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СЪВМЕСТЕН КОНЦЕРТ В АМТИИ
АМТИИ за втори пореден път стана домакин на съвместен фолклорен концерт с участието на ученици от
НУИ „Панайот Пипков” – Плевен и студенти от специалности „Изпълнителско изкуство народни инструменти и народно пеене” и „Дирижиране на народни
състави” при АМТИИ – Пловдив. Събитието се състоя
на 10.05.2017г. в залата на АМТИИ пред многобройна
публика от ученици, студенти, преподаватели и гости.
Програмата включваше автентични и обработени вокални и инструментални произведения , изпълнени от
изявени солисти, оркестър при НУИ и АМТИИ. Гостите
откриха концерта с „Ичеренски мелодии” по музика на
Ташо Барулов в изпълнение на кавалджията Калоян Георгиев със съпровод на народен оркестър. Възпитаниците на АМТИИ продължиха с емблематичният „Ямболски коледарски буенек” в аранжимент на Стоян Пауров
и солист Петър Любчев. Настроението на публиката бе
приповдигнато от изпълнението на две тракийски песни в съпровод на женска формация „Момина китка” със
солисти Дарина Петрова и Марина Костова от НУИ „Панайот Пипков”. Традиционно, стилно и много колоритно прозвуча „Родопска китка” изпълнена от Димитър
Арнаудов в съпровод на каба гайда от Васил Атанасов.
С бурни емоции и нестихващи аплодисменти публиката
изрази удоволствието от прекрасното изпълнение на
родопските солисти, които демонстрираха завидно вокално и инструментално изпълнителско майсторство.
Гъдулката като инструмент показа доминиращо присъствие в музикалната програма. Прозвучаха емблематични автентични мелодии от Добруджа изпълнени от
Гъдуларски състав при АМТИИ с преподавател проф.
д-р Тодор Киров. По две камерни инструментални
произведения изпълниха дует гъдулки: Пепа Милева,
Георги Михов и Елена Илчева, Николай Таслаков. Прочувствено и на високо професионално ниво прозвуча
„Рано ми слана попари” и „Славчово хоро” по музика на
Димитър Лавчев в изпълнение на гъдуларката Елена

Илчева с клавирен аранжимент и съпровод - Йордан
Тоновски. Прекрасните формации „Момина китка” и
камерна формация „Тамбури” от НУИ „Панайот Пипков”
се представиха с инструментални мелодии в разнообразни ритми - „Криво хоро”, „Блатешничка копаница” и
„Крайдунавска ръченица”.
Втората част на богатата програма бе изпълнена с
участието на двата оркестъра при НУИ и АМТИИ. Прозвучаха солови инструментални произведения за тамбура и гъдулка в изпълнение на Илиян Генчев и Тоника
Андреева в съпровод на Оркестър при НУИ с диригент
Борислав Иванов.
Оркестърът при АМТИИ с диригент Николай Гурбанов - студент от специалност „Дирижиране на народни
състави“ представи няколко изпълнения. Красивата
странджанска народна песен „Мъри, вземи ме, Кирилку” прозвуча с гласа на Калина Костадинова, а Катрин
Калинова, Валентина Демерджиева, Милена Стоянова
и Снежана Иванова показа контраста и красотата на
различните етнографски области в четири песни „Българска сюита” по музика на Милчо Василев. Финалните
изпълнения бяха оркестрови – „Балканджийско хоро”
– муз. Коста Колев изпълнено от оркестър при АМТИИ
и „Концертна сюита” по музика на Димитър Трифонов
прозвуча мащабно в изпълнение на сборен оркестър
от учениците при НУИ „Панайот Пипков” и студентите от
АМТИИ.
Поздравления и благодарност към участниците и
организаторите в съвместния концерт изказаха проф.
акад. Милчо Василев – ректор на АМТИИ и г-жа Жечка
Димитрова - директор на НУИ „Панайот Пипков” - Плевен. С пожелание за реализиране на още съвместни
проекти, продължаване на доброто сътрудничество
между двете институции и до нови срещи на сцената на
АМТИИ!

Галя Петрова-Киркова
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Пловдивските хорове подкрепиха за втори път
националната инициатива „България пее“
Единадесет пловдивски хорови формации подкрепиха за втори път националната инициатива „България пее“ на Български хоров съюз като се включиха
и представиха в три концерта свои програми на 21 и
22 април 2017 г. в залата на Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство и Малката раннохристиянска базилика в Пловдив. Мотото на второто
издание беше „ЗАЕДНО“ с акцент „Да подкрепим българската музика“.
Публиката чу и видя най-разнообразни програми.
Прозвучаха акапелни песни, песни със съпровод,
песни с хореография. Жанрово бяха представени източно-православни песнопения, фолклорни обраборки, спиричуъли, джазови произведения, съвременна
хорова музика. Първият концерт на 21 април в АМТИИ имаше подчертано детко-младежки превес: ДВФ
„Омайниче“, Детски хор на НУМТИ „Добрин Петков“,
Вокален ансамбъл „Le Belle“ при НУМТИ „Добрин Петков“ (най-новият състав в Пловдив), а камерния смесен хор „Иван Спасов“ придаде приятна тежест на финала на концерта и беше аплодиран за бис. На вторият
концерт на 22 април в АМТИИ публиката се срещна
с три много различни и атрактивни състава: Хора на
пловдивските момчета и младежи „Стефка Благоева“,
Дамски хор „Тримонциум“ и Пловдивско певческо
дружество „Ангел Букорещлиев“. Третият концерт на
22 април се проведе в Малката базилика. Академичният камерен смесен хор „Гаудеамус“ при АМТИИ, хор
„Детска китка“, Камерна вокална формация и Академичния народен хор при АМТИИ представиха палитра
от музикални преживявания.

