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След като през 2012 Ка-
лин Вельов и „Тумбаи-
то“ очароваха и плени-
ха балчишката публика 
с латино репертоара си, 
на 24.07.2018 те отново 
изнесоха концерт в на-
шият град в рамките 
на деветото издание на 
музикалния фестивал 
„Balchik classic days”, 
който се проведе от 21 
до 28  юли 2018.
Със своята музикал-
ност, прецизност и 
творческа енергия те 
изпълниха отново Бал-
чик с много заряд и по-
ложителна енергия.
Музикантите, плене-
ни от латино музиката, 
представиха известни 
български поп песни 
от 60-те, 70-те и нача-

лото на 80-те години на 
ХХ век в техен аранжи-
мент, разбира се в  ла-
тино стил.
 „Ропотамо”, „Урок по 
танци”, „Болката от-
ляво”, „Сбогом, море” 
и  „Черно и бяло” бяха 
само част от хитовите 
парчета, с които салса 
формацията съставена 
от: Мартин Ташев (гл. 
вокалист), Милен Куко-
шаров (пиано), Михаил 
Йосифов (тромпет), 
Милен Петров (тром-
пет), Борис Таслев 
(бас), Велислав Стоя-
нов (тромбон), Христо 
Ганев (конги), и г-н Ве-
льов (тимбалес), отново 
спечелиха публиката.
По време на четвъртата 
концертна вечер - „Ла-

тино фиеста със злат-
ни български песни“, 
преобладаваха разчупе-
ността и приповдигна-
тото настроение.
Концертът се проведе 
на сцена „Мистрал“, 
а различното при него 
беше началният час, 
който беше 21:00 – иде-
алния за латино фиес-
та.
По време на фестивала 
„Балчик класик дейз“ 
отново се проведе да-
рителската кампания, 
инициирана от „Ака-
демия Класика“, за за-
купуване на нов кон-
цертен роял, за новaта 
концертна зала “Мел-
ницата“. Кампанията 
продължава, може да 
разберете повече за нея 

в интернет.
Поредицата от концерт-
ни вечери се откри от  
Държавна опера Варна 
с диригент Деян Са-
вичи завърши с каме-
ренансамбъл „Софий-
ски солисти”, който се 
дирижира от Пламен  
Джуров.
Музикалният фести-
вал, иницииран от бра-
тята Мартин и Веско 
Пантелееви, се органи-
зира от Академия „Кла-
сика“ и се провежда 
ежегодно. Празникът 
на музиката беше фи-
нансово подкрепен от 
Община Балчик, под 
патронажа на Николай 
Ангелов - кмет на об-
щина Балчик
        Мартин КРЪСТЕВ

Калин Вельов и „Тумбаито” 
отново в Балчик 

Дъждът и Дните на 
класиката

Дъждовното време не 
успя да попречи на 
фестивала „Дни на кла-
сиката”, който се про-
веждаше, както на тра-
диционната сцена на 
хотел „Мистрал”, така 
и в музикалната зала 
на ТИЦ „Мелницата”. 
Божествената музика 
на Моцарт и Бетовен, 
на Бах, Шуман, Двор-
жак, на Чайковски и 
Пучини, на Уебър и Си-
натра, любима на почи-
тателите на истинската 
класика, привличаше 
всяка от деветте вече-
ри публика, която не 
се изплаши от дъжда 
и гръмотевиците. Ор-
ганизаторите на съби-
тието положиха много 
усилия и успяваха да 
пренасочат публиката 
и изпълнителите, да 
пренесат инструменти-
те, да създадат условия 
за стойностното про-
веждане на концерти-
те, което се получи и 
трогна и изпълнители, 
и слушатели.
В миналия брой на 
вестник „Балчишки те-
леграф” бяха отразени 
концертите на фестива-
ла от първите три вече-
ри. Четвъртата започна 
от 21 часа и предста-
ви Латинофиеста. Тук 
вниманието и симпати-
ите на публиката бяха 
насочени към попу-
лярния Калин Вельов 
и „Тумбаито”, които не 
само очароваха слуша-
телите и почитателите 
си, но показаха истин-
ско изкуство, постигна-
то с труд и талант. 
Петата вечер, очаквана 
с голям интерес, беше 
ощастливена от Бурга-
ската опера, от нейния 
оркестър с диригент 
Левон Манукян, който 
плени публиката и ми-
налата година, заедно 
с неповторимата Люси 
Дяковска, както и от 
много популярните 
Еделина Кънева – из-
вестна оперна прима 
и чаровника Орлин 
Павлов. Концертът 
премина под надслова 
„Не си отивай, лято!”, а 
музикалните изпълне-
ния бяха илюстрирани 
с популярни филмови 
кадри на специален ек-
ран. Двамата певци в 
много сполучлив дует 
изпълниха любими 
откъси от мюзикъли 
на Гершуин, Синатра, 
Уебър, много популяр-
ни песни от филми с 
известни актьори, на-

