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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие на

диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни
цени. Всеки вторник се извършват безплатни

прегледи от очен лекар  специалист -
офталмолог. Всеки клиент получава талон за

10% отстъпка при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
â ãðàä Áàë÷èê

Äóõîâèÿò îðêåñòúð íà ÂÌÑ
ñ òðàäèöèÿ è ïðîôåñèîíàëèçúì

Оркестърът на Военно-морските сили - гр. Варна на концерт в Балчик на 4 август 2014 г.

Êëàñèêà ïðåç
ïðèçìàòà íà äæàçà

Традиция на фестивала
"Balchik Classic Days" е да
разнообразява своята
програма с леки отклоне-
ния в посока джаз. Кон-
цертите на Хилда Казасян,
група "Акага" и Михаил
Йосифов "Секстет" бяха
едни от най-запомящите се
в предишните формати на
фестивала. Тази година, на

28 юли /понеделник/, от
20:30 ч. на сцена "Мист-
рал" се качиха едни от най-
успешните импровизато-
ри в българската музика:
Ангел Заберски - син /пиа-
но/, Живко Петров /пиано/
, Борис Таслев /контрабас/
и Димитър Семов /ударни/
. Те изпълниха вдъхнове-
но концерт за два рояла.
Още в началото на предс-
тавлението, Ангел Забер-
ски се обърна към балчи-
шката публика, благодари
на Община Балчик за под-
крепата и професионална-
та организация на фести-
вала вече пета година. По-
чти след всяко изпълнение,
той си позволяваше крат-
ко лирическо отклонение,
свързано с техниката, про-
изведенията, аранжимен-
тите и естеството на музи-
ката, както и музикални и
словесни закачки с други-
те музиканти. Репертоа-
рът, който съставът беше
избрал, включваше реди-
ца класически произведе-
ния, представени през
призмата на джаза. Наглед

несъвместими стилове и
произведения бяха съчета-
ни по необикновен начин
и най-важното - бяха изпъ-
лени с вдъхновение и имп-
ровизация от майсторите
на вечерта. Джазовата
програма започна с кон-
церт за пиано и оркестър
в ла минор на небезизвес-
тния скандинавски компо-

зитор Едвард Григ. Изя-
ществото на импресиони-
зма бе пресъздадено и от
произведението на Клод
Дебюси "Claire de Lune".
Любопитен момент за вси-
чки бе как ще прозвучи ге-
ният на детето-чудо на ав-
стрийската музика в нек-
ласически аранжимент.
"Ако Моцарт беше наш
съвременник, то може би
той щеше да бъде джаз-
мен" - сподели в самото на-
чало водещата на фестива-
ла Ирена Гъделева, като се
позова на факта, че имен-
но Моцарт е безспорно
най-големият импровиза-
тор за времето си. В това
имаше възможност да се
увери публиката с аранжи-

мента на соната с вариации
в ла мажор. Последваха из-
вестни произведения на
Рахманинов - "Прелюд в до
диез минор" и Дж. Верди -
ария на Манрико от опе-
рата "Трубадур". Изклю-
чителен интерес предизви-
ка аранжиментът на "Ръче-
ница" от П. Стайнов, тъй
като рядко може да се чуе

и осмисли произведение от
българския фолклор /ма-
кар и обработен/ чрез тех-
никите на джаза Досто-
ен финал за вечерта бе спе-
циално приготвеният бис
- произведение на Дюк
Елингтън - "Караван" - ед-
но от култовите за този
стил музика. Заредени с
много положителни емо-
ции, вдъхновената публи-
ка дълго аплодира импро-
визаторите и за пореден
път се убеди, че класичес-
ката музика е вечна. Въп-
реки множеството модер-
ни стилове, тя ще остане
първообраз на музикално-
то изкуство и вдъхновение
за още много изпълнители.
        Ерсин ИСМАИЛОВ

Ангел Заберски - син, Живко Петров (клавирни импровизации за два
рояла; Борис Таслев (бас), Димитър Семов (ударни); 28 юли 2014 г. Балчик