Освен осигуряването на зала, АМТИИ се включи в
инициативата и с подсигуряването на организаци
онната част. Студенти доброволци участваха в засне
мането на концертите – Ванеса Попова и … от класа
по фотография на доц. Никола Лаутлиев, воденето на
концертите (Йоана Тихолова, София Колева и Преслава Петрова) и организацията в залата.
Концертите в Пловдив се осъществиха със съдействието на Община Пловдив. Партньори на инициативата бяха Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство и ОИ „Старинен Пловдив“. Координатор за Пловдив: Яна Делирадева
„България пее” е Национална хорова инициатива на
Български хоров съюз, която се осъществява на територията на цялата страна с подкрепата на българските
общини, читалища, хорове, диригенти и хористи.
Първото издание на Националната хорова инициатива „България пее” се проведе през месец април 2016
г. В събитието се включиха 158 състава от 33 града (над
3500 души, участници в различни хорове). Кампанията
бе широко отразена от медиите.
Регламентът е отворен за различни хорови формации: детски, училищни, народни, църковни, класически хорове, вокални групи.
Националната хорова инициатива „Българи пее” има
за цел да покаже принадлежността на хиляди българи
към това демократично и въздействащо изкуство, да
представи красотата, богатството и колорита на хоровото майсторство в България; да обедини хоровете от страната в името на обща идея; да демонстрира потенциала
и желанието за развитието на българските хорове у нас.
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АМТИИ и Община Пловдив – домакини на НМФК „Орфееви таланти”

На 24-ти и 25-ти март т.г. Европейската столица на културата – Пловдив –посрещна хиляди фолклорни дарования от
всяко кътче на България. Централният
площад на града се изпъстри от красивите народни носии на участниците. В
хармония с прекрасната гледка звучаха
медните им гласове, съпровождани от
различни инструменти. Истинско, живо,
въздействащо представление бе получената „картина” на площада за гражданите на Пловдив. Събитието се вписа
достойно в културния календар на града.
Не по-различна бе и атмосферата в
6-те зали /в сградите на ДНА, АМТИИ и
Градска концертна зала, които Българският национален младежки фолклорен съюз предостави на участниците с
подкрепата на Община Пловдив и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Конкурсът за участниците в направленията
пиано и акордеон се проведе в сградата
на АМТИИ – „Съборна”.
„Още при първата официална среща
между ръководството на БНМФС и това

на отдел “Култура и културно наследство”, Община Пловдив “прегърна” идеята НМФК “Орфееви таланти” да е част
от Културния календар на Европейската столица на културата. Грандиозното
фолклорно събитие се осъществи със
финансовата подкрепа на пловдивската
община.“ – сподели Николай Гурбанов,
председател на БНМФС.
Отношение и любов към българския
фолклор показаха всички участници /
без ограничения на възрастта/, многоуважаемото жури, както и членовете
на организационния щаб. Всеки, който
стана част от най-престижния фолклорен конкурс в страната, с удоволствие
и прецизност изпълни своите задачи.
Предварително подготвеният график
за конкурса се спази и от двете страни /организатори – участници/, което
допринесе за спокойствието по време
на изпълненията и при оценяването
им. Председател на журиращия състав
бе Ректорът на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
проф. акад. Милчо Ва
си
лев, за
мест

ник-председател: проф. д-р Костадин
Бураджиев – заместник-ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство и диригент на Академичен народен хор.
Конкурсът бе открит от Академичния народен хор към АМТИИ с диригент проф. д-р Костадин Бураджиев и
Академичния народен оркестър към
АМТИИ с диригент доц. д-р Владимир
Владимиров и главен художествен ръководител проф. акад. Милчо Василев,
а концертите на лауреатите след всеки
конкурсен ден бяха вещо организирани
от Наньо Чолпанов.
За поредна година НМФК „Орфееви таланти” откри редица изключителни таланти. Раздадени бяха множество
награди. Конкурсът на конкурсите! В
това се превърна най-престижният На
ционален музикално-фолклорен форум
за български фолклор в страната, образец за качество на организация, журиращ състав, отношение и посещаемост.

