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КАРТИНИ ОТ МУЗИКА
ЕДНО ИСТИНСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ
Концертната програма на клавирно дуо Велислава Карагенова - Катя Василева, изнесена на 11 май
в залата на АМТИИ, бе анонсирана като „Клавирни
цикли за четири ръце”. Замислих се дали не би било
по-добре, ако тя бе представена като „Картини за пиано на четири ръце“ – цялата програма бе всъщност
поредица от картини, изтъкани от музиката на големи
творци от 20. и 21. век. Единственото малко познато
име в България бе това на родения в Чехия, но утвърдил се в Италия композитор Рикардо Пик-Манджагали (1882 - 1949) – автор на няколко опери, на балети,
камерна и филмова музика.
„Картини от Изтока”, шест емпромтю оп. 66 № 1 от
Роберт Шуман, посветени на г-жа Лида Бендеман, бе
първата творба от концертната програма. Шест пиеси
без конкретни заглавия, само с авторови означения за
темпо и характер, които бегло подсказват търсената
атмосфера: „Оживено”, „Не бързо и много пеещо”,
„В народен дух”, „Благоговейно”… Това до голяма
степен премахва ограниченията пред фантазията на
изпълнителите при интерпретация на пиесите. Още
първата от тях бе едно спонтанно втурване в музиката от страна на Велислава и Катя, без онова обичайно постепенно „навлизане” в произведението.
Убедително, свободно, с много плам и задъхано бяха
пресъздадени неспокойните Шуманови емоции във
всички пиеси от цикъла.
Сюита „Доли” оп. 56 на Габриел Форе и цикълът
„Майка ми гъската” на Морис Равел са творби, които
често звучат от концертната сцена. Изпълнението на
дуото Карагенова – Василева отново доказа, че винаги може да се открият нови нюанси в интерпретацията дори на добре познати творби. За мен лично това
бяха пиесите „Нежност“ от цикъла на Форе и последната картина ‚Вълшебната градина“ на Равел. Там,
където изпълнителят не може да се скрие зад бързото
темпо или зад силата на звука, там, където отчетливо
прозира всеки детайл и дори най-малката грубост, неестествена преднамереност или неточност разрушават магията на звучене. Особено силно бяха внушени
усещането за протичане във времето, за разгръщането на звука в пространството, както и моментите на
тишина. Не помня чии бяха думите, които предавам
свободно: „Добрите изпълнители ще познаете по
интерпретирането на паузите и ферматите…“
Първото изпълнение в България на трите Миниатюри оп. 4 на Рикардо Пик-Манджагали: „През
есента”, „Сладък танц” и „Елф”, беше може би
най-очакваната част от програмата – непознатото

е винаги предизвикателство и за изпълнители, и за
публика. Пълнокръвно, жизнерадостно, ярко – така
прозвучаха те в изпълнението на Катя и Велислава –
убедителен и ярък завършек на този концерт.
Трудно е да се направи добър клавирен ансамбъл,
това изисква синхронизиране между изпълнителите на много нива. То се постига не само в резултат
от дългогодишна съвместна работа, а и в процес на
изграждане на сходни усещания за смисъла и изразността на музиката, на стилови естетически критерии, усет за пулсация, синхронизиране на дишането,
на движенията. Музицирането, на което бяхме свидетели тази вечер, бе искрено, естествено, изпълнено с
радост от преживяното на сцена. Напоследък често
употребявам думата „истинско“ в желанието си да
кажа за нещо, че е добро, красиво. С пълно убеждение го правя и сега, когато резюмирам впечатленията
си от концерта на Велислава Карагенова и Катя Василева: той бе едно истинско преживяване.

