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•Международната школа за обу-
чение и развитие на млади музи-
кални дарования, под ръковод-
ството на изтъкнати европейски 
педагози, със сериозна заявка за 
трайно място в културния кален-
дар на града.
• В петата година новост е кла-
сът по арфа на Мари Тротман, 
Швейцария.
• Световна премиера на една 
творба, инспирирана от инста-
лацията „Знаци на звука” на 
художничката Стела Василева,  
неповторимата атмосфера на Бо-
таническата градина и вълшеб-
ството на  Двореца.
Пет години в исторически план 
са твърде кратко време, за да се 
правят заключения за устойчи-
вото развитие на инициативата, 
но в същото време не могат да 
бъдат пренебрегнати знаците  
за траен интерес от страна на 
ученици и студенти, обучаващи 
се в областта на класическата 
музика от България, от по-близ-
ки и по-далечни държави, както 
и постепенното надграждане в 
професионалната реализация на 

концертите с публика.
„Music Campus Balchik“ е ини-
циатива на българо-швейцар-
ското сдружение „Култура край 
границата” с ръководител/коор-
динатор г-жа Жасмина Щалдер. 
Той се реализира ежегодно в 
партньорство с Културен инсти-
тут Двореца – Балчик в периода 
от 1-и до 10-и септември. От 
стартиране на проявата артис-
тичен директор на кампуса е 
цигуларят от Берн Александру 
Гавриловичи, който привлича 
изтъкнати европейски педагози 
и концертиращи артисти за мен-
тори на обучаемите. 
Учители и ученици! Ежегодната 
програма включва концерти и на 
учителите, и на учениците. Тази 
година не прави изключение от 
възприетия модел. 
Но нека да подредим на   първо 
място цифрите от статистика-
та. В кампуса се включиха 27 
обучаеми с 8 преподаватели. 
Майсторските класове по ци-
гулка се проведоха от Алексан-
дър Гавриловичи, Швейцария 
и Андреа Дуца, Испания; класа 
по флейта – от Франческо Вио-
ла, Германия; по виола – Вла-
димир Лакатош – Германия; по 
виолончело – Стефан Хаджиев, 
концертиращ челист в оркестри 

от Лондон и в Германия, Миха-
ел Волф от Лозана бе водещ на 
заниманията по камерна музика, 
а очарователната Мари Тротман 
проведе първия си клас по арфа. 
Тя е позната на публиката с ми-
налогодишни участия с концер-
ти на арфа по време на „Мюзик 
кампус Балчик” .
Акомпанимента на пиано за чет-
върта поредна година е поверен 
на Божидар Пенев, млад изпъл-
нител от България.
Арфата бе в центъра на първия 
от поредицата концерти с публи-
ка, проведен на 3-и септември. 
Поетичният надслов бе „Арфата 
като медальон”, или Медальон-
ната арфа /смислов превод/. 
На Мари Тротман партнираха 
Франческо Виола, флейта, Ан-
дреа Дуца, цигулка и Влади-
мир Лакатош, виола. Автори на 
произведенията в концертната 
програма бяха Андреа Бакса, 
Румъния, Камий Сен Санс, Тору 
Такемицу, Япония, Клод Дебюси 
и Жак Ибер. Фината естетика на 
подбраните творби беше защи-
тена блестящо, а звученето им 

в ансамбъл подсказва насоките, 
които утвърдените музиканти 
дават на своите ученици за  раз-
витието им в избраното попри-
ще.
Втората концертна вечер на 
преподавателите, проведена на 
5-и септември, постави акцент  
отново върху автори от ХХ век. 
Надсловът „Знаци на звука”, за-
имствано название от инстала-
цията на Стела Василева, получи 
своята музикална интерпретация 
в изпълненията, а финален щрих 
бе поставен със световната пре-
миера на творбата на Аурелиан 
Бакан, озаглавена... „Знаци на 
звука” . 
Младият автор, роден през 1987 
год. в Румъния, свири на клари-
нет и през 2017 год. бе ментор на 
първия майсторски клас  на този 
инструмент в Мюзик кампус. За 
жалост през настоящата година 
нямаше клас по кларинет или 
друг  духов инструмент, въпреки 
че на този втори концерт през 
настоящата година впечатление 
направи изпълнението на Боян 
Иванов на „Омаж за Мануел де 
Файа” с автор унгарският клари-
нетист Бела Ковач. Младият му-
зикант, който в момента живее 
и работи в Лондон, взе участие 
само като гост. Той бе включен 