пример с младия Джон 
Траволта и др. Пре-
красният оперен глас 
на Еделина Кънева из-
пълни с вдъхновение 
„Мемори” на котката 
Гризабела, както и още 
много любими на пуб-
ликата песни, откъси 
от оперети, филмова 
музика. „Нека бъдем с 
лятото сега и завинаги” 
– това бе мото и поже-
лание на този концерт.
Многоочаквана беше 
концертната вечер и с 
учениците от майстор-
ския клас на профе-
сор-доктор Борислава 
Танева, добре позната 
на балчишката публика 
от участията в мина-
логодишните концерти 
на нейните възпитани-
ци. Професор Танева 
представяше след во-
дещата Иреда Гъделева 
изпълнителите, нейни 
ученици от различни 
възрасти. Най-малката 
участничка Виржиния 
Спиридонова е само на 
7 години, но вече е спе-
челила първо място на 
конкурс в Атина. Алекс 
и Теодора Даскалови 
от Търново изпълниха 
„Крали Марко”, след 
тях свириха с вдъхнове-
ние Вероника Алтраж, 
Мила Лафазанска, 
Габриела Стефанова, 
Мария Николска от Ма-
кедония, Ева Парент от 
Женева, Стела Вахта-
ниди от Гърция, Едуарт 
Рудберг. Със завидно 
майсторство те изпъл-
няваха творби за пиано 
от Шопен, Рахмани-
нов, Брамс, Чайковски, 
Бетовен, Александър 
Танев. Студентът Ни-
колай Желязков завър-
ши концертната вечер 
с темпераментно из-
пълнение на Етюд 25 от 
Шопен.
Седмата вечер от фес-
тивала беше предоста-
вена на духов ансамбъл 
от Букурещ и се прове-
де под надслова „Мо-
царт среща Бетовен”. 
Петимата музиканти 
на обой, кларнет, вал-
дхорна, фагот и пиано 
изпълниха първо пиа-
но квинтет в ми бемол 
мажор от Моцарт. Ге-
ниалният композитор, 
живял само 35 години, 
човек с феноменална 
памет, виртуозен из-
пълнител и импровиза-
тор на пиано и цигулка, 
остава огромно музи-
кално наследство – оп-
тимистично, човечно и 
жизнеутвърждаващо, 

ненадминато в дости-
гане на красота в музи-
ката.
Второто изпълнение 
на румънските вирту-
ози бе посветено на 
Бетовен – пиано квин-
тет, опус 16, ми бемол 
мажор. Безсмъртният 
Бетовен е пример за 
това как човек може да 
превърне трагичната си 
участ в извор на светло 
вдъхновение и да въз-
величи чрез музиката 
човека, истината, кра-
сотата, вярата.
В последната вечер от 
„Класик дейс” жите-
ли и гости на Балчик 
имаха невероятната 
възможност да чуят 
изпълнения на Софий-
ски солисти с дири-
гент Пламен Джуров. 
Софийските виртуозни 
музиканти бяха подгот-
вили интересен репер-
тоар, едно музикално 
пътешествие в света на 
класиката, от бароко-
вите шедьоври на Бах 
– Корели, Бокерини – 
Моцарт, музикалните 
шеги на Росини – М. 
Беков, ноктюрните на 
Чайковски – Г.З. Чер-
кин. Слушателите бяха 
изненадани от класи-
ческо дивертименто и 
„Хубавата кубинка” на 
Хосе Луш, изпълне-
ни със солистите Сто-
имен Пеев и Евгени 
Николов. Последваха 
три румънски танца на 
Бела Барток и класиче-
ски финал – Моцарт. С 
този прекрасен концерт 
на виртуозните Софий-
ски солисти приключи 
тазгодишният 9 – ти 
фестивал „Дни на кла-
сиката”
Дъждовното време на-
прави концертите още 
по-вълнуващи, по-за-
помнящи се, по-желани 
и още по-стойностни. 
Слушателите, балчи-
клии и гости, явно оби-
чащи и ценящи кла-
сическата музика и 
талантливите изпълни-
тели, получиха и тази 
година скъп подарък 
– концертите. А за да 
бъдат те осъществени 
за девети път, въпреки 
изненадите на лятното 
дъждовно време, по-
ложиха усилия много 
хора, скромни и тру-
долюбиви, без шум и 
суматоха. И не е нужно 
да изреждаме и посоч-
ваме имената им. Те си 
знаят. Нека просто им 
благодарим!
       Мария АНДРЕЕВА

Калин Вельов и „Тумбаито“ на латиноконцерта в „Дните на класиката“ в Балчик. 
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Шахматен клуб “Балчик” на състезание в Ру-
мъния.                                                            Фото: ФБ

На 28.07.2018 г. в гр. 
Констанца /Румъния/ се 
проведе традиционният 
шахматен турнир „Купа 
Томис’’. 
Участваха 40 човека от 
България и Румъния. 
ШК’ ’БАЛЧИК” имаше 
своите представители-
Пламен Петров и Рай-
чо Милев /Професора/. 
Двамата се представиха 
чудесно. Пламен постиг-
на 5.5 т., което му отреди 

и призовото 3-то място в 
турнира. Райчо постигна 
3 т . 
Успя да запише побе-
ди срещу силни местни 
шахматисти и добави 40 
т. към своя коефициент.
“В шахмата е изразена, 
огромна, преминала през 
вековете, човешка идея. 
Това е идеята за борба-
та”- Емануил Ласкер /
втори световен шампи-
он/.

Борис Червенков стана първи в предварител-
ната група, но отпадна на елиминациите от 
литовски състезател, защото се контузи.
Участниците бяха 18 над 70 год.