Алия Хансе

КЛАВИРНО ДУО ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА - КАТЯ ВАСИЛЕВА
във Възрожденското училище в Кюстендил

На 20 април във Възрожденското
училище в Кюстендил гостува кла
вир
но дуо Велислава Карагенова
- Катя Васи
ле
ва, преподавателки в
Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство в Пловдив.
Дуото концертира в цялата страна,
взима учас
тие в редица музикални фестивали: „Празници на Стария
град”, „Тракийско лято”, „Дни на френската музикална култура” - Пловдив,
„Салон на изкуствата” - София, „Дни на

камерната музика” - Добрич, „Пролетен
арт фест” - Благоевград и др. В тяхно из
пълнение за първи път у нас прозвуча
ват творби от Л. Бърнстейн, А. Копланд,
Дж. Гершуин, М. Де Файа, С. Барбър, Х.
Гилбърт, Н. Стойков.
Този път пианистките, които са позна
ти вече в града ни зарадваха почитате
лите си със Соната от Й. Кр Бах, Кортеж
- бурлеска от Ем. Шабрие, Карнавал на
животните от К. Сен-Санс и Соната от
Фр. Пуленк.

За публиката концертът на клавир
ното дуо беше вълнуващо и запомня
що се преживяване, а възторжените
аплодисменти - напълно заслужени!
Отдел Култура при Община Кюстендил отправи покана за следващо гостуване на Карагенова и Василева.
Ще ги очакваме с нетърпение отново!!!
Мила Милчева, 3 курс,
НМА ,,Панчо Владигеров” - София
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„Риторика и романтика“ – запомнящо се преживяване!
Творчески факт от богатия и разнообразен концертен афиш на АМТИИ в
сезон 2016/2017 г. бе концертът „Риторика и романтика“ на Велислава Карагенова –клавесин/орган, Катя Василева
– пиано/клавесин и Борислав Ясенов –
флейта, състоял се на 19 март т.г. в залата на Академията. Концертът, осъществен със всеотдайното съдействие и
ценната професионална помощ на преподавателя по орган, а от тази година –
и по клавесин, Стефан Далчев, бе предшестван от други два - „Голям органов
концерт“ и „Клавирни диалози“. Това е
знак за разнопосочните интереси на колегите от Клавирната катедра. За първи
път на концертния си подиум АМТИИ
поставя клавесин, роял и орган, прецедент в магията на музикалното изживяване. В моите спомени години наред
клавесинът беше част от интериора на
номер 14 в централната сграда. Решението и усилията на Клавирната катедра за „спасяването и възстановяването“ на инструмента с благотворителeн
концерт, както и реалната помощ и
разбирането на ръководството на Академията, връщат „живота и магията“ на
клавесина. За академичното обучение,
сцената и публиката. Респект!
За мен безспорно намерената „красива сценична графика“ в разположението на трите инструмента даде рамка
за умелата балансираност на звуковата
емисия в интерпретацията на изпълнителите. Програмата на концерта обхваща творби на композитори от четири
столетия (от XVII до XX в.). Съпреживян „красив“ концерт, с музика - история, енергия и уникалност.
Концертното начало бе Соната за
флейта и бассо континуо, E dur, № 6 от
Йохан Себастиан Бах
(1685-1750). С прочита, инструментализма
и
интерпретацията
си Борислав Ясенов и
Велислава Карагенова зарадваха неделната публика. Двамата
изпълнители имат не
малко съвместно концертно сътрудничество. В поднасянето на
Соната за флейта и
клавесин g moll, № 6
от Антонио Вивалди

(1678-1741) Ясенов и Карагенова демонстрираха ярка виртуозност, която
публиката щедро възнагради с аплодисменти.
Велислава Карагенова изучава орган
трета година и клавесин от началото на
тази учебна година. В този концерт са
показани два различни инструмента
от нейния основен инструмент. С отчетлива и премерена артикулация тя
изпълни клавесинната Соната D dur
от Доменико Скарлати (1685-1757) и
Соната A moll, № 1 из „Вюртембергски
сонати“ на Карл Филип Емануел Бах
(1714-1788). Изпълнителката подсказа
разликата между свиренето на клавесин и свиренето на пиано , изискванията към различното пипане и звукоизвличане, както и как липсата на възможности за динамика се компенсира
от наличието на двата мануала, които
до известна степен разграничават силата на звука.
Впечатляващо бе изпълнението ѝ в
оригинал на „Прелюд, фуга и вариациия“ за орган от Цезар Франк (1822-