и в ансамбъла от изпълнители 
на новата творба, под  дири-
гентството на автора А. Бакан. 
Изпълнението на всички музи-
канти-ментори бе изключително 
емоционално и заслужи горещи-
те аплодисменти на публиката.
Следващите три концерта, про-
ведени на 6-и, 7-и и 8-и септем-
ври, включваха изпълненията 
на учениците. Справедливо е да 
изброим всички имена, тъй като 
те защитиха по достоен начин 
работата на техните ментори в 
усъвършенстване на изпълни-
телските им умения и способ-
ностите им в интерпретацията 
на творби за камерни състави. 
Освен като индивидуални из-
пълнители, те бяха поставени на 
изпитание да участват в различ-
ни формации: дуо, трио, квартет, 
дори квинтет. 
Ето имената им, Анастасия Ро-
уланд, Айби-фей Брандън Мак-
Гонагъл, Бенедикт Ритер, Дамя-
на Каменова, Дарина Славова, 
Екимсу Еминагаоглу, Гергана 
Петрова, Христо Илиев, Юлия 
Милева, Камелия Бакалова, 

Кармен Телфейан, Кристиан 
Николов, Мадалина Мария Си-
гореску-Хербеш, Мейб-Ешлинг 
МакГонагъл, Михаела Блашкова, 
Натали Дош, Наума Нейман, Ра-
дослав Георгиев, Радослав Нен-
чев, Сехер Карабибер, Симеон 
Каранов, Славчо Паскалев, Сте-
фан Апроду, Стефан Хубенов, 
Свилена Иванова, Сион Нейман. 
Нека да запомним тези имена! 
Те вече имат аплаузите на свои-
оте учители, приятелите си и на 
публиката, която многократно 
връщаше за поклон младите из-
пълнители. Мнозина от тях за 
първи път са на този кампус, а 
една значителна част имат учас-
тие в третото и четвъртото му 
издание, като Екимсу Еминага-
оглу, Дамяна Каменова, Наума 
Нейман, Радослав Георгиев, Се-
хер Карабибер, Симеон Каранов, 
Славчо Паскалев, Стефан Хубе-
нов, Сион Нейман. 
Разбира се, сред добрите винаги 
има по-добри. Нека да кажем, че 
публиката отличи изпълнения-
та на Стефан Хубенов, Стефан 
Апроду, Христо Илиев, Дамяна 
Каменова, Свилена Иванова, 
Сехер Карабибер, Сион Нейман, 
Радослав Георгиев. Наума Ней-
ман на чело, изпълни отлично 
„Песен” от Панчо Владигеров, 

при акомпанимент  на Божидар 
Пенев, пиано. Трудно е да се из-
броят и анализират  изпълнения-
та  на всички участници, а и това 
са направили техните препода-
ватели, които неотстъпно бяха 
в залата, подреждаха столовете 
и попютрите на младите музи-
канти. Насърчаваха всяко тяхно 
излизане.
Ето, какво споделя Христо Или-
ев, студент в Музикалната ака-
демия в София по виола, който 
посещава майсторския клас за 
трета поредна година. „Органи-
зацията е на много високо ниво, 
а преподавателите дават всичко 
от се бе си за своите ученици. 
През 2016 година когато за пър-
ви път взех участие в „Мюзик 
кампус Балчик” все още бях уче-
ник в Музикалното училище в 
Пловдив. Майсторските класове 
се водят на високо професионал-
но ниво и са полезни за всеки, 
който може да се включи в тях.” 
През настоящата година е напра-
вена още една стъпка в развитие 
на средата, в която се провеждат 
концертите – наличието на сце-

