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Под снимката текст: Доц.Айля Улудере /флейта/, Гамзе Еренгьонюл /цигулка/, Георги
Йовчев /автор на статията, журналист от в-к "Балчишки телеграф"/, проф. Чиидем Иджил
/цигулка/ - нова среща след Първия на Втория "Мюзик Кампус" в Балчик. Фото: /Б.Т./

Август Александър Павлов /виолончело/ и Елена
Ганова / цигулка/ - най-пленителният дует на "Мюзик
кампус"                                             Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Жасмина Щалдер, българка с добруджанска кръв и
швейцарско жителство, която организира успешно за втори
път "Мюзик Кампус" Балчик.         Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Лора Терзиева /пиано/ и Неделчо Нинов /цугтромбон/ Лора Терзиева /пиано/ и Явор Стойчев /цугтромбон/ Неделчо Нинов /пиано/ и Петко Колев /цугтромбон/
  С чувство за нещо възра-
ждащо се проведе вторият
международен фестивал
„Мюзик Кампус Балчик” от
1 до 10 септември 2015 г. в
ДКИ КЦ „Двореца” Балчик.
  Отново 40 музиканти от
България, Румъния, Тур-
ция и Швейцария ни предс-
тавиха в тплите септемврий-
ски нощи  поредица от му-
зикални изненади, допуска-
щи безпределна свобода на
интерпретация във всички-
те и форми, под ръководст-
вото на хар изматичния
проф.Александру Гаври-
ловичу и добруджанката
Жасмина Щалдер / и двама-
та живеещи отдавна в Швей-
цария/, осъществявайки съ-
вместно  програмата „Му-
зика край границата”.
При небивал интерес пре-
мина и концертът със заг-

лавие „Турция позната и
непозната”, начело с „те-
жката артилерия” на Ис-
тамбулската музикална
академия проф.Чиидем
Иджил /цигулка/, гл.ас.
цигуларката Гамзе Ерен-
гьонюл /родена в Хаско-
во/, доц. Айля Улудере /
флейта/, които предста-
виха авторите И.Баран,
Екрем Зеки Юн, Ерму-
кан Сайдам, Йозкан Ма-
нав, с екзотичните загла-
вия на произведенията
им: „Чуй отнякъде”, „Ед-
на глътка”, „Размишле-
ния” и.т.н. А „Сонатина-
та” взриви Каменната
зала.
Трите изпълнителки бяха
изобретателни да постиг-
нат комуникативна хармо-
ния, но и индивидуален
почерк, придружен с ду-

ховен комфорт. Не говоря
за естетическата наслада.
За първи път, както обеща-
ха още на предварителни-
те пресконференции, про-
звучаха два рядко чувани
в световен мащаб инстру-
менти – алпийски рог и
ханг. Бруно Бири /Швей-
цария/ и Омри Хасон /Из-
раел, Швейцария/предста-
виха, както свои произве-
дения на тези инструмен-
ти, така и импровизации на
„Амено”, „Кармина Бура-
на”,”Калинка”, химна на
UK, регешлагери – в озве-
здената септемврийска ве-
чер на Балчик.
В програмата на „Мюзик
Кампус  Балчик” бяха
включени практически за-
нятия по концертно майс-
торство на студенти, които
да доразвият своето духо-

вно съпреживяване между
обекта на въздействие и не-
говия субект, да постигат
пространственост и перс-
пективност на музикално-
то изпълнение, да постигат
музикалната символика на
произведенията, колкото и
трудни автори да са Мо-
царт, Дворжак, Хайдн,
Барток и др.
Студентите на проф.Йо-
сиф Радионов, проф.Ана-
толи Кръстев, проф.Сте-
фан Жилков, проф.Люд-
мила Иванова, се справи-
ха успешно и ние бяхме
свидетели на това.
 За тях не беше вече тайна
„щриха”, „флажолето”,
„пицеката” и пр. Ако тря-
бва да изброявам имена,
ще започна с цигуларката
Елена Ганова, любимката
ни от „Виа Понтика”, коя-

то обра всички овации в
църквата „Св.Св.Констан-
тин и Елена”.  Следват
имената на Изабел Ивано-
ва, Стефан Самарджиев,
Марта Тромбитас, Бер-
нар Махмуд с най-радост-
ните сълзи на очи от въл-
нуващото съприкоснове-
ние с цигулката, В.А.Лаз-
сло, Сирма Барамова /ви-
ола/Август Александър
Павлов /виолончело/. До
тях неизменно бе нежната
и изящна пианистка Лора
Терзиева и респектиращи-
ят Божидар Пенев.
Тази година четата на Ста-
нислав Почекански бе по-
вече узряла за голямата
сцена, демострирайки по-
вече темперамент и неж-
ност същевременно, бун-
тарство – като знак за не-
що променящо се, като

тест за значимост.
С експлозивна сила се от-
прищи музикалното изпъл-
нение на Мариян Бодуров,
Християн Радоев /тромпет/
, Йосиф Хасърбасанов /
валдхорна/, Христо Спа-
сов, Петко Колев, Неделчо
Нинов, Явор Стойчев, Ге-
орги Ангелов /цугтром-
бон/. Всички те са от обно-
вения състав на формаци-
ята „Капитал Брас”. И таз-
годишният музикален фо-
рум „Мюзик Кампус Бал-
чик” демонстрира  един
символичен баланс между
младост, възторг и прозре-
ние, търсейки връзка с тра-
дицията и истината. Все не-
ща, които нямат начало и
край и което винаги ще ги
свързва с нови степени на
осмисляне.
За догодина вече се надя-

