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На 15 септември Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство откри за 52-ри път своята нова 
учебна година.

Точно в 10 часа в препълнената зала на АМТИИ проз-
вучаха химнът на Република България и студентският 
химн  „Gaudeamusigitur“, който още от  13-ти век  е израз 
на неувяхващия младежки дух, жаден за наука и знания.

На сцената в академични тоги заеха местата си ректо-
рът на АМТИИ проф. академик Милчо Василев, тримата 
зам.- ректори проф. д-р Костадин Бураджиев – зам.-рек-

тор по учебната дейност и следакредитационния кон-
трол, проф.д-р Тони Шекерджиева-Новак – зам.-ректор 
по Научната дейност и проф. д-р Даниела Дженева –  
зам.-ректор по Художествено-творческата дейност, как-
то и деканите на трите факултета доц. Кирил Чапликов 
– декан на факултет “Музикална педагогика”, проф. д-р 
Тодор Киров – декан на факултет “Музикален фолклор 
и хореография”и доц. д-р Зора Янакиева – временно 
изпълняваща длъжността декан на факултет „Изобрази-
телни изкуства”.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА
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Преди да произнесе тържественото си слово, ректорът 
проф. Милчо Василев се обърна към аудиторията, за 
да представи и останалите официални лица в залата: 
проф. д-р Любен Досев – директор на Департамента за 
специализирана и езикова подготовка, проф. Магдалена 
Чикчева – ръководител на катедра “Оркестрови 
инструменти и класическо пеене”, проф. д-р Полина 
Куюмджиева -ръководител на катедра ”Теория и история 
на музиката”, проф. д-р Албена Димова – ръководител на 
катeдра “Пиано и акордеон”, проф. д-р Капка Солакова 
– ръководител на катедра “Музикална педагогика 
и дирижиране”, доц. д-р Владимир Владимиров – 
ръководител на катедра “Музикален фолклор”, проф. д-р 
Антон Андонов – ръководител на катедра “Хореография”, 
доц. Никола Лаутлиев –  ръководител катедра “Приложни 
изкуства”, доц. Румен Жеков – ръководител на катедра  
”Изящни изкуства”, доц. д-р Пламен Първанов – 
председател на Контролния съвет, доц. д-р Любомир Ка-
раджов – PR на Академията,  Константин Мечев – пом.-
ректор, Христина Колева – ръководител финансов отдел, 
Ма рия Демирева – началник на учебен отдел, Веска 
Пав лова – началник на библиотеката, Събина Бодуро ва 
– пред седател на Студентския съвет, а също и при съст ва-
щи те членове на Съвета на настоятелите  с председател  
г-н Иван Фратев и членове: Светлозар Драгушев, Иван 
Шишков, Константин Маджаров, Матей Матеев и проф. 
д-р изк. Лозанка Пейчева.

„АМТИИ е единственото висше учебно заведение в 
България, в което са събрани всички или почти всички 
видове изкуства – музика (класическа, поп и джаз и 
фолклорна), танц (класически, съвременен и фолклорен) 
и изобразителни изкуства (приложни и изящни)“ - 
отбеляза с гордост в словото си ректорът проф. Василев. 
Той акцентира, че също така АМТИИ е единственото 
висше учебно заведение в България, в което студентите 
са обучават в специалностите „Изпълнителско изкуство 
– народни инструменти и народно пеене”, „Дирижиране 
на народни състави”, „Мултимедия и виртуална реалност”, 
„Съвременни танцови техники” и „Типография”.  

Ректорът подчерта, че академията  притежава най-
добрия преподавателски състав във всички направления – 
професори, доценти, доктори, които са носители на много 
престижни награди за изкуство в България и чужбина и 
които извършват не само огромна педагогическа дейност, 
но са и действащи концертиращи артисти – изпълнители, 
диригенти, композитори, музиковеди, хореографи, 
художници, изкуствоведи и др. Огромна част от всички 
тях са добили национална и световна известност не само 
като такива, но и като председатели и членове на много 
журита, комисии и др. у нас и в чужбина.

Ректорът увери първокурсниците, че дипломите от 
АМТИИ се признават в цял свят и голяма част от студентите, 
работейки в чужбина, стават своеобразни емисари  в 
дейността за набиране на нови чуждестранни студенти. 
„Днес в академията се обучават студенти  и докторанти от 
Македония, Турция, Гърция, Сърбия, Швеция, Китай, като 
общият брой на обучаващите се в АМТИИ надвишава 1000 
души“ –отбеляза с гордост проф. Василев. 

В края на своето слово ректорът се обърна към 
новоприетите първокурсници, за да им каже, че 
изискванията в академията наистина са големи, но 

взискателността на преподавателите е гаранция за 
успешната бъдеща професионална реализация. „В този 
смисъл, когато в своя професионален път се изправите 
пред определена природна стихия (условно казано в 
областта на изкуството),  не прекланяйте глава, не бягайте, 
а се борете срещу нея със своя научен арсенал, придобит 
от нашата Академия, или както се казва в една древна 
португалска поговорка „Живейте да се научите, за да се 
научите да живеете”-завърши ректорът.