проф. Снежана Симеонова
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„ТОКАТАТА И ОЩЕ НЕЩО”
Рецитал на проф. д-р Ростислав Йовчев
На 15 април в залата на АМТИИ се състоя концерт
на проф. д-р Ростислав Йовчев – преподавател в НМА
«Проф. Панчо Владигеров». Програмата бе изградена
от пиеси на българските класици Панчо Владигеров,
Димитър Ненов, Веселин Стоянов и на съвременните
български композитори Александър Текелиев и Васил
Казанджиев. Проф. Йовчев се насочи към представяне
на известните токати от гореспоменатите композитори.
Амбициозният проект впечатлява както със своята всеобемна и дълбочинна изпълнителска програма, така и с
впечатляващата мощ на изпълнителя.
Рециталът започва с "емблематичните" Импровизация
и Токата – финалните две пиеси от "Епизоди" оп. 36, композирани от Панчо Владигеров през 1941 година. Те са
известни и с авторския оркестров вариант от 1942 г. Не
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толкова популярна за българската публика е Сюитата на
Веселин Стоянов, включваща токата, която бе представена като втори токатен „остров”.
Интригуващо прозвучаха в цялостната програма двете
пиеси от Ал. Текелиев - „Гротеска” и Токата. Ростислав
Йовчев е първият изпълнител на Tокатата на Александър
Текелиев. Проф. Йовчев е привлечен също от клавирното
мислене на Васил Казанджиев. В негова интерпретация
прозвучаваха девет пиеси от "Младежки албум" и Токата – дипломна работа на Васил Казанджиев.
В естествен концептуален и интерпретационен финал
се превърнаха петте Миниатюри на Димитър Ненов и
грандиозната му Токата, създадена през 1939 година.
Публиката в залата на АМТИИ горещо оцени амбициозния токатен пърформанс на проф. Ростислав Йовчев
– един от водещите български пианисти.
Велислава Стоянова, специализант по пиано в
Департамента за езикова и специализирана подготовка

Майсторски класове на проф. д-р Ромео Смилков в Румъния и Кипър
В началото на март проф. д-р Ромео
Смилков гостува в Университета по
изкуства в Яш, Румъния. Той проведе
майсторски клас с девет студенти от
класовете на проф. Татяна Починок,
доц. Луменица Константинович, гл. ас.
Андрей Еноию и гл. ас. Дякону. На 4
март проф. Смилков изнесе рецитал
с три вариационни цикъла от Моцарт
– КV 398, 455, 500, и три токати от български композитори – Николай Стойков, Владимир Панчев и Димитър Ненов. На бис Р. Смилков изпълни своята
транскрипция на песента „Святата” от
Димитър Ненов. Концертът се състоя в
прекрасната зала-ротонда на Университетската библиотека „Михай Еминеску” пред повече от 150 души.
В началото на април проф. Ромео
Смилков осъществи концертно турне
в Кипър. В град Пафос той изнесе два
концерта. Първият рецитал бе на 3 април и се проведе в „Tala Concert hall” пред над 100 души с
творби от ранния барок до началото на 2015 г. Концертната програма започна с „Магнификат” от Фрескобалди и
продължи с 9 вариции по менует на Дюпор от Моцарт, KV
573. Център на вечерта бяха три творби от романтиците
Шопен и Лист: етюд оп. 25 и валс оп. 64 в As dur от Шопен
и транскрипцията на Лист на сцена от операта „Летящият
холандец” от Рихард Вагнер. Последва финалният дял от
концерта, включващ български и кипърски творби: „Медитация” оп. 94 от Николай Стойков, транскрипция на Р.
Смилков на Гръцка песен от Морис Равел, първо изпълнение на три пиеси „Htsidzendo” (2015) от Георги Арнаудов, както и едно от първите изпълнения на нотираната
от запис през 2008 г. пиеса в B dur на кипърския компо-

зитор Николас Економу. Пианистът
изпълни на бис Химн на Св. св. Кирил
и Методий от Ференц Лист и „Святата”
от Димитър Ненов.
На 4 април проф. д-р Р. Смилков
проведе майсторски клас в залата
на културен център «Технополис» с
14 ученици, които се учат в 4 средни
държавни и частни училища. На 6 април в същата зала, пред публика от
около 70 души, се осъществявиха два
концерта. От 19 часа се проведе концерт на 9 участници в майсторския
му клас, а от 20,30 часа бе вторият рецитал в Пафос на проф. Смилков. На
него пианистът повтори програмата
от концертния рецитал на 4 март в
Яш. Този път на бис бяха изсвирени
пиеса в B dur на Економу, „Святата”
на Димитър Ненов и валс в As dur от
Шопен.
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ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
Ежегодните Пролетни научни четения, превърнали
се вече в традиция, тази година се проведоха на 29 април. Те бяха открити в зала „Проф. Иван Спасов” от ректора на АМТИИ проф. Милчо Василев, който пожела успех на всички участници.
В Пролетните научни четения участваха 41 преподаватели, докторанти и студенти в АМТИИ, разпределени
в три секции: „Класическа музика”, „Музикален фолклор
и хореография” и „Изобразителни изкуства”.
В двете заседания на секция „Класическа музика”,
проведени в зала „Проф. Иван Спасов” и водени от
проф. д-р Юлиан Куюмджиев и проф. д-р Капка Солакова, бяха представени 17 доклада от доц. Стела МитеваДинкова, доц. Веселин Койчев, ас. д-р Борислав Ясенов,
ас. Едуард Сарафян, Злателина Коларова (хоноруван
корепетитор), Желязка Белчилова, Тихомир Радев, Георги Шамлиев, Цветелина Кокоранова, Радостина Кацарова, Божана Йорганджиева, Валя Янчовска, Тунджай
Иелдъз, Галина Димова-Георгиева, Велислав Годжунов,
Джулия Узунова и Кристина Михова.
Секция „Музикален фолклор и хореография” проведе също две заседания, които преминаха в зала „Проф.
Асен Диамандиев” и бяха водени от проф. д-р Любен

