонинген/Холандия.