От името на първокурсниците към ръководството на 
АМТИИ  и към новите си колеги се обърна Дамян Йорданов, 
студент I-ви курс в специалността „Дирижиране на 
народни състави“. Той увери бъдещите си преподаватели, 
че младите хора са горди от факта, че техни учители ще 
бъдат хора, оставили трайни следи и прославили АМТИИ и 
България по световните сцени. „Удоволствието да работим 
с най-добрите академични преподаватели, да се докоснем 
до магията на техния талант и педагогическо майсторство, 
да придобием богата обща култура, превръща всеки един 
от нас в целеустремена личност“- каза Дамян Йорданов 
и допълни, че всеки от новоприетите се вълнува от 
неизвестното, очаква успехите, знае за трудностите и 
вероятно ще греши, но се надява преклонението към 
изкуството да ги води напред. 

Академичното тържество по случай откриването на 
новата 2016-2017 учебна година продължи с приветствие 
от страна на Светлозар Чичиков, представител на 
Общинският институт „Старинен Пловдив“. Той напомни 
на новоприетите студенти, че в своите 7 сгради на 
територията на Стария град те имат честта и удоволствието 
да учат на най-красивото, одухотворено и мечтано място 
за творчески и академичен живот в сферата на изкуството. 

Академичната награда „Асен Диамандиев“ бе връчена 
от ректора на студентката Джулия Узунова, а Цвета 
Панчева от магистърската специалност „Музикознание“ 
и Маргарита Вълчанова от магистърската специалност 
„Аниматор изкуство в туризма“ получиха плакети за 
призови места в конкурса „АМТИИ в един кадър“. 

Тържеството продължи с концертна програма, която в 
АМТИИ по традиция се изнася от студенти и академични 
състави и това прави церемонията по откриването на 
учебната година по-различна от празника на всяко друго 
висше учебно заведение в Пловдив. 

На сцената последователно излязоха пианистката 
Диди Божкова от класа на проф. Роксана Богданова, 
джаз-певицата Антония Бъчварова с преподавател 
Марина Господинова и Академичният народен хор 
под диригентството на проф. д-р Костадин Бураджиев. 
Със своето представяне  изпълнителите затвърдиха 
увереността в новоприетите студенти, че решението 
им да изучават и творят изкуство в АМТИИ е бил най-
правилният избор!

Церемонията по откриването на учебната година в 
АМТИИ завърши с ректорския поздрав и ангажимента, 
който той пое пред тях: „От сърце ви желая  здраве, сили, 
енергия и творческо дръзновение, за да реализирате 
пълноценно своя талант, а ние – преподавателите, ще 
направим всичко възможно  това да стане реалност.

НА ДОБЪР ЧАС, УВАЖАЕМИ ПЪРВОКУРСНИЦИ!

доц. д-р Любомир Караджов

» (продължение от стр. 1)
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Тук ще преми-
нат най-красивите, 
най-пълноценните 
и най-запомнящи 
се години от на-
шия живот, които 
ще изживеем със 
самочувствието и 
достойнството на 
младостта, с вяра-
та, че ще постигнем 
мечтите си.

Вълнуваме се 
от не из вест но то, 
очак ва ме ус пе хи те, 
знаем за трудностите. Вероятно ще грешим, вероятно ще 
се затрудняваме. Но преклонението към изкуството ще 
ни води напред. И нека помним – трудностите отстъпват 
пред труда!

Уважаеми господин Ректор, уважаеми преподаватели,  
искам да ви уверя, че ще се гордеете с нас и нашите пос-
тижения, че след четири години ще бъдем по-знаещи, по-
можещи и по-добри хора, че ще направим своя живот и 
живота на хората около нас по-красив.

Пожелавам на всички успешна учебна година!
На добър час!

На 5 октомври 2016 г. в зала “Иван Спасов” се проведе 
творческа среща със световно известният български 
композитор Добринка Табакова. Тя е родена в Пловдив и 
завършва Консерваторията Гилдхол и Кралския Колеж в 
Лондон. Уошингтон Таймс нарича музиката й „грабваща 
и дълбоко вълнуваща”, докато списание “Страд” пише: 
„... греещите тонални хармонии и мисъл със замах 
в призведенията й, изразяват огромна емоционална 
дълбочина”. 

В препълнената зала г-жа Табакова представи части от 
своите произведения “Insight”, “Concerto for Cello and Strigs”, 
“Frozen River Flows” и “Suite in Old Style” от номинираният 
за “Грами” през 2014 г. авторски албум “String Paths”.

В края на срещата Академичният народен хор, в знак на 
благодарност, поздрави г-жа Табакова с песента “Недельо, 
Недельо” на композитора Георги Андреев, което силно я 
развълнува и просълзи. 

Презентацията на композиторското творчество на 
Добринка Табакова предизвика анализ на състоянието на 
съвременната българска музика, както и обещания за нови 
творчески срещи и ползотворно сътрудничество.

ТВОРЧЕСКА
СРЕЩА

Уважаеми господин Ректор, уважаеми преподаватели и 
гости, скъпи колеги, дами и господа,

за мен е чест и дълбоко удовлетворение, че имам въз-
можността да се обърна към Вас от името на всички пър-
вокурсници в Академия за музикално, танцово и изоб-
разително изкуство, които днес с вълнение престъпват 
прага на Алма Матер.

Уверявам Ви, че сме много горди да се поздравим с из-
воюваната възможност да продължим образованието си 
в такова престижно учебно заведение и това предопре-
деля нашия житейски и професионален път.