Досев. В тях бяха прочетени 15 доклада от гл. ас. д-р
Владимир Владимиров, ас. д-р Любомир Караджов, ас.
д-р Емилия Константинова, ас. д-р Рада Славинска, ас.
Светлана Станева, ас. Димо Енев, ас. Велизар Василев,
Румяна Филкова (хоноруван преподавател), Кирил Бележков, Емануил Синджирлиев, Гергана Таскова, Борислава Амуджева, Богдан Донев, Надя Мурджева и Николай Гурбанов.
В зала № 8 в Централна сграда протече заседанието
на секция „Изобразителни изкуства” с водещ доц. Весела Статкова. Тук бяха представени 10 доклада от доц.
д-р Зора Янакиева, доц. Мъгърдич Касапян, ас. Васил
Колев, Деляна Димитрова, Мария Начева, Здравко Вангелов, Маня Манева, Никола Гулев и Даниела Дулова.
На закриването от 15,30 часа в зала „Проф. Иван Спасов” зам.-ректорът по учебната и научноизследователската дейност проф. д-р Юлиан Куюмджиев и останалите водещи - проф. д-р Капка Солакова, проф. д-р Любен
Досев и доц. Весела Статкова, обобщиха впечатленията
си от заседанията и от равнището на участниците.
Докладите от Пролетните научни четения ще бъдат
публикувани в сборник.

Брой 36, юни 2015 г.

АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ

5

„ГАУДЕАМУС”

В ИТАЛИЯ
От 8 до 12 април в
италианския град Лорето се състоя 55-ото
издание на елитния
фестивал за musica
sacra „Virgo Lauretana”. В
тазгодишното издание,
след сериозен подбор
на участниците бяха
избрани шест хора от
шест различни държави – Словакия, Чехия,
Русия, Беларус, Италия
и България. Страната
ни беше представена
от Академичния смесен
камерен хор „Гаудеамус“ при АМТИИ с диригент доц. д-р Весела
Гелева.
Чувствах се късметлия да бъда в състава на „Гаудеамус“, а за
всички ни бе истинско
удоволствие и голяма
чест да участваме в този
първокласен
петдневен празник. След много репетиции и усилен
труд бяхме готови да
поемем по дългия път
до Лорето.
Още с потеглянето
на автобуса всички бяхме нетърпеливи да се
срещнем с нови и различни хора, отдадени на
това изкуство. След дългото пътуване стигнахме живи и
здрави до крайната точка. Докато наближавахме, отдалеч
можехме да се насладим на гледката на хълмовете, върху
които са разположени градът и базиликата. В продълже-

ние на 55 години домакин на престижното
събитие е базиликата
„Santa Casa“, чийто изящен купол наблюдавахме от километри.
Жителите на Лорето ни
посрещнаха с усмивка и
гостоприемство, типично за италианците.
В късните часове на
8 април базиликата се
напълни с участници
в събитието и със слушатели. Началото на
фестивала дадоха хорът и оркестърът на
„Santa Casa“ с диригент
Джулиано Виалабиле с
Реквиема на В. А. Моцарт. Изпълнението и
уникалната
акустика
на катедралата успяха
да ни пренесат векове назад във времето.
Вдъхновени от магията
на мястото, бяхме готови за следващия ден на
фестивала и за първото
ни участие в него.
Сутринта настъпи, а
хорът ни, заедно с тези
на Беларус и Русия, беше
поканен за изява в Светия дом. Това е част от
къщата, в която Дева
Мария е родена, израснала и получила благата вест. Пренесена от кръстоносците,
пребивавали в Назарет през 13. век, тя се намира в светилището зад олтара, а върху ограждащите я мраморни стени
са изобразени различни сцени от живота на Светата Дева.
» (продължава на стр. 6)
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» (продължение от стр. 5)