1890). Нейният прочит на сложната
творба бе наситен със силно въздействащи музикална интерпретация и философски внушения.
Интересен щрих, както и новост в
концертната програмата бе клавесинната Соната за четири ръце, А dur от
Йохан Кристиян Бах (1735-1741), изпълнена от Велислава Карагенова и
Катя Василева. В рамките на два месеца
Катя Василева се запознава и навлиза в
клавeсинните особености.
Предизвикателството в програмата
за клавирното дуо бе изпълнението на
“Фантазия за орган и пиано“ на американския композитор Клифърд Демарест (1874-1946), творба, написана за
два различни инструмента. Ансамбловото мислене, спойката, пластиката и
контраста в двата инструмента подсказаха осемнадесетте години клавирно
сътрудничество на двете пианистки. В
интерпретационния си подход дуото
осмисля красотата на творбата с диалога и различното звучене на органа и
пианото, с конфигуриране границите
на отдалечаването и приближаването
на музикалните елементи в двата инструмента, емоционалната им релефност в романтичното внушение. Катя
Василева изгради партията на пианото
с подчертана мекота, плътност, дълбочина, отчетлива изразност и пластичност в силата на звука. Велислава Карагенова интепретационно осъзнато не
показа търсене на мащабната звучност
на органа като инструмент, а следене
на баланса между пианото и органа, с
цел постигане на звуковото равновесие
на тематичните линии и допълване на
мелодичното движение от инструмент
в инструмент. Публиката изрази възторга си с продължителни аплаузи и адмирации
за дуото.
Програмата, наситена с
рядко изпълнявана музика, бе поднесена с вникване и стилов респект. Всяка
епоха успя да проговори
със собственото си тонално красноречие и да прозвучи със собствената си
емоционална обагреност.
Риторика и романтика!

Лилия Илиева
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ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА КАТЕДРА „ХОРЕОГРАФИЯ“
За седма поредна година студентите от катедра „Хореография” при Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство - Пловдив представиха своята творческа продукция. В деня на Славянската писменост и култура, 24 май, от 19:00ч. в Дома на културата
„Борис Христов”, в рамките на 90 минути, бяха представени най-отличаващите се творби през изминалата
учебна година на студентите в специалностите „Българска народна хореография” и „Съвременни танцови
техники”, както и на гостите, които бяха поканени да

участват във фоклорното-танцово събитие, а именно - Детска танцова школа при Фолклорен ансамбъл
„Тракия“ - гр. Пловдив, ДФА “Слав Бойкин”- гр. Раковски и Представителен танцов състав “Чавдар”- гр. Пазарджик.
Пред огромен брой публика началото на концерта
дадоха студентите от магистърската програма “Съвременни танцови техники” със своя 20-минутен танцов
спектакъл, разказващ за живота на Коко Шанел. След
блестящото си изпълнение и бурните овации на публи-

ката се изявиха студентите от специалност “Българска
народна хореография”. Танците, включени в концерта,
Пърбяха на студенти от първи до четвърти курс.
во бе представена дипломната работа “Легенда за тя и
той” на дипломантката Силвана Ненчева от курса на гл.
ас. д-р Рослана Моравенова и ас. д-р Димо Енев. Важно
е да се отбележи, че „златните момичета“ от националният отбор по художествена гимнастика услужиха със
своите трика, като по този начин феерията от цветове и
изящност допълни цялото вълшебство в тази приказка.

Друг интересен факт, около този танц е, че специализантката по „Български народни танци“ Такако Маешибу
взе участие като изпълнител в танца. Представянето й
беше повече от блестящо и по нищо не се различаваше
от професионалистите на сцената. С уникално осветление и умело използвана мултимедия, зрителите бяха
въвлечени в една приказна история на любовта, развиваща се сред най-дребните горски обитатели - бръмбари, мравки и светулки. Разбира се, всичко приключи с
една бурна сватба и всички заживяха щастливо.

Малките танцьори от Детската танцова школа при
ФА “Тракия - гр.Пловдив, с ръководители Петя Доневска и Цветослав Костов, също заслужиха аплодисментите на публиката с танца “Игра на ластик”, чиято хореография е на Сийка Братоева. Бяха показани
сценично-разработеният обичай “Мари Лишанка” с
хореография на Кристияна Гюрова, студент в трети
курс с преподавател гл. ас. д-р Благовеста Калчева
и дивертисментният “Добруджански мъжки танц” на
Гергана Петрова I курс с преподаватели проф. д-р

Даниела Дженева и проф. д-р Антон Андонов.
Студентката Симона Симеонова от втори курс с преподаватели проф. д-р Антон Андонов и ас. Светлана
Станева представи със своя сюжетно-хумористичен
танц, своя поглед върху историята на “Тримата глупаци”. Този танц беше особено интересен и за малчуганите в публиката заради запомнящите се герои - зайчето и кучето, които допринесоха комедията да бъде
пълна.
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Едно от различните неща в концерта тази година е,
че организаторите поканиха на концерта деца и младежи с увреждания и интелектуални затруднения от
сдружение „Паралелен свят“. Подкрепени от студентите и преподавателите от катедра „Хореография“ при
АМТИИ - Пловдив, те са убедени, че изкуството приобщава към ценностите на гражданското общество и
насърчава толерантност към различията, съпричастието и позитивното отношение към хората в неравностойно положение.
Брилянтно представяне на изпълнителите от Детски
фолклорен ансамбъл “Слав Бойкин” гр. Раковски с ръководител ас. Велизар Василев със танца на Маргари-

та Дикова “Момински пролетни игри”. Заслужени аплаузи получиха и танцьорите от Представителен танцов
състав “Чавдар” гр. Пазарджик с ръководители Рени и
Иван Андрови, които представиха “Пазарджишка сюита” на Борис Ганев.
Студентката Анна Любенова от трети курс от специалност “Българска народна хореография” с преподавател ас. д-р Димо Енев се представи с тематичния
танц “На самодивската поляна”. Зрителите бяха въвлечени в една митична история за самодиви. По традиция и тази година концерта завърши отново с танц на
дипломант. Петър Стефанов, студент в четвърти курс
с преподаватели гл. ас. д-р Рослана Моравенова и ас.