Удоволствието да работим с най-добрите академични 
преподаватели, да се докоснем до магията на техния та-
лант и педагогическо майсторство, да придобием богата 
обща култура, превръща всеки един от нас в целеустре-
мена личност.

Скъпи преподаватели, 
много от вас вече са оставили трайни следи по световни-
те сцени и са прославили както Академията, така и Бъл-
гария. Ние се чувстваме изключително горди от факта, че 
именно вие ще бъдете наши Учители.

Уважаеми състуденти,
днес ние ставаме част от едно голямо творческо семей-
ство – семейството на Арт Академията в Пловдив. 

Обръщение От иметО на първОкурсниците

» (снимки от тържеството на стр. 12)
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На 12 април 2016 г. в Археологически комплекс 
"Малка Базилика" бе открита Великденска изложба 
на икони за храм ‘’Св. пророк Илия’’ с. Синапово 
с автори : доц. Елена Кантарева; Райна Дечева; 
Стефка Попова; Илиан Видолов и доц. Дечко Дечев. 
Изложбата откриха доц. Дечко Дечев, г-н Димитър 
Георгиев почетен консул на Украйна, инициатор и 
дарител на реставрацията на иконостаса. Ректорът 
на АМТИИ  проф. академик Милчо Василев 
поздрави авторите и гостите на събитието като не 
скри своето силно вълнение от представените икони 
и личната си връзка със с. Синапово. По традиция 
празненството продължи с впечатляващото 
изпълнение на църковни песнопения на академичен 
хор “Гаудеамус” при АМТИИ гр. Пловдив.

Гости на празника бяха десетки пловдивчани, 
ценители на изкуството, колеги от АМТИИ, които 
се наслаждаваха на съчетанието на античното 
мозаично изкуство, представената изящна 
иконопис и прекрасния вокал на хор "Гаудеамус". 

Подготовката и откриването на изложбата бяха 
заснети от NDR (Северно Германска Телевизия), 
а кадри от тях бяха включени във филмът им 
"Пловдив - българската Троя" излъчен на 29 май 
тази година в Германия. 
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hanseblick/

Plovdiv-Das-bulgarische-Troja,hanseblick644.html
Изложбата очерта важен момент от цялостното 

обновление и реставрация на храма. Представени 
бяха част от иконите за Царския ред на иконостаса, 
икони от Дейсисен и Празничен ред, както и 

постери с моменти от реставрацията на иконостаса 
възвърнала оригиналния му вид и блясък.

Църквата "Свети пророк Илия" в село Синапово 
е построена през 1834 г. През 1933 г. е извършен 
първият по-значителен ремонт и разширение на 
сградата. Иконостасът и иконите са изработени 
от местни зографи. За съжаление през 2007 г. 
оригиналните икони са откраднати. През 2012-2013 
г. по програма за “Развитие на селските региони” на 
Министерство на земеделието и храните е извършен 
ремонт на храма и подобряване на прилежащото 
пространство.

През 2015 г. започва реставрация на иконостаса 
от Творчески колектив с ръководител доц. Елена 
Кантарева-Дечева, доц. Дечко Дечев, Александрина 
Ячкова, Райна Дечева, Илиан Видолов - магистри 
по църковна живопис, Димитър Станчев и Георги 
Маринов - бакалаври от АМТИИ. Дървеният 
иконостас е укрепен, почистен и преизписан, 
реставрирани са част от съществуващите икони; 
направен е проект за изписване на липсващите 
икони, представящ цялостен завършен облик на 
храмовото пространство.

Изложбата още веднъж показва възможноста 
за възтановяване на рушащите се православни 
храмове в българското село, чрез вярата и желанието 
да пребъде храма и за  следващите поколения.

ас. Стефка Попова

Великденска изложба на икони за храм “Св. Илия” с. Синапово
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Академичния народен хор при АМТИИ взе участие в 
9-тия “Тракийски хоров фестивал” който се проведе в 
град Ямбол от 13 до 16 октомври 2016 г. 

През четирите дни на музикалния форум на сцената 
се явиха 17 хорове от цялата страна. Сред тях бяха жен-
ският камерен хор при храма " Св. Георги Победоносец" 
в Тервел, фолклорният хор "Елица" от София, камерни-
ят хор "Иван Спасов", вокалният ансамбъл "Фортисимо" 
от Бургас, вокалният квинтет "Еуфония" от София, сме-
сеният хор "Родна песен" от Хасково, хоровата школа и 
дамският хор "Проф. Г. Димитров" от Ямбол.

Домакини на проявата са читалището "Тракийска 
лира", НТС и Община Ямбол.

Алия Хансе

С голям фолклорен концерт, озаглавен “Песните и 
танците на България”, Академичният народен хор с гл. 
диригент проф. д-р Костадин Бураджиев и щатният тан-
цов състав при АМТИИ с ръководител ас. д-р Стефан 
Йорданов откриха деветото издание на откри Между-
народния фестивал “Mладите в изкуството - Via Pontika” 
в гр. Балчик. На открита сцена в центъра на кв. “Васил 
Левски” в гр. Балчик, пред многобройна публика, със-
тавите на АМТИИ за пореден път демонстрираха своя 
висок професионализъм.