Вътрешността на Светия дом съдържа стенописи, разпятие, иконостаси и статуя на Божията Майка. Малко
по-късно същия ден в „Auditorium del Palazzo Illirico”
беше и първото ни участие пред публика. Концертът
беше пред ученическа аудитория и имаше образователен
характер. След изпълненията на всеки хор, децата задаваха въпроси и искаха да добият представа какво е чувството да си на сцената и да изпълняваш хорова музика.
През третия ден от фестивала ни предстояха два концерта, единият от които беше отново в „Auditorium del
Palazzo Illirico”, а другият, най-важен за нас, се състоя в
„Santa Casa”. Светилището, което се намира
под купола на Светия дом, е мястото с
най-добра акустика в
цялата катедрала. Изпълнявайки „Милост
мира” и “Тебе поем“
от Апостол Николаев-Струмски, „Отче
наш“ от Петър Динев ,
„Совет превечний“ от
Павел Чесноков, „Херувимска песен” № 6
от Владимир Файнер
и „Господи, услиши“
от Георги Попов, усетихме как магията на творбите и мястото ни обгръща
и изпитахме истинска наслада от това, което правим.
Наблюдавайки публиката, виждахме как същата енергия преминава през всеки от присъстващите. С искрено
вълнение и с бурни, продължителни аплодисменти те ни
се отблагодариха за удоволствието, което изпитаха при
съпреживяването на ортодоксалната музика. Това беше
и доказателството за успешното ни представяне.
За четвъртия ден на Площада на Мадоната, намиращ
се точно пред базиликата, беше организиран празник

на нациите. Всички участници във фестивала споделиха характерните за региона ястия и напитки. Обядът
бе съпроводен с концерт, в който хоровете се представиха с фолклорна песен по избор. Облечени с красиви
български носии, Йоанна Дамова и Елица Цанева като
дует, както и Николай Матрачийски със своето солово
изпълнение пренесоха частица от България в Лорето.
След тях из целия площад се разнесе мелодията на Дунавското хоро, на което всички присъстващи се хванаха
и заиграха. Същата вечер, отново в базиликата, се проведе галаконцертът, на който хор „Гаудеамус” бе отличен с
диплома и плакет.
На 12 април, неделя
(последния ден от фестивала), по традиция
се отслужи празнична
меса, създадена специално за закриването му.
Композитор беше самият диригент и главен
художествен директор
на фестивала Джулиано
Виалабиле.
„Missa Ecce Sacerdos”
зазвуча чрез гласовете
на всички участници
във фестивала, обединени в общ хор със солисти, избрани от състава на „Гаудеамус“: Диана Райчинова, Мария Венкова, Антоанета Йорданова и Цвета
Панчева.
Изпълнени с еуфория и удовлетворение от постигнатите резултати, от уникалните преживявания и от поканата за участие в следващото издание на „Virgo Lauretana”,
поехме по дългия път към България.
Димо Иванов,

специалност “Медийно музикално редакторство”
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За трети път в АМТИИ “Ключът на музиката”
На 21 и 22 март в АМТИИ се състоя финалният
етап – националният кръг от националното състезание „Ключът на музиката“. За трета поредна година
то се организира от Министерството на образованието и науката, а по
традиция националният кръг се организира от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и АМТИИ и се
провежда в залите
на висшето учебно
заведение с най-големи традиции в областта на педагогиката на обучението
по музика, от което
излизат и най-добре
подготвените учители по музика.
Откриването
на
националния
кръг
започна на 21 март
в залата на АМТИИ
с приветствени думи
от председателя на
журито и зам.-ректор
на АМТИИ проф. д-р
Юлиан Куюмджиев,
както и с пожелания
за успешно представяне на участниците от експерта по
музика в МОН д-р
Елена Търничкова.
След това с изпълненията си пианистката Диди Божкова и
Академичният народен хор на АМТИИ
приветстваха всички
участници.
Общо 522 ученици от 4., 5. и 6. клас от множество
училища от всички 28 области на България тръпнеха в очакване да дадат всичко от себе си в търсене
на „Ключът на музиката“. На всички деца им беше
много интересно, защото повечето от тях за първи
влизат в такова учебно заведение, а може би за някой от тях това е и първата им подобна изява.
Участниците бяха оценявани от национална комисия с председател проф. д-р Юлиан Куюмджиев