нограф и технически изпълните-
ли, които осъществяват осветле-
нието добавят ново измерение в 
постигане на комплексно есте-
тическо усещане. Няма съмне-
ние, че следващите години ще 
добавят новости към изградения 
модел, ще го усъвършестват и 
развиват в името на професио-
налното израстването на млади-
те таланти. 
Постепенно се разширява кръ-
гът от „феновете” на проявата  и 
все повече хора се стараят да не 
пропуснат нито един концерт.
Финалът на „Мюзик кампус 
Балчик”  отбелязва началото на 
„Виа Понтика”, който е посветен 
на постиженията на младите в 
изкуството. Може би, изглежда 
неуместно да се отправят пред-
ложения към организаторите, но 
сътрудничеството и  възможното 
„преливане” от едната към дру-
гата проява би разширило техни-
те мащаби. Един заключителен 
концерт на учениците в кампуса, 
изведен на територията на града, 
би бил чудесен старт на „Виа 
Понтика” и утвърждаване на 
идеята за културния живот като 
непрекъснат процес в развитие.
  

Илияна
ДИМИТРОВА

Петият Мюзик кампус в Двореца – Балчик,
кратка история на успеха

Имам цели два проблема, кога-
то отивам на концерти за кла-
сическа музика, независимо от 
инструментите, които ще слу-
шам. Първо, дали ще успея да 
се култивирам и допусна музи-
ката до себе си. Второ, дали ще 
забележа механично свирене, 
което ме отегчава, а и го улавям 
безпогрешно. Мисля, че това е 
проблем за всеки амбициозен 
музикант: как да излезе извън 
инерцията на многото упраж-
нения, без които не може да има 
качествен звук. 
Пристигнах почти последна на 
концерта на някои от лекторите 
и други музиканти на „Music 
CampusBalchik“(1-10 август, 
2018). Седнах на последния ред 
в „Каменната зала“ в Двореца 
на Реджина Мария. 
Петото издание на междуна-
родния музикален  фестивал  
отново събра майстори на кла-
сическата музика и млади му-
зиканти, желаещи да се учат от 
най-добрите. Арт директор на 
музикалния форум е цигуларят  
Александру  Гавриловичи от 
Берн, Швейцария. Останалите 
лектори са Андреа Дуца, Испа-
ния (цигулка), Михаел Волф,  
Швейцария (камерна музика), 
Стефан Хаджиев, Лондон (ви-
олончело), Франческо Виола, 
Германия (флейта), Владимир 
Лакатос, Германия (виола), 
Мари Тротман, Швейцария 
(арфа).
От последния ред не виждах 
лицата на музикантите, зад 
гърба си чувах ясно водопада 
на Реджина Мария, над мен 
и от другия край на залата се 
приближаваше артинсталаци-
ята „Знаци на звука“ на Стела 
Василева, а камъкът, от който 
е изграден кампусът ми осигу-
ряваше простор. В този момент 
разбрах нещо просто: книга от 
далеч не мога да четa, карти-
на от далеч не мога да виждам 
ясно, музиката от далечината 
обаче е приключение. 
Особено силно впечатление 
ми направи флейтата на Сехер 
Карабибер (Истанбул). Не бях 
чувала такова постепенно заг-
лъхване, което се превръща в 

тишина, но не и в самота. Този 
инструмент носи личното диха-
ние на човека, който го държи 
в ръцете си и му дава живот. 
Слушала съм драматични флей-
ти, тази на Сехер беше повече 
неудържима и „тиха“, в същото 
време. 