Това уникално събитие, което събира млади творци 
от висшите университети по изкуствата в България и 
Европа, дава възможност да се представят и да се сле-
ди развитието на различни течения в съвременните 
изкуства, както и развитието на образованието по из-
куства в цял свят.

С всяка една изминала година екипът на фестивала 
развива и разработва форума в посока на неговата ин-
тернационалност и интерерактивност. Художници, му-
зиканти, театрали, фотографи и кинодейци, представят 
своите професионални търсения, чрез изложби, пред-
ставления, концерти и прожекции.

Н О В   Т В О Р Ч Е С К И   С Е З О Н
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През 2016 година един от изтъкна-
тите пловдивски композитори – ака-
демик Николай Стойков отпразнува 
своя 80-годишен юбилей с няколко 
концерта, на които бяха представе-
ни различни страни от богатото му 
творчество. На деня на музиката – 
1. октомври, в концертната зала на 
АМТИИ се състоя хоров концерт, в 
който участваха разнообразни със-
тави.

Тържественото събитие беше от-
крито с прочувствена реч на Ректора 
на АМТИИ, акад. Милчо Василев. 
Той каза: „...искам да се спра на два 
много силни момента, които запе-
чатват Николай Стойков със златни 
букви в историята не само на АМ-
ТИИ, не само в личния му живот, но, 
аз мисля, че и в историята на цялото 
развитие на българската култура и в 
частност на българския музикален 
фолклор. Какво имам предвид: пър-
вото нещо, което бих искал да кажа 
е, че ако Филип Кутев е основателят 
на многогласната хорова песен на 
основата на българския музикален 
фолклор, Николай Стойков (това 
го казвам за първи път и е лично от 
мен, не го налагам) е реформаторът, 
променя мисленето на хоровата му-
зика. През 1972 година в Съюза на 
българските композитори той изпя 
със смесения хор на Асен Диаман-
диев „Калугерине, црън гяволине“, 
която и до ден днешен обикаля всич-
ки наши състави не само в България, 
но и в света. Представяте ли си, в 72 
година, един хор да пее, да импро-
визира, със срички, да прави хро-
матика. Това е нещо уникално, т.е. 
той инструментализира хора. Затова 
смело мога да кажа, че от тази годи-
на нататък много млади композито-
ри тръгнаха по този път. Така че в 
това отношение определено считам, 
че Николай Стойков е реформато-
рът и човекът-основоположник на 
съвременното мислене. Много ком-
позитори се мъчат да го имитират, да 
го копират, но неуспешно. От сърце 
пожелавам на Николай Стойков все 
така да бъде енергичен, макар и на 

своите години и да пише в този дух...
Второто, което касае Николай Стой-
ков лично като музикант, е това, че 
ако не беше Николай Стойков, ня-
маше да има катедра „Музикален 
фолклор“. Защо? - Защото, ако Асен 
Диамандиев покани Николай Стой-
ков да бъде първият ръководител 
на катедра „Музикален фолклор“, 
той е преценил на 100 процента, че 
този човек ще укрепва тази катедра 
и ще я извиси не само в национа-
лен мащаб, но и в интернационален 
мащаб. Така че в дългите години, в 
които Николай Стойков беше ръко-
водител на катедра, той ни създаде 
всички нас. Той създаде мене, той 

създаде професор Досев, той създа-
де професор Тодор Киров, той съз-
даде доцент Мария Стоянова, които 
днес са изключителни преподава-
тели, които днес обучават младите 
хора и разпространиха нашия музи-
кален фолклор. Нещо повече – той 
е живата връзка между класиката и 
фолклора. Какво повече бих могъл 
да кажа, освен да му пожелая здра-
ве. Истинско щастие и удоволствие 
е било за мен да работя с него. Той 
беше първият преподавател и ръ-
ководител катедра, аз бях вторият. 
От него се научих не само да пиша 
музика, но и да се занимавам с доку-
ментация, което сега, като Ректор на 
Академията, много ми помага. Бла-
годаря ти, Николай!”

Академик Стойков отговори на 
емоционалното приветствие, като 
припомни един затрогващ факт от 
първото изпълнение на песента „Ка-
лугерине“. „...След като се изпълни 
песента, от предпоследния ред на за-
лата изскочи един младеж и се изви-
ка възторжено. Това беше господин 
Ректорът. Благодаря за всичко!“

В изпълнение на „Хор на пловдив-
ските момчета“ прозвучаха песните 
„Яж, яж“ и „Тюх, брей“. В двете про-
изведения, под умелото ръководство 
на диригент Милка Толедова и аком-
панимента на пиано на Юлия Петро-
ва малките хористи се представиха 
като артистични и темпераментни 
изпълнители, с неподправена обич и 
респект към музиката. 

Хор „Детска китка“ под ръковод-
ството на проф. Златина Делирадева 
и клавирен съпровод на Соня За-
прянова изпълни „Пролетна песен“, 
„Баба Зима инструменти има“ и 
„Новогодишна баклава“. Подбрани 
с приятен контраст на изразни сред-
ства, трите песни представиха раз-
лични страни от изпълнителските 
качества на вокалния състав. „Про-
летна песен“, създадена с по-тради-
ционни средства изяви мечтателно-
развълнуваните нотки в изразния 
език на композитора и изпълнители-
те. Атрактивната песен „Баба Зима 

Хоров концерт по повод 80-годишния юбилей
на композитора Николай Стойков
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инструменти има“ с ярко и ефектно 
съпоставените мелодия и шумови 
ефекти разкри артистизма на вокал-
ната формация, но и стриктното из-
пълнение на сложните дисонантни 
съзвучия. Многоплоскостното из-
ложение на „Новогодишна баклава“, 
където е използвана мелодията на 
коледарската песен „Стани, стани, 
нине, нине, господине“ показа май-
сторството на тоновия творец да 
вплита фолклорна мелодия в съвре-
менно интонационно „обкръжение“.