и членове доц. д-р Елена Арнаудова от ПУ “Паи
сий Хилендарски”, ас. Милка Толедова и ас. Милена
Захариева от АМТИИ, гл. ас. Величка Георгиева от
ПУ “Паисий Хилендарски”, филиал Кърджали, Маргарита Иванова
– пом.-директор
на 2. СОУ в София, Любомира
Христова – пом.директор на ОУ
“Екзарх Йосиф І”
в Пловдив, Пепа
Запрянова – учител по музика в
ГРЕ “Г. С. Раковски” в Бургас, и
Теодора Балабанова – учител по
музика в 7. СОУ
в София. Всички ученици получиха грамота и
знака на състезанието, който е
малка статуетка
във формата на
виолиновия ключ,
а класираните на
първите три места в трите групи –
и специална грамота.
На 22 март
закриването
на
събитието и награждаването бе
съпроводено
с
концерт, в който
участваха
Хорът на пловдивските
момчета
с диригент Милка Толедова, и
фолклорен ансамбъл от СОУ „Любен Каравелов“
– Пловдив. Наградите бяха връчени от проф. д-р
Юлиан Куюмджиев и д-р Елена Търничкова.

Димо Иванов

специалност “Медийно музикално редакторство”

» (продължава на стр. 8)
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» (продължение от стр. 7)

„Състезанието стимулира децата да мислят”
Доц. д-р Елена Арнаудова от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“,
бивша възпитаничка на АМТИИ, пред „Артспектър“

- Каква е идеята на “Ключът на музиката“ и
какво е Вашето виждане за необходимостта
от това състезание?
- Основната идея на „Ключът на музиката“ е да
се промени отношението на децата, на родителите
и оттам на цялото общество към предмета музика.
Да се гледа на него със същия респект и уважение,
с които се гледа на останалите предмети в общообразователното училище.
- Виждате ли
някакво
развитие в това отношение
през
трите години,
в които се провежда състезанието?
- Да, определено. За тези три
години може да се
каже, че се чуват
все
по-положителни отзиви от
учителите, които
виждат по-различно отношение към
себе си и към предмета както от страна на децата,
така и от страна на родителите.
- Как протича състезанието и в какво се състои?
- Самото състезание е под формата на въпросник. Състои се от 15 въпроса, първите 6 от които са
свързани с прозвучаване на музика. Музиката звучи, а участниците слушат и писмено отговарят на
различните въпроси. Тези въпроси са с цел да стимулират децата да мислят – те не само трябва да
определят как звучи произведението, но и да про-

следят как се развива, как се променя характерът
на звучене в отделните му части. Много от въпросите са интергративни и имат основна връзка с предмета български език. Децата трябва не само да отговорят, но и подробно да обосноват своя отговор.
- Как преценявате сложността на състезанието и нараства ли тя през тези три години?
- Сложността нараства всяка година. Понеже желаещите да участват са много, ние вдигнахме летвата. Оказа се,
че това мотивира
най-амбициозните ученици. Преди всичко децата
трябва да се забавляват и затова
задачите са под
формата на игра.
Обикновено, когато хората чуят за
музикално състезание, те го свързват със свирене и
пеене. В „Ключът
на музиката“ е от
значение
какви
знания децата владеят съобразно държавните образователни стандарти по музика за общообразователното училище, включени в учебното съдържание,
и на базата на които са изградени учебниците. Видяхме, че най-добрите деца се откроиха в състезанието. И нещо много важно – че работата на учителите също се открои. Това е стимул както за децата,
така и за учителите. Радостта безспорно е огромна.
Интервюто изготви Миглена Дженезова

специалност „Медийно музикално редакторство“

„Интересът към предмета музика у моите ученици е огромен”
Г-жа Румяна Петкова, преподавател в СОУ “Райчо Каролев” – Габрово, чиито ученици получиха
всички първи награди в тазгодишното състезание „Ключът на музиката“, пред „Артспектър“

- Достатъчно ли е отреденото място на
предмета музика в учебния план? Според Вас
има ли интерес към дисциплината?
- Смятам, че отреденото място на предмета в
учебния план е достатъчно, нивото е добро и в никакъв случай не би трябвало да се намаляват часовете или да се променя учебният план. Ако има
учител, който да работи добре с децата, а съответ-