Органично с тъмнината навън 
се сля настъпващият кларнет 
на Боян Иванов. Инструмент, 
който отново разчита на дъха на 
музиканта. Чувах ясно високите 
и експресивни тонове, и се чу-
дех как се поддържа дишането в 
подобни моменти. Боян Иванов 
е концертиращ кларнетист, но-
сител е на множество междуна-
родни награди. 
Слушахме композиции на Жак 
Ибер, Морис Равел, Клод Дебю-
си, Белла Ковач и младия ком-
позитор Аурелиан Бакан, чието 
произведение „Знаци на звука“, 
посветено на художничката 
Стела Василева, бе представено 
за първи път. 
Присъствах на атмосферен 
концерт: звукът, светлината, 
камъкът, арт инсталацията да-

ваха възможност на зрителя не 
толкова да съпреживява демо-
де, а да се впуска и посяга към 
изграждане на свои образи и 
комбинации от смисъл. Дистан-
цията, която създава между себе 
си и слушателя камерната музи-
ка, може да е част от усещането 
за свобода и развитие на сюжет, 
музикален, или не. Това задава и 
известна анонимност на компо-
зитора, музиканта, осветителя, 
сценографа, т.е вижда се край-
ният резултат, а не прослову-
тото его на твореца. Мисля, че 
когато изкуството победи своя 
създател, постига целите си. 
В повечето случаи започналото 
събитие тече докрай. Импрови-
зациите са за най-добрите или 
за най-лежерните. Не успях да 
видя дали някой си позволи да 
излезе извън предварително ус-
тановеното. Тази предварителна 
установеност е леко дразнещ и 
тънък момент в подобни кон-
церти. Александру  Гаврилови-
чи разчупи обичайното и с едно 
тропване на крак даде знак, че 
може да се ръкопляска... 
Интересно беше да се види как 
музикантите се показаха пред 
огледалната инсталация, от там 
ги наблюдавах и аз. Образът 
на човека се удвояваше. Жъл-
тото на арфата се смесваше с 
вълните от изложбата. Толкова 

различни инструменти се впле-
тоха в здрава звукова сплав. 
С една особена деликатност и 
плавност музиката предложи 
съприкосновение и допир с но-
щта и човека, озовал се наоколо. 
Така могат да въздействат само 
истинските неща. 
Скритият „инструмент“ – водо-
падът на румънската кралица, 
зададе меланхолията и топлина-
та на случващото се в дома на 
Реджина Мария, която до днес 
приема хора на изкуството… 
„Music CampusBalchik“ се про-
вежда за пореден път под па-
тронажа на сдружение „Култура 
край границата“, както и с под-
крепата на Държавен културен 
институт „Двореца“. 

Дияна БОЕВА 

отляво надясно: Аурелиан Бакан /Клуж-Напока/ световна премиера на неговата творба „Знаци 
на звука“; Ал.Гавриловичи /цигулка/; Владимир Лакатош /виола/; Стефан Хаджиев /чело/; Мари 
Тротман /арфа/; Боян Иванов /кларинет/; Франческо Виола /флейта/. Фото: Дияна БОЕВА 

5 септември 2018 г. Концерт на преподавателите: отляво надясно: Аурелиан Бакан, който пред-
стави своята творба „Знаци на звука“; Стела Василева, автор на инсталацията „Знаци на зву-
ка“; Сехер Карабибер, флейта; Ал.Гавриловичи, цигулка; Жасмина Щалдер, координатор; Влади-
мир Лакатош, виола; Стефан Хаджиев, виолончело; Мари Тротман, арфа; Боян Иванов, кларинет; 
Франческо Виола, флейта.                                                                                                         Фото: Дияна БОЕВА  

Изключително представяне на флейтистка            
та от Турция Сехер Карабибер. 
                                     Фото: Илияна ДИМИТРОВА

За пореден път - фурор на кларинетиста Боян Иванов. 
                                                                          Фото: Дияна БОЕВА

Млада звезда в небосвода на цигулките: Сте-
фан Хубенов /България/. 
                                     Фото: Илияна ДИМИТРОВА  

В съприкосновение със звука
Пето издание на „Music Campus Balchik“