Академичният народен хор при 
АМТИИ с главен диригент проф. 
Костадин Бураджиев и помощник-
диригенти Данка Цветкова и Радка 
Стефанова представи„Малка мома 
двори мете“ и „Старинна песен“. Из-
ключителното темброво богатство, 
интонационната прецизност, завид-
ната техническа лекота при богатата 
колоритна фактура на двете песни, 
огромната динамична палитра на 
състава, както и вещото ръковод-
ство сътвориха истински празник. 
Бляскави, цветни, ефектни, както 
винаги!

Женският хор „Алабреа“ ръко-
воден от Атанаска Попова изпълни 
„Коледа“ и „Калугерине“. Песента 
„Калугерине“, превърнала се във 
вокален символ на творчеството на 

Стойков прозвуча в ефектно бързо 
темпо, с рязко, отчетливо стакато. В 
двете песни се откроиха красивото, 
наситено звучене на ниските гласове, 
стриктното интониране и уменията 
на състава за пресъздаване на ярък 
динамически и щрихов контраст. 

Изключително приятна изненада 
поднесе изпълнението на детската 
артгрупа „Славена“ с главен худо-
жествен ръководител музикалният 
педагог и възпитаник на АМТИИ 
Мирослав Караделев. Под находчи-
вия аранжимент на Ивайло Кънев 
и прецизната работа на Мирослав 
Караделев прозвучаха „Въртяжка“ 
и „Две етърви се скарали“. Темпера-
ментно, артистично и стройно пре-
създадената „Две етърви се скарали“ 
беше едновременно впечатляващият 
финал на концерта и оптимистично-
то очакване на още... още нови ат-
рактивни и обичани от публиката 
опуси на композитора, още нови по-
стижения на изпълнителите и още 
млади хора, изкушени да прозрат 
тайните на голямата музика.

Поздравителен адрес към видния 
пловдивски композитор поднесе ръ-
ководителят на катедра „Музикален 
фолклор“ Владимир Владимиров.

Красимира Филева

Снимки: Таня Върбева
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ДванаДесети фолклорен музикален и танцов семинар в амтии

В разгара на горещото лято, кога-
то тишината измества забързаните 
делници на отиващата си учебна го-
дина, сърцето на Стария град отново 
бие с пълна сила. Огласяна от гайди, 
тъпани и разлюлявана от буйни хора, 
Академията сякаш е в разгара на ака-
демичната година. За дванадесети 
пореден път от 24.07 до 30.07, АМТИИ 
бе домакин на международния фол-
клорен музикален и танцов семинар.

Да си призная, тръгнах за семи-
нара по тепетата на Стария град 
с известна доза скептичност - бях 
убедена, че ще срещна хора, кои-
то харесват България и българския 
фолклор, но в края на реализирани-
те срещи и интервюта бях щастлива, 
защото се запознах с „новите бълга-
ри“. Те за разлика от повечето хора, 
които са родени и израснали у нас не 
искат да избягат от България, а с не-
търпение очакват всяка нова среща 
с БЪЛГАРСКОТО.

Пристигат отново „у дома“ – така 
се чувстват повечето участници в се-
минара. Тази година броят им набро-
ява 72 души от над 20 страни.Някои 
от тях като Естер Вилемс от Холан-
дия са в България  за  повече от един 
път. Естер е хореограф на ансамбли-
те „Зарое“ и „Младост“ и тази година 
е дошла в Пловдив за четвърти път, 
за да попълни репертоара си с нови 
идеи. За нея танците и музиката на 
Тракия и Добруджа, носят топлата 
връзка със земята – онази, от която 
ние българите доброволно се отказ-
ваме. Основният мотиватор на Естер 
е Илияна Божанова – жената благо-
дарение на която повечето хора са 
дошли тук в АМТИИ и в България. 
Илияна е координатор и програмен 
танцов директор. Биографията й е 
впечатляваща, но тук няма да разказ-
вам за постиженията и успехите й, а 
за онези, които дойдоха в България 
и заобичаха страната и фолклора ни 
благодарение на Илияна.

Привлечена от българската музи-
ка е и Макико Иджири от Япония. На 
семинара е за 10-та поредна година 
и макар по професия и образование 
да е изследовател химик, твърди, че 
пеенето е нейната страст. Макико ми 

споделя, че най-вълнуващите момен-
ти в живота й, са когато пее българ-
ски народни песни. Обича протяж-
ните родопски мелодии, защото ги 
усеща най-близко до себе си. Угова-
рям я да ми изпее нещо и по време на 
разговора ни тя запява космическата 
„Излел е Дельо хайдутин“. Вероятно 
заради опита и безграничното жела-
ние да се научи да пее като българка, 
Макико не среща трудности дори с 
мистичното двугласно пеене „на ви-
соко“ от Югозападна България. Тази 
година специални гости  по време 
семинара са жените от групата за ав-
тентични песни „на високо“ от с. Са-
товча, Гоцеделчевско. Японката Ма-
кико е избрана за една от „водачките“ 
в първата група. Под ръководството 
на проф. д-р Светла Станилова, обу-
чаващите се документират с всички 
възможни и налични средства  всеки 
тон от изпълнението на сатовчански-
те жени. И нищо че за първи път пеят 
двугласно, а още повече и „на висо-
ко“ – участниците бързо се справят с 
поставените задачи. 