д-р Димо Енев, представи сюжетно-хумористичния
танц “Ех, тази любов”. Дипломната работа разказва историята на приятелите Гошко и Панчо, които в търсеното си на любовта попадат в различни комични ситуации. Брилянтното изпълнение на солистите Валери
Христов, Румен Петков, Айдан Еминова и Станислава
Гачева успяха да предизвикат положителни емоции у
публиката и смехът огласяваше цялата зала.
Накрая на сцената излязоха всички гости в концерта
за един общ танцов поздрав към публиката. Концерта
завърши с поздравителни адреси, цветя и слово към
абсолвентите на випуск 2017г.

Академията за музикално, танцово и изобразително
изкуство в гр. Пловдив дава на своите студенти един
огромен старт в професионалното им развитие. Тя е
мястото, където с огромен труд, постоянство и усърдие можеш да научиш много и можеш да се изградиш
като хореограф, като изпълнител и като човек. Тя ни
учи на любов към фолклора, на любов към изкуството,
а следователно и на любов към човека, защото изкуството се създава да обогатява човешката душа.

Петър Стефанов и Станислава Гачева

абсолвенти от випуск 2017г.,
специалност Българска народна хореография
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НЕБЕ И ЗЕМЯ

Участие на „Гаудеамус“ в концерт с премиерни барокови творби
На 8 април т.г. в столичната
зала „България“ се проведе събитието „Небе и земя“ – съвместен концерт на камерния оркестър на Софийска филхармония,
изявени български и чуждестранни солисти и Академичния
смесен камерен хор „Гаудеамус“
с диригент доц. д-р Весела Гелева. Програмата включваше шедьоври на немската и френската барокова музика. Концертът
премина под диригентството на
проф. д-р Виржиния Атанасова
– преподавател по хорово дирижиране в НМА „Панчо Владигеров“, София и Еразмус професор в „Леополд Моцарт“ център
в Аугсбург, Германия.
В първата част на концерта
публиката в залата се наслади
на музиката на Йохан Себастиан Бах – Прелюдия за соло
орган в Es dur, Кантата BWV 140 „Събудете се, Гласът ни
зове“ и Тържествена фуга за соло орган в Es dur. Последователността на творбите следва принципа на подреждане,
указан от самия Бах в единствената отпечатана по негово
време (1739 г.) хорална тетрадка за орган, озаглавена “Der
dritte Teil der Klavieruebung”. В концерта прелюдията и фугата бяха разделени от Кантата №140 „Събудете се, Гласът
ни зове“, чието изпълнение беше премиерно за България.
Текстът е взет от хорал от 3 строфи от 1599 г., които са разпределени в първата част, арията на тенора и заключителния хорал. Солисти в кантата бяха Стефани Круг (сопран),
Ян Петрика (тенор) и Валентин Ватев (бас). Ариите, двата
речитатива и двата дуета бяха стилистично издържани от
изпълнителите, а хор „Гаудеамус“ интерпретира на високо
ниво нелеките хорални части в кантатата.
Партията на органа в Прелюдията и Фугата бяха дело на
Марсел Гробис от Германия. Дълбоко въздействащите звуци на величествения инструмент бяха посрещнати подобаващо със силни овации от страна на публиката.
Мащабът на първата част, олицетворяващ небесното, божествената сила, премина в идеята за земното, преходното,
представено във втората част на концерта. Тя се състоеше
от съкратен вариант на френската комична опера „Ричард
Лъвското сърце“ на А. Гретри. Изпълнението на тази опера
също беше премиерно за България. Към солистите от първата част на концерта се присъединиха и Мария Радоева
(сопран) и Пламен Папазиков (тенор). Атмосферата на сцената се промени – тържествеността и патосът, „небесното“,
отстъпиха място на „земното“ – една ярко представена човешка история. За разкоша по типично френски маниер допринесе и участието на балетно трио с хореограф Светлин
Ивелинов.

Концертът „Небе и земя“ успя да обедини и съчетае успешно възвишената музика на Й.С.Бах и идеята за преходното в комичната опера на Гретри. За Академичния смесен
камерен хор „Гаудеамус“ участието в това събитие беше
симбиоза от обогатяване на хоровия репертоар с барокова
музика и удоволствие от съвместното музициране с изпълнители на европейско ниво.