На 4 август 2014 г. от
18:30 ч. на откритата сце-
на "Мистрал" се проведе
концерт на представител-
ния духов оркестър на
Военноморските сили, с
диригент - кап. III ранг
Мирос лав Трифонов.
Концертът бе посветен на
135-годишнината от създа-
ването на ВМС в Бълга-
рия. Българският военен
флот е създаден на 12 ав-
густ 1879 г. в гр. Русе. От
този ден нататък, през сле-
дващите 135 години, фло-
тът остава верен на пред-
назначението си - да за-
щитава суверенитета на во-
дните пространства на Р.
България. Днес в екипажи-
те и формированията на
флота служат адмирали,
офицери, старшини, матро-
си и цивилни служители с
висока подготовка, профе-
сионални знания и умения.
  На 15 декември 1883 г.
министърът на отбраната
на Княжество България
удовлетворява молбата за
създаване на духов оркес-
тър на ВМС и още следва-
щия месец е обявен списък
с 22-ма назначени музикан-
ти. В историята този ор-
кестър има своите добри и
лоши моменти. В първите
години след своето създа-

ване, в него са назначени
прочути капелмайстори от
Чехия, със солидна музи-
кална подготовка. Те ут-
върждават издигането ав-
торитета на духовата му-
зика в страната и опреде-
лят почетно място за ор-
кестъра на ВМС. Така се
стига до злополучната
1919 г., когато по разпо-
редбите на Ньойския дик-
тат, чуждестранните музи-
канти са освободени от
длъжност и на практика
България няма военно-
морски флот и оркестър
до 1937 г.

Диригентската палка на
представителния оркес-
тър на ВМС са поемали
редица професионалисти.
От 1997 г., през тези пове-
че от 17 години, тази чест
и отговорност е поверена
на кап. III ранг Мирослав
Трифонов, възпитаник на
Военномузикалното учи-
лище в гр. София и Воен-
но диригентския факултет
на Московската консерва-
тория. С много чувство и
професионализъм той до-
принася за това тържест-
веността на музиката да
достигне и развълнува
всеки един слушател.  За
мое огромно съжаление,
концертът започна почти

пред празни трибуни. Ед-
ва около 20-тина души се
бяха събрали, за да послу-
шат безспорно стойностна-
та музика на духовия ор-
кестър на ВМС. Причина-
та за това намирам в не до-
толкова успешната рек-
ламна политика на Общи-
ната. Въпреки че бе обя-
вен за фестивален град на
Балканите, редица култур-
ни мероприятия в гр. Бал-
чик остават без подобава-
ща публика. Въпреки то-
ва, още в следващия поло-
вин час, много туристи,
привлечени от тържестве-
ната музика, се спираха да
послушат и повечето оста-
наха докрай, запълвайки
всички свободни места.
  Концертната програма
започна с произведения на
Йохан Щраус и Петко
Стайнов с неговата маги-
ческа сюита "Тракийски
танци". Последваха марко-
ви изпълнения от реперто-
ара на оркестъра на ВМС
- "Фуникули-Фуникула"
на Луиджи Денца, Агус-
тин Лара - "Гранада",
"Време е да кажем сбогом"
- Франческо Сартори. По-
следва празнична музика
от Блез Синклер, най-доб-
рото от Били Джоел, "Мо-
ят път" - Клод Франсоа,

Ранди Нюман "Таласъми
ООД", "Няма такъв бизнес
като шоубизнеса" - Ър-
винг Бърлин, "Майски
цветя" - /право хоро/ и др.
Своеобразен, знаков фи-
нал на концерта бе изпъл-
нението на химна на бъл-
гарската армия "Велик е
нашият войник", който пу-
бликата изслуша на крака
и с ръкопляскания.

Със своя професиона-
лизъм и разнообразен ре-
пертоар, представителни-
ят оркестър на ВМС до-
принася за утвържване на
добрия имидж на българ-
ската армия и военномор-
ските сили. Напомням ви,
че съвсем наскоро, същи-
ят оркестър бе поканен и
на тържеството, по случай
59-годишнината от създа-
ването на УБГ. Бих посъ-
ветвал всеки любител на
музиката поне веднъж да
послуша музиката на ду-
ховия оркестър. Тя не е
консервативна, изпълне-
на с военни маршове от
миналия век, а съчетава
модерни мотиви на изве-
стни произведения от
България, САЩ и Запа-
дна Европа. Това са 80
минути, които всеки мо-
же да си подари.

Ерсин ИСМАИЛ