За трети път на семинара е и На-
талия Рогалски. Тя е посещавала Бъл-
гария и преди. Наталия пристига от 
Холандия, но корените и са от Южна 
Полша. Споделя, че славянският й 
произход е причина мигновено да 
усети връзката с българската фол-
клорна музика. Това се случва, кога-
то чува на живо изпълнение на хор 
„Мистерия на българските гласове. 
В страната си, Наталия се занимава с 
изкуство – тя е актриса. За нея бъл-
гарското народно пеене е мистично, 
носи много сила и красота. В Плов-
див тя се обучава да усъвършенства 
гласа си и да овладее енергията, коя-
то носят българските песни. 

В групата на „извикване“ е избра-
на Ейми Хенефелдот Швейцария. 
Американка по произход, понасто-
ящем Ейми живее в Женева, където 
изучава стара френска литература. В 
Пловдив е за трети път, но участва в 
семинара за първи. Определя пеене-
то като важно хоби и пее активно от 
10 години.  През 2015 година посеща-
ва България със своя хор. Тя  обожава 
песните от западна България, най-ве-
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че тези от Шоплука и Пирин заради 
провикванията, които според нея са 
много стари. За първи път Ейми чува 
българска музика през 2005 година в 
изпълнение на женски народен хор и 
е впечатлена от техниката на звукои-
звличане и силата на въздействие на 
песните. 

В класа по народно 
пеене на проф. д-р Св. 
Станилова е и Доротея 
Томашек от Германия. 
По време на семинара 
тя се обучава и в класа 
по гъдулка на проф. д-р 
Тодор Киров. Дороти ми 
сподели, че когато за 
първи  път чула българ-
ска народна музика за-
почнала да плаче. След 
това усетила, че тази 
музика е много трудна 
и приема като предиз-
викателство това да я 
изучава. Днес Доротея 
издирва и документи-
ра българска музика. 
За нея най-чувствени 
са безмензурните родопски песни, а 
бързите шопски напеви с провиква-
ния й носят настроение и я правят 
щастлива. За изпълненията на гъдул-
ката, Дороти разказва, че най-трудно 
било да усети Пайдушкото хоро, за-
ради неравноделността му. 

Тя посещава семинара в АМТИИ 
за десети пореден път заедно със съ-
пруга и сина си. Когато пристигнали 
за първи път, синът на семейство То-
машек, Лиополд бил на седем години 
и започнал уроци по тъпан. Днес той 
е на 17  и  едновременно изучава тъ-
пан и цигулка. За първи път Лио е до-
вел приятелката си Лили в България, 
която също се обучава да свири бъл-
гарска музика на тамбура при доц. 
д-р Владимир Владимиров. 

Съпругът на Доротея, Ромуалд 
свири на тамбура и гайда. От 5-6 го-
дини те сформират семейна група, 
в която участва и тяхна приятелка  
от Узбекистан. Семейството очаква 
с нетърпение всяка нова сесия на 
семинара в АМТИИ, защото това е 
възможност за открият още повече 
неща са България и нейния фолк-
лор. Така през годините Доротея 
започва да изучава и народни хора, 
като в края на всяка тренировка 

по гимнастика, тя танцува и слуша 
българска народна музика на живо. 
Днес, семейство Томашек са верни 
приятели на България и разнасят 
фолклора й по света.

Те обаче не са единствената фами-
лия на семинара. Едно интересно се-
мейство от Лос Анджелис, Калифор-

ния са Майкъл Гейдж и Сенди Черин, 
които са винаги заедно в България. 
За първи път пристигат през 1986 
година на събора в Копривщица, ана 
семинара са от 2010 година. 

Майк и Сенди споделят, че през 
70-те години в САЩ националните 
танци стават изключително попу-
лярни. Двамата усетили най-близко 
до себе българските и македонските 
танци, а днес вече имат малък състав 
за фолклорни танци. От няколко го-
дини Сенди се учи да свири на гъдул-
ка, а Майк  на кавал и кларинет.

Майк и Сенди се занимават с му-
зика от 1974 година, когато за първи 
път чуват в Лос Анджелис живо из-
пълнение на музика от източна Евро-
па. Впечатлени от състава „Питу Гули“ 
с ръководител Марк Леви, те започ-
ват да издирват записи от България 
и други източноевропейски страни. 
През 70-80-те години на ХХ век, тази 
инструментална група изпълнява 
традиционна музика, която все още 
не е широко разпространена сред 
американците. 

Първоначално Майк и Сенди зау-
чават мелодии и песни от записи, за-
щото в САЩ липсват специалисти по 
български фолклор, както и преки 

носители на тази култура. От извест-
ния етномузиколог Тимоти Райс нау-
чават много мелодии в изпълнение 
на Костадин Варимезов. 