но от тяхна страна има отдаденост към предмета
музика, тогава и интересът несъмнено ще е постоянен. Съдейки по моите ученици, мога да кажа, че
интересът към предмета е огромен.
- Трудна ли е за Вас работата с децата?
- Не знам дали ми е трудно да работя с децата, но
със сигурност ми е много приятно. Може би в началото на своята практика съм срещала затруднения
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и не мога да не отбележа факта, че
съм се допитвала
и съм подражавала на своята преподавателка Милка Толедова. Аз
съм възпитаничка
на АМТИИ и имах
щастието да получа стабилна педагогическа подготовка. Обичам
професията си и
осъзнах, че не искам да се занимавам с нищо друго.
- Как поддържате интереса на децата към
предмета музика?
- Не ми се налага да правя нещо специално, те
самите са много музикални. Като започнат да се
занимават, искат да научат все повече и повече. В
междучасията са при мен, за да ме питат, ако нещо
не им е ясно и не са успели да го разберат. Старая

се да им помагам и да ги напътствам.
- Важен ли
е предметът
музика за изграждане
на
личността?
- Преди години направих
един експеримент, ако мога
да го нарека
така. Установих,
че децата, които се занимават
с музика, постигат по-добри резултати по математика от тези, които се занимават само с математика. Това ме навежда на мисълта, че музиката развива интелекта им,
както тяхната емоционалност.
Интервюто изготви Десислава Лалева

специалност „Медийно музикално редакторство“

Награди от националия кръг на Националното състезание „Ключът на музиката” 2015

4. клас

5. клас

6. клас

Първа награда
Траяна Хубчева

Първа награда
Симона Обретенова

СОУ „Райчо Каролев” – Габрово (87 т.)

СОУ „Райчо Каролев” – Габрово (85 т.)

Първа награда
Диляна Дамянова

Втора награда
Биляна Лазарова

Втора награда
Мария Караджова

НУ „Отец Паисий” – Плевен (83 т.)

ОУ „Васил Петлешков” – Пловдив (84 т.)

Втора награда
Габриела Стоянова

Трета награда
Вяра Атанасова

Трета награда
Христо Иванов

Трета награда
Елица Величкова

2. ОУ „П. Р. Славейков” – Стара Загора (78 т.)

Националната комисия

9

ОУ „П. Р. Славейков” – Варна (83 т.)

СОУ „Райчо Каролев” – Габрово (77 т.)

ОУ „П. Р. Славейков” - Ямбол (74 т.)

144. СОУ – София (71 т.)
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ПЕТНАДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН МУЗИКАЛНОФОЛКЛОРЕН
КОНКУРС „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ“

На 20, 21 и 22 март възрожденският град Калофер се
превърна във фолклорна столица на България. Участници и състави от цяла България, както и от Република Украйна, си дадоха среща не само за да премерят
сили, но и за да изпитат онова неописуемо емоционално усещане, което заразява всеки творец.
Петнадесетият юбилеен Национален младежки фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ бе организиран от
Българския национален младежки фолклорен съюз,
който по желание на основателя на конкурса г-жа Дочка Къшева и на повече от 50 % от членската маса на
сдружение „Орфеево изворче“, стана притежател на
правата за организирането му. Конкурсът се проведе под патронажа на кмета на град Калофер г-н Румен
Стоянов, с любезното съдействие и безрезервната подкрепа на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство.
Откриването на юбилейното издание на „Орфеево
изворче“ бе поверено на Академичния народен хор с

диригент проф. д-р Костадин Бураджиев и Академичния народен оркестър с диригент гл. ас. д-р Владимир
Владимиров и главен диригент проф. акад. Милчо Василев. Красиво, завладяващо и категорично начало,
което вдъхна огромен респект и уважение сред участниците, техните ръководители и родители.
Веднага след това започна конкурсната програма.
Състезанието между младите таланти на България се
провеждаше едновременно в шест зали. Участниците
бяха оценявани от 25-членно жури с председател проф.
акад. Милчо Василев – ректор на АМТИИ.
Организационният щаб бе съставен от над 40 души,
добре обучени и координирани от председателя на
БНМФС г-н Николай Гурбанов.
Калофер бе посетен от над 7 000 души, 5 000 от които
стъпиха на сцените на НМФК „Орфеево изворче“. Бяха
връчени над 700 награди, сред които Гранд при за ДФА
„Шарено герданче“ от Търговище и награда на ректора
на АМТИИ, която зарадва НУФИ „Широка лъка“.
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Младежки китарен фестивал