вам, че ще има и ПРЕВОД
на български език, защо-
то не всички гости владе-
еха съвършено английски
език, както и още по-тру-
дния музикален английс-
ки. В края на краищата
фестивалът се провежда в
БЪЛГАРИЯ.
Програмата трябва да е и
на български език, както е
на фестивалите „Черно-
морски звуци” и „Балчиш-
ки Дни на класиката”, за да
добие адекватни измере-
ния, както възприемането,
така и насладата от изкуст-
вото, когато се разбира на
родния език.
 Очакваме догодина още
по-голям състав от млади
музиканти и авторитетни
преподаватели от още по-
вече страни.
               Георги ЙОВЧЕВ

Ïúòíè áåëåæêè: â Ñìÿäîâî íà 28-è àâãóñò 2015 ã.
 И отнова бабите от клуб „Хи-
нап” са на път. По покана на
подобен клуб в г. Смядово 46
наши пенсионери потеглиха
натам. Поканени сме на гости
и за нас е приготвена специ-
ална програма.  По пътя игра-
ем  забавна игра,  подготвена
от Димка Малева – голяма ше-
гаджийка.
Смях  и веселие цари до края
на играта.   По-късно към нас
се присъединяват  членове на
клубовете  от  Нови Пазар и
Добрич. Нашата визита  е важ-
на за приемащата  страна, за  да
покажат, какво интересно имат
в града си и какво правят  за
своите хора с увреждания.
Хората там много се гордеят
със своята кметица, коята  вър-
ши хубави дела за тях. Те имат
доста социални услуги и обле-
кчения. Например  защитени
жилища. Тя винаги стои зад
гърба на инвалидите.  Има и
проект за дом  за настаняване
от семеен тип на стари хора.
Има и дневен център за нужда-
ещи се хора, където полагат

грижи и се оказва помощ  на
лица, нуждаещи се от поча-
сови социални услуги.
Сега клубът  има място за реха-
билитация – малко, обаче тол-
ково необходимо на  хората.
 Освен  среща с членовете
на клубове за хора в нерав-
ностойно положение посе-
тихме и забележителности-
те  на  Смядово и Велики Пре-
слав.   Град Смядово. Сели-
щето с  3500 жители,  има
статут на град от 45 години.
Това е типично градче от сел-
ски тип с черти на село, кое-
то  бавно приема градски
вид. За този процес е важно
да има инициативни, енер-
гични хора.
В град Смядово, за щастие,
има такива. Те са създали 14
филма за месни празници,
предания, обреди и обичаи,
ястия и напитки, историчес-
ко наследство и природни за-
бележителности.  Смятам, че
това е една много хубава идея
за краеведите, историците и
жителите и  на нашия град.

Филмите са изиграли важна
роля в живота на града и са
спомогнали градът да се до-
бере до европейски програ-
ми,  което е дало  50 работни
места, а с тях и надежда на
подобряване на облика на гра-
да. Ние всички се радвахме
на смядовчани. А има неща,
които  те правят и със собст-
вени  средства. Хубаво е, че
има проекти, има и хора, ко-
ито ги изпълняват.
Специално за нас беше отво-
рен  музеят, който не работи
в събота и неделя. Музейни-
ят комплекс е важна забеле-
жителност на Смядово. Вклю-
чва няколко сгради – бивше
килийно училище, бивша
църква, камбанария. Сгради-
те са стари и интересни. При-
ятно е, че са в хубаво състо-
яние. Този Възражденски ком-
плекс е прекрасно място за
сбирки и срещи, защото има
голяма зала. Интересна е и
Тракийската гробница, нами-
ращата се в Комплекса. Гроб-
ницата е двукамерна, изгра-

дена от добре обработени ка-
мъни. Има двускатен вход и
две малки колони от двете
страни.
Велики Преслав.  Цар Симе-
он Велики съградил бляскава-
та столица Велики Преслав. То-
ва е оценено, дори от руския
княз Светослав през Х век.
Днес този блясък възкръсва!
Крепостни стени, бели коло-
ни. За съжаление нямахме до-
статъчно време,  за да обико-
лим целия древен град. Коле-
кциите на Археологическия
музей са много интересни и
оживяват богатството на Х
век, разказват за талантливи и
смели хора преди хиляда го-
дини. Ние имахме късмет да
посетим Златната  съкрови-
щница, да видим рисувана ке-
рамика с прекрасната прочу-
та икона на Св. Теодор, за ко-
ято можеш да прочетеш и да
я видиш в много книги за из-
куството. Разгледахме и  ко-
лекция  надписи в стари кни-
ги и на камъни.
            Людмила ПЕТРОВА

Група от клуб “Хинап” Балчик, с председател Димка Малева, на хората с
неравностойно положение, посети на 28 август 2015 г. градовете Смядово и Велики
Преслав. Макар и с не много добро здраве хората от този клуб общуват с подобни
клубове и със сътрудничеството на Олег Темелков, председател на Съюза на
инвалидите в град Добрич.                                                         Фото: Иван ПЕТКОВ