През 90-те години, когато обу-
чението се променя Майк и Сен-
ди  получават знания за българския 
фолклор от живите носители на тра-

диционната култура. За-
познават се с проф. д-р 
Любен Досев през 1996 г., 
с Илияна Божанова, с Ни-
колай и Донка Колеви, с 
Иван и Цветанка Вариме-
зови, Николай Докторов 
и др.

 За Майк и Сенди по-
сещението в България 
е специално – те очак-
ват  пристигането си 
всяка година, за да на-
учат по 2-3 нови мело-
дии или хора. Сенди  е 
убедена, че трябва да 
слушаш много музика, 
за да усетиш езика, не-
равноделните метруми 
и да можеш да предадеш 

енергията и силата на музиката. Изу-
чават езика, историята на България, 
пътуват до Велико Търново, Варна 
и други български градове, в кои-
то имат български приятели. За тях 
Балканите са отворени и гостопри-
емни, топли и именно поради тази 
причина обучават децата си да пеят 
и свирят българска народна музика.
Впечатлени са от организацията на 
семинара и най-вече от това, че в 
Пловдив имат възможност да видят 
и чуят всичко пряко от съставите, 
които гостуват в АМТИИ.

Сред обучаващите на инструмен-
ти и народни танци откривам и Реги-
на Тейлер от Германия. Регина е учи-
тел по музика, има 15 групи с деца 
и родители, ръководи детски хор и 
преподава виолончело. Пристига 
в България преди три години, като 
още преди това танцува балкански 
танци. Срещата й с фолклора на Бал-
каните е на четиригодишна възраст. 
В основното училище се запознава 
с българските народни танци, а на 
15 години започва да танцува хора 
в неравноделни метруми.По-късно 
посещава балкански танцов фести-
вал в Холандия, където се запозна-
ва с много хора, които подобно на 

» (продължава на стр. 10)
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нея обожават фолклорната култура 
и решава да посети България. На се-
минара Регина изучава български 
народни танци и гайда при ас. д-р 
Иван Георгиев. Желанието да свири 
на гайда е провокирано от това, че 
Регина демонстрира на учениците 
си звукове от различни инструменти 
по света. Опитва се да свири на каба 
гайда, защото за нея този звук е ма-
гичен. И макар, че определя всеки 
фолклорен регион като уникално 
съкровище, Регина обожава Родо-
пите. Вероятно именно магичните 
каба гайди и страстта към приклю-
ченията отвеждат Регина в Смолян, 
Лещен, Гела, Стойките, Широка лъка, 
Велико Търново и други прекрасни 
кътчета на страната ни.

 Друг музикант, който идва от Па-
риж е Крис Хейуърд. Американец по 
народност, в Пловдив Крис се учи да 
свири на кавал в класа на Темелко 
Иванов. Той е професионален флей-
тист и във Франция се занимава с 
музика от ранното средновековие и 
джаз музика. Опитва е да свири на 
гъдулка и тъпан, но най-много му до-
пада нежният тон на кавала. За първи 
път Крис посещава събора в Коприв-
щица и е впечатлен от добруджан-
ската музика, като най- чувствени за 
него са мелодиите в 7/8 и 9/8.

Едни от най-интересните ми сре-
щи по време на семинара се случват 
във фоайето пред Концертната зала 
на АМТИИ. Там откривам етномузи-
колога Хана от Израел, която е за де-
сети път на семинара. С удоволствие 
танцува хората и игрите от Пирин, 
Шопука и Тракия. Хана се ръководи 
от енергията, от мистиката на бавни-
те танци, от звука на зурните. Знае 
много за България, за историята на 
страната ни. Още през 1991 година 
когато пристига в Копривщица, ре-
ализира първата си обиколка през 
Пловдив, Велико Търново, Габрово, 
Арбанаси. От 1995 година Хана идва 
всяка година. Тя е запален планинар 
и е обиколила Пирин, Родопите и 
Рила. Приема заниманията с българ-
ски народни танци като страст и пре-
диз викателство, така както предиз-
викала себе си пеша да направи тур 
през Триград, Смолян, Широка лъка, 
Стойките и Гела. Една от любимите й 
песни е „Що ми е мило и драго“. Впе-

чатлена е от организацията на семи-
нара и най-вече от това, че танците 
са представени от автентични групи.

В Пловдив е пристигнал и Рами 
Шем Тов. Приема посещението като 
„завръщане“ и няколко пъти повтаря 
„аз съм вкъщи“. Рами е роден в Со-
фия и е едва четиригодишен, когато 
семейството му заминава за Израел. 
Преди 10 години идва да види род-
ното си място и чува „езикът на май-
ка си“. Това отваря нова страница за 
Рами - той решава да преоткрие Бъл-
гария, защото тя е домът, който не 
познава, но винаги е носел в сърцето 
си. Днес ми споделя, че е влюбен в 
България и иска да научи повече за 
Родината. 

Сигурно е вярно казаното, че чо-
век трябва да загуби нещо ценно, 
за да го оцени. Това се случва с бъл-
гарката Елена Хъчкрофт. Родена е в 
Пловдив, но понастоящем живее и 
работи в Англия. На семинара Еле-
на е дошла с цялото си семейство. 
Днес децата й се учат да свирят на 
тъпан. Там, в далечната Англия Еле-
на е разбрала, че щом няма българ-
ско училище, няма как да има и бъл-
гарщина, затова  решава синовете 
й да приемат топлината, гостопри-
емството, да попият от славянските 
ни корени и традиции и е убедена, 
че когато живееш извън България ти 
много по-силно оценяваш българ-
ското, защото имаш възможност да 
го погледнеш  отстрани. 