Петя Петрова, II курс магистър
специалност „Теоретично музикознание“

Интервю с проф. Вержиния Атанасова
Днешното събитие носи заглавието „Небе и земя“.
Каква е символиката, криеща се под това заглавие?
Да, има символика – това обединяване на трансцеденталното със земното, на тези две измерения и търсенето на връзката между тях. Това са две полярности,
които са представени чрез музиката на Й. С. Бах в Кантата №140 „Събудете се, Гласът ни зове“ и в музиката
на Андре Ернест-Модест Гретри в комичната опера
„Ричард Лъвското сърце“, която искри от динамични и
темпови обрати, звукови каскади, хумор и драматични
ансамбли – един истински фойерверк!
И двете произведения са премиерни за България.
Какво Ви накара да се спрете на тях?
Да, наистина това е предизвикателство. Аз повече от
25 години се занимавам с барокова музика. Сега интересът към нея се е увеличил много. Създадени са различни форуми като фестивала „Изкуството на барока“,
„Отражения“ (концерт, посветен на 400-годишнината от
смъртта на Шекспир). Така у мен възникна идеята да направя нещо ново и по-крупно и това да бъде двуполюс-
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но като Кантата 140 и „Ричард Лъвското сърце“. Легендата за английския крал е много интересно пресъздадена от Гретри чрез много комични ситуации и обрати,
с блестящи звукови картини и колоритна оркестрация.
Реших, че тази небесна кантата, която води духа към
Бога, към друго измерение много добре би се съчетала
с една земна, но много човешка история, пресъздадена
по такъв ярък начин в композицията на Гретри.

Възнамерявате ли в бъдеще да представите операта „Ричард Лъвското сърце“ в нейния пълен сценичен вариант?
Може би, ако се намери такава възможност. Сега са
съкратени диалозите, които са изцяло на френски и не
биха били разбираеми за българската публика, както
и увертюрата към Второ действие и някои номера. Би
било прекрасно да имам възможност да я представя
като сценична постановка в някой театър, но за това

13

само можем да мечтаем в момента.

Защо избрахте именно Академичния смесен камерен
хор „Гаудеамус“ да се присъедини към този проект?
Искам да кажа, че съм много щастлива, че мога да работя именно с този хор. Имам по-продължителна връзка с диригента на хора доц. д-р Весела Гелева, която в
един отрязък от време беше и моя студентка и която
уважавам изключително много. Смятам, че този хор има
един много европейски вид и хорова физиономия, която може спокойно да впечатли и да присъства именно в
тези две произведения. Надявам се, че нашето сътрудничество ще продължи и това няма да е единствената
ни среща на сцената. За мен бе голямо удоволствие
срещата ни с този хор и съвместната ни работа!
проведе Петя Петрова,
магистър, специалност „Теоретично музикознание“

Три награди и отличие за студенти от специалност „Педагогика на обучението по музика”
в АМТИИ от Националния студентски конкурс за хорови диригенти „Златната палка”, Шумен
Студентите от II курс специалност ПОМ в АМТИИ –
Пловдив Йоана Тихолова и Преслава Петрова, студентки по дирижиране на ас. Яна Делирадева бяха удостоени с три награди и отличие на Националния студентски
конкурс за хорови диригенти „Златната палка”, който се
проведе на 12 и 13 май в Шумен.
Йоана Тихолова стана носител на Голямата награда
„Златната палка”. Журито в състав - доц. Цветелина Славова, Деница Узунова и гл. ас. д-р Юлияна Панова, присъди наградата за най-добро изпълнение на задължителната песен „Дамян танец води”.
Преслава Петрова се класира на II място и получи отличието „Любим диригент” на хор „Бодра песен” (работен хор) в практическата част от конкурса.
Конкурсът се проведе в два тура: I тур – дирижиране на задължителна песен и песен по избор и II тур –
двайсет минутна демонстрация на работа с хор. Седем
студенти бяха претенденти за голямото отличие: от Шуменския университет, Великотърновския университет
“Свети Свети Кирил и Методий” и Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив.
Организатори на събитието са Педагогическият факултет на Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски” и катедра “Музикална естетика, музикално
възпитание и изпълнителство”.
Конкурсът „Златната палка” се провежда за първи път
преди пет години в рамките на вътрешен проект „Viva
la musica». От началото досега в него са взели участие
42-ма студенти. Основната цел на инициативата е да се
стимулира развитието на диригентските компетентности на студентите – бъдещи учители по музика, както и
да се отличат примери за добри практики в областта на
хоровото изкуство.
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Международен младежки фестивал „Кръстопът”
Международен младежки фестивал
„Кръстопът” е шесто по ред издание на
традиционния за АМТИИ китарен фестивал. Всяка година той носи различно
наименование, което се определя от акцента в концертната програма. Наименованието „Кръстопът” е концептуално и
представя различни поколения, школи,
организации, изпълнители, държави и
културни традиции, които се срещат на
академичната сцена.
Фестивалът се проведе от 30 март до 3
април т.г. и представи пет разнообразни
и уникални концертни вечери. По традиция събитието се откри от Ректора на
АМТИИ проф. академик Милчо Василев.
В първата фестивална вечер (30 март)
Георги Димитров (България) и Никола
Монтела (Италия) - лауреати на Международен фестивал за класическа китара,
Плевен 2016 г., представиха разнообразна програма от класически, романтични
и съвременни автори. Младите изпълнители свириха виртуозно, музикално и със
забележително сценично присъствие.
Техният концерт бе подкрепен и от фондация „Изкуството до мен”, Плевен.
Мащабен проект с два китарни ансамбъла препълни концертната зала в
следващата вечер (31 март). Ансамбълът
“Chitarra Camerata” към НУМТИ “Д. Петков”, Пловдив е създаден от преподавателите по класическа китара в училището
- д-р Милена Вълчева и Валентин Вълчев.
Под вещото ръководство на д-р Милена
Вълчева, учениците от НУМТИ с много
настроение изпълниха нови и интересни
произведения от съвременни композитори - Б. Шордиковски, А. Круисбринг,
Т. Тисран и П. Петров. Ансамбъл „Академика” от АМТИИ с ръководител доц. д-р
Стела Динкова съпостави бароковото
изкуство на Г. Ф. Телеман с еклектичното
звучене на Б. Джохенсън и разчупените
български ритми в пиесата „Леле моме”,
създадена специално за ансамбъла от
проф. д-р Пламен Арабов.
Третата фестивална вечер (1 април)
се проведе в Първо студио на Радио
Пловдив със съдействието на „Камерна
сцена”, Пловдив. Оригинален проект от
млади полски музиканти, студенти в Музикална академия „Станислав Монюшко”,
Гданск, изненада пловдивската публика.
Китаристът Марчин Кожол е основател
на квинтет „Марчин Кожол”. Той е носител на многобройни награди от Международни конкурси. Със своите колеги:

Сжимон Яблонски (акордеон), Клаудиа
Ковач (цигулка), Мадлена Савицка (флейта) и Миколай Сикала (пиано) представиха програма от балкански композитори.
Част от произведенията бяха създадени специално за състава (Чърт Воглар
– „Квинтет”) и изпълнени премиерно в
Пловдив, а други – вещо аранжирани познати творби (Росен Балкански – „Скерцо”, Душан Богданович –„ Шест балкански миниатюри”).
На 2 април концертната зала на АМТИИ
събра в творчески тандем електрическа
и джаз китара. Младите изпълнители Кирил Кирилов от Школа по електрическа
китара „Цветан Карабов” и студентите от
специалност ИИПД - трио Павел Видов,
Антоний Цончев, Велизар Атанасов с
преподавател Петър Койчев споделиха
сцената с професионалистите: китарно
дуо – Петър и Веселин Койчеви и група
„Кофеин” с фронтмен Теодор Койчинов.
Масивен звук, невероятна емоция, из-

пълнителско майсторство и оригинална
авторска музика доставиха видимо удоволствие на слушателите.
В последната вечер (3 април) се представиха млади таланти от НУМТИ „Д. Петков” (Юлиан Станчев, Недялко Дочев
и Пламен Иванов с преподавател д-р
Милена Вълчева) и студенти от АМТИИ,
Пловдив (Димитър Ангелов, Тодор Янков, Калин Георгиев от класа на доц. д-р
Стела Динкова). Със своите изпълнения
учениците и студентите, които са носители на редица награди от Национални
и Международни конкурси осъществиха
достоен завършек на фестивала.
Международен младежки фестивал
„Кръстопът” е музикално събитие с широка рамка и международен мащаб, което
допринася за богатството на културния
живот в града. Заслугата за това е на основният организатор - АМТИИ, Пловдив.

Хари Нигохосян

Брой 43, юли 2017 г.
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УНИКАЛНИ СЪБИТИЯ В ДОБРУДЖА
Какво - ако не фолклора - свързва, обединява, въодушевява така дълбоко и искрено?
Тази мисъл има красноречиво потвърждение
от състоялите се празнични събития в област
Добруджа - община Генерал Тошево - селата
Кардам, Дъбовик и Красен.
В продължение на три дни
- 10, 11 и 12.04.2017г., през времето на Страстната седмица, там
оживяха фолклорни традиции.
Бяха осъществени концерти и
творческа среща с мащабното
участие на фолклорни състави
от цяла Добруджа - селата Дъбовик, Овчарово, Смолница,
Главан - обл. Силистра, две певчески групи от с. Кардам, както
и млади фолклорни изпълнители - певци и инструменталисти
от АМТИИ – гр. Пловдив. Програмата включваше вокални и
инструментални изпълнения
от различни етнографски области, като акцент
беше Добруджа с най-характерните си фолклорни образци. Всичко това реализира основната идея – представяне на запазените традиции, чрез изпълненията на фолклорни състави
от общината и показване на връзката между
поколенията, чрез „прочит” на автентичен репертоар от гледна точка на съвременността.
На първия концерт в село Кардам бе представена авторската книга „Вила се’й лоза…”
(Добруджански народни песни) на гл. ас. д-р
Галя Петрова-Киркова. Тя е с добруджански
корен – родена е в гр. Ген. Тошево, а първите
музикални изяви - пее и свири на гъдулка - са
свързани с Детската музикална школа при НЧ
„Пробуда 1941” – с. Кардам.
Съдържанието на книгата е с личното участие на респонденти – хора, които са съхранили
народните песни. Така, на представянето присъстваха самите носители на фолклора. Те чуха
своите песни, изпълнени от изявени солистистуденти от класа на гл. ас. д-р Г. Петрова-Киркова и инструменталисти. По този начин репертоарът беше „върнат” на живо при първоизточника на автентичния фолклор. В концерта имаше нестихваща емоция, бурни аплодисменти,
усмихнати лица, мигове на удовлетворение,
на умиление, на топлина и сърдечност, които
съпътстваха изпълненията на талантите на
сцената. „Звездна вечер” – споделиха някои от
участниците, „всички очаквахме с нетърпение
и огромно желание да излезем на сцената и да
отправим своя поздрав към присъстващите в
залата”. Да се докоснеш до извора и да пиеш
с пълни шепи, да се наслаждаваш на ентусиазма и откровеността в изпълненията на всички
групи за автентичен фолклор е неописуемо с