„Академика”
На 7 и 8 май в концертната зала на АМТИИ се проведе Младежки китарен фестивал „Академика”, финансиран със средства по проект на АМТИИ. Това е петото
поредно издание на този академичен китарен форум.
Неговата основна цел е да представи един от най-популярните инструменти в света, неговото разнообразие по отношение на инструментариум и стилови превъплъщения. Идеята е да се стимулират студентите в
академията, като им се предостави по-професионална
сцена за изява и възможност да музицират с утвърдени професионалисти. Формациите, които участваха,
бяха предимно камерни, което предпостави съчетаването на китарата и с други инструменти или с глас.
Първата фестивална вечер (7 май) официално бе
открита от ректора на АМТИИ проф. Милчо Василев,
след което на сцената се качи Китарен квартет в състав: Дайана Рачева, Стела Динкова, Иван Аговски и Борис Балджиев. Четиримата представиха аранжимент
на Дайана Рачева на първа част от Концерт за китара
и оркестър „Фантазия за един благородник” на испанският композитор Хоакин Родриго. Изпълнението на
Китарен ансамбъл „Академика” с художествен ръководител доц. Стела Динкова неусетно преведе публиката
от класическото звучене на Й. Хайдн – „Серенада”, и
Й. С. Бах – Фуга BWV 578, през страстните ритми на М.
де Файя - „Танц на мелничаря” из балета „Тривърхата
шапка” към „Вариант и жига” от американският композитор Браян Джохенсън. На бис прозвуча известната
музикална тема от саундтрака към филма „Карибски
пирати”.
Новият, нестандартен проект „Класика и фолклор”
бе представен от известната певица на ансамбъл „Филип Кутев” Нели Андреева и от добре познатия композитор и китарист Николай Пеев. Резултат от това
творческо сътрудничество е излезлият на пазара компактдиск на Нели Андреева със заглавие „Единствена”.
В него смело се съчеват съвременни, широко достъпни стилове като поп и фюжън с български фолклор. В
албума са включени както обработки на български народни песни, така и авторски песни на Николай Пеев
и Нели Андреева. С много финес, професионализъм и
магично присъствие двамата музиканти представиха
„Горо ле”, „Ружа”, „Момини сълзи”, „Гургулица”, „Ниделя”,
„Малка мома” и „Вокализа” (на бис).
» (продължава на стр. 12)
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» (продължение от стр. 11)

Втората фестивална вечер (8 май) даде пълна изява на електрическата джаз-поп китара. Студентите от
специалност «Изпълнителско изкуство – поп и джаз»
Николай Бобчев, Александър Кирилов, Ясен Димитров, Момчил Атанасов, Валентин Данев, Красимир
Куковски, Йоанис Параскевопулос и Богдан Ганев от
класовете по китара на доц. Веселин Койчев, х. пр.
Николай Карагеоргиев и х. пр. Петър Койчев представиха композиции предимно от български композитори. В залата убедително прозвучаха „Вкисната
боза” от Н. Гърков, „Nydron” и „3fp” от Н. Карагеоргиев, „Лале ли си, зюмбюл ли си” в аранжимент на Цв.
Недялков, „The Red Daikini” и “Note blue” от Ал. Леков
и др. Висок професионализъм, оригиналност и индивидулност са думите, подходящи за представянето на
гостите от Мирослав Иванов трио. Формацията презентира заглавия от новия албум „Directions” на китариста Мирослав Иванов, който определя музиката,
която изпълнява, като wоrld misic с елементи на jazz
и blues. Заедно с фронтмена на сцената великолепно
музицираха Димитър Карамфилов (контрабас) и Димитър Семов (барабани). Заглавията на композициите, иновационния звук и нестандартните ритми впечатлиха и вдъхновиха публиката. Отличиха се песни
като „Бананов свят”, „Адреналин по неизвестното”,
„Екология”, „Делва”, „Северно сияние” и др.
Двата фестивални дни доказаха, че преподавателите, творческо-артистичната атмосфера в АМТИИ и самото музикално изкуство стимулират студентите да
израстват. Организаторите доц. Ст. Динкова и доц. В.
Койчев благодариха на ръководството на Академията за оказаната подкрепа при осъществяването на
този вдъхновяващ и мотивиращ проект.

Костадин Динков
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