Имено това е накарало всич-
ки тези хора да обичат България и 
българското, да разнасят музиката, 
песните и танците й по всички кон-
тиненти на света. Но този семинар, 
не би бил възможен без основния 
си генератор – Лари Уейнър. Един 

влюбен мечтател, който пристига 
в България през далечната 1966 
година на събора в Копривщица и 
остава удивен. От тогава Лари се 
интересува от автентична музи-
ка и танци, документира изворен 
фолклор, издирва и съхранява ста-
ри записи не пропуска срещите в  
Копривщица. През 1996 година в 
лицето на проф. д-р Любен Досев 
(артистичен директор на семинара) 
открива не само приятел, но и съ-
мишленик и така се реализира иде-
ята за провеждането на фолклорен 
семинар в АМТИИ, в който учители 
да са живите носители на фолкло-
ра – автентични групи, певци и ин-
струменталисти. Лари Уейнър има 
безграничната подкрепа на ръко-
водството на Академията и съв-
местното партньорство дава свои-
те резултати. Всяка година броят на 
участниците в семинара расте, като 
тази година 20 души са за първи 
път у нас. Множат се и страните от 
които идват. Днес Пловдив приема 
гости от Япония, Китай, Германия, 
Великобритания, Швеция, Холан-
дия, Италия, Израел, Швейцария, 
Франция, САЩ, Норвегия, Аржен-
тина и др.. Това е поредното дока-
зателство, че  българският фолклор 
ще го има докато има хора, които да 
го носят в сърцето си.

Тръгнах си от Академията и макар, 
че бях удовлетворена от  срещите с 
„новите българи“ в мен имаше доза 
тъга.  Мислех си - сигурно ние всич-
ки като българката Елена трябва да 
напуснем България, за да можем да я 
открием в съкровищата, които има-
ме, а не пазим и ценим. Защо ли?

ас. д-р Зоя Микова

» (продължение от стр. 9)
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На 12 октомври т. г. в рамките 
на поредицата "Артистични сре-
щи в сряда" в концертната зала на 
АМТИИ се състоя камерен кон-
церт с творби от Велислав Заимов.

Изтъкнат творец, възпитаник 
на проф. Димитър Тъпков, той 
е автор на значимо по обем, те-
матика и художествена стойност 
творчество, включващо 16 сим-
фонии, симфонични фантазии и 
други оркестрови творби за сим-
фоничен, камерен и духов оркес-
тър, инструментални концерти 
за най-различни инструменти, 
повече от 100 камерни произве-
дения за най-разнообразни със-
тави, вокално-инструментални и 
хорови творби, песни, клавирни 
пиеси и др. Голяма част от компо-
зициите му са изпълнени у нас и в 
чужбина. Много от тях са записа-
ни и издадени на компактдиско-
ве, касети и пр.

Виден педагог, още в началото 
на своята преподавателска дей-
ност, той пътува ежеседмично до 
Пловдив и провежда занятия със 
студентите в АМТИИ по музикал-
но-теоретични дисциплини. По-
късно се установява трайно в НМА 
"Проф. Панчо Владигеров", където 
понастоящем е професор доктор 
по композиция. След смъртта на 
проф. Димитър Тъпков, той поема 
обучението на младите компози-
тори в АМТИИ, като паралелно с 
това преподава музикален анализ.

Неоспорим е неговият принос 
в обществено-музикалния жи-
вот у нас. Продължителен пери-
од заема отговорните длъжности 
гл.секретар и председател на Съюза 
на българските композитори.

На авторския концерт в АМТИИ 
бяха представени за първи път три 
негови творби: Соната за пиано 
№ 7 (2013), посветена на Галина 

Апостолова и изпълнена от нея, 
Соната за соло виола № 2 (2015), 
посветена на Недялчо Тодоров и 
изпълнена от него и Соната за ци-
гулка и пиано № 3 (2016), изпълне-
на от Н. Тодоров и Г. Апостолова. 
В програмата бяха включени още 
три други произведения: Триптих 
за соло цигулка (Речитатив, Ария и 
Токата), Дуетино за цигулка и пиа-
но и Соната за цигулка и арфа, из-
пълнявани за първи път при други 
случаи също в АМТИИ – Пловдив. 
Освен гореспоменатите изпълни-
тели, в концерта взе участие и из-
вестната арфистка Здравка Колева.

В края на тази вълнуваща артис-
тична среща, авторът бе възнагра-
ден с възторжени аплодисменти 
от публиката и бе приветстван 
сърдечно от ректора на АМТИИ 
проф.-акад. Милчо Василев.

проф. Недялчо Тодоров

На снимката:  
проф.-акад. Милчо Василев (първият вляво) изказва поздравления към автора и изпълнителите – 
(отляво на дясно) проф. д-р Велислав Заимов, проф. Недялчо Тодоров, доц. д-р Галина Апостолова и 
Здравка Колева.

Благодарим Ви, Учителю!
(по случай 65-годишнината на проф. д-р Велислав Заимов)
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