думи преживяване. Сълзи от радост, умиление
и съпричастност. Това беше обективна основа
за спонтанна емоция.
На изключително високо професионално
ниво се представиха всички солисти от АМТИИ - Пловдив – Елица Неделчева, Миглена

Димитрова, Николина Атанасова, Мирослава
Ангелова, Женя Лефтерова, Димитър Арнаудов,
Галя Петрова-Киркова. Прекрасни бяха изпълненията и на инструменталистите от камерната
инструментална група – Георги Добрев – кавал,
Петър Любчев – гайда, Калин Кирков – гъдулка, Живко Михов – гъдулка, Павлин Христов
– тамбура и Димитър Арнаудов – тъпан, които
завладяха публиката. Прозвучаха емблематични песни от репертоара на присъстващите състави, научени от студентите, които ги трогнаха
със своите прекрасни интерпретации, както и
песни от репертоара на изтъкнати и утвърдени
народни изпълнители – „Снощи си мамо отидох”, „Рофинка болна легнала”, „Стоян на Грозда
думаше”, „Мама Атанаска думаше” и др. Миглена Димитрова просълзи изпълнителката от с.
Смолница - Йовка Манева като изпълни песен от
нейния репертоар – „Рано Димитър подранил”.
Самата Йовка Манева поздрави цялата публика
с песен посветена на изселниците от Северна в
Южна Добруджа – „Добруджо, мила, Добруджо”
и „Великден, празна неделя”. Нестихващи бяха
аплодисментите и възторзите от представянето
на участниците. Продължение на този празник беше организираният от община Г. Тошево
концерт в с. Красен – село с традиции, запазило
спомените за местните герои и атмосферата на
българският дух описан в разказите на големият писател на Добруджа – Йордан Йовков, който
е учителствал там. В празничният Великденски
концерт се включиха изпълнителите от АМТИИ
и местният състав за автентичен фолклор. Отново невероятна емоция! Като че ли всичко
оживя под ритъма на гайда и гъдулка, медните
звуци на кавала в съчетание с красивите и неповторими гласове на народните певици.

Незабравими са и впечатленията, събрани
от организираните посещения на Музейна сбирка на Йордан Йовков и Етнографски музей – с.
Красен, Филиповата кръчма и интересните разкази и беседи от кмета на селото – Тошко Тачев.
Още по-вълнуваща беше творческата среща между изпълнителите от различни поколения, която се състоя по покана на Стоянка
Първева – кмет на с. Дъбовик. Предоставена
ни беше възможността да разгледаме Музейна експозиция,
посветена на Дора Габе, която е
от това село. След това по стар
български обичай бяхме посрещнати с питка и сол, с червено вино и закичени със здравец
от жени, облечени в добруджански носии, изпълнителки
в местния фолклорен състав.
Имахме възможност да видим
интересни предмети и дейности
от бита на добруджанеца – булчински чеиз, маган, пещ, както
и демонстрация - тъкане на
стан. Последва веселие, песни и
кръшни хора се извиха. Всички
бяхме онемели от вълнение, виждаха се сълзи
в очите, трепет в гласовете на изпълнителите.
Сякаш се върнахме назад във времето, за да
усетим емоцията, нравите, възгледите, чувствата и стремежите на тези „истински” хора…
Турнето в Добруджа завърши с Празничен
Великденски фолклорен концерт в НЧ „Алеко
Константинов” – гр. Провадия. Участници бяха
ЖНХ „Келара”, ДТШ „Провадийче”, КНТ „Фолклорница” от гр. Провадия, фолклорни изпълнители от АМТИИ – гр. Пловдив и специалното
участие на обичаният народен певец Данислав
Кехайов.
Благодарим за гостоприемството, за сърдечното и топло отношение, за споделените
мигове на радост и удовлетворение, за прекрасната атмосфера, за чувството на родолюбие и българщина, за съхранените български
традиции!
А за нас – младото поколение - ще бъде
чест и дълг да останем последователи и пазители на това безценно богатство – БЪЛГАРСКИ
ФОЛКЛОР!

гл. ас. д-р Галя Петрова-Киркова
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