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Пианистът Георги Черкин държа в емоционален плен публиката цели 2 часа
/Продължава от стр.1/ ни интереса на публика- краткото време на свояТя приветства публи- та, която аплодира бур- та професионална кариката и загатна за предс- но и на крака фантасти- ера, той е бил солист на
тоящите незабравими чния Класик ФМ оркес- стотици места по света
мигове в дните на кла- тър. На откриването като Рим, Париж, Хамсиката, а кметът на Об- присъства екип на най- бург, Ню Йорк и мн. др.
щина Балчик г-н Нико- гледаната телевизионна В репертоара му влизат
лай Ангелов откри офи- програма у нас - БТВ. Той повече от 25 концерта за
циално поредицата от остана до края на концер- пиано и оркестър. Черконцерти. Не след дълго та, а репортерката Петро- кин може да се похвали
на сцената се качиха мира Кирчева интервюи- и с композиторско майКласик ФМ оркестър ра част от изпълнителите сторство, което личи в
под перфекционистката и публиката. Репортажът редицата оркестрации
палка на диригента Гри- бе излъчен на следващия на произведения на видгор Паликаров. “Малка ден - 29 юли в късната еми- ни класици като Бетовен.
На 29 юли сцената бенощна музика” прозву- сия „Новини”. Видеореча толкова изразително портажа може да изгледа- ше негова. Младият пии изящно. Всеки, заслу- те на официалния сайт на анист успя да завладее
публиката със своето
шал се дълбоко в иначе телевизията.
Втората вечер бе пос- завидно майсторство. В
изключително енергичната творба, можеше да ветена на най-изящния репертоара му за вечерсе потопи в гения и съ- инструмент на изкуст- та се включваха произвършената проникнове- вото - пианото. Минала- ведения на Й.С. Бах - Хоност на Моцарт, написал та година истински фу- рален прелюд в сол митова произведение в ран- рор предизвика изявата нор BWV 659 и хорален
ните години на своето на немския проф. Юс- прелюд в сол матворчество. Солист на от- тус Франц, който запле- жор BWV 734. Изклюкриването бе и топ-вио- ни сърцата на публика- чително енергично бе
лончелистът от Виенска- та с необятния си про- представянето му върху
та филхармония Робърт фесионализъм и артис- произведения на П.ЧайНоч. За пореден път той тичност. Тази година на ковски - Юни (“Баркадоказа на слушателите “бялото момиче с чер- рола”); Юли (“Песента
си, че с един музикален ни очи”, както казва на жетваря”) и Август
инструмент професиона- един наш поет, бе отре- (“Жътвата”). Не полистът изразява душата дено специално внима- малко впечатляващо се
си. С впечатляващите си ние. Този път на рояла представи върху произсолови включвания той застана един брилянтен ведения на Ал.Скрябин,
очарова и възхити публи- български музикант - сред които най-вълнуваката с концерта за виолон- Георги Черкин. Във впе- що бе ноктюрното за
чело и оркестър на чатляващата му биогра- лява ръка в ре-бемолЙ.Хайдн. Музикалната фия личат моменти, до- мажор, което по принвечер завърши с още ед- стойни само за възхи- цип е доста трудно за изно произведение на Мо- щение. Той е завършил пълнение, тъй като лявацарт - Симфония №29. престижната Академия та ръка изпълнява неоВсяка от четирите части “Санта Чечилия” в Рим бичайно интензивни и
на най-дългото произве- при Серджо Пертицаро- изящни тактове. След
дение на вечерта съхра- ли с отличие. За все още това Черкин изпълни

Финален поклон на: Даниел Дамянов (тенор), Любов Методиева (сопран), Атанас Младенов
(баритон) и Ивайло Иванов (акомпанимент на роял.)
произведения на може вид изкуство. И така ритон. Последва бри- ра - “Гранада”, изпълнеби любимия си компо- още на втория ден, бал- лянтното изпълнение на на в дует от тенор и сопзитор - Рахманинов, чи- чишката публика бе Даниел Дамянов, който ран. За съжаление това бе
ито творби владее до съ- свидетел на големи име- в рамките на 2-3 мину- и последното изпълневършенство. Но когато на и големи произведе- ти успя да се превъплъ- ние, предвидено в прогговорим за пиано, безс- ния. “Битката” за места ти в ролята на херцога рамата. Никой не искаше
порно има един компо- на предните редове про- от операта на Верди тази специална вечер да
зитор, който може да по- дължаваше, а в самото “Риголето”. Любов свършва. Публиката на
стави границата между начало на концертите Методиева достигна не- крака и с нестихващи апдобрия пианист и вир- имаше редица правосто- обятни висини със своя лаузи изкара на сцената
туоза - това е Шопен. ящи, а минувачите по але- невероятен сопрано за биз и тримата изпълЕдинодушно е мнение- ята също се спираха, зап- глас в ариите на Магда нители. Така завърши дото, че именно Шопен е ленени от магията на най- от “Лястовицата” и стойната по-скоро за фиМаргарита от “Фауст”. нал на фестивала незабт.нар. “най-сложен” ав- стойностната музика.
На 30 юли (понедел- Бурни овации и сканди- равима оперна вечер.
тор на музика, а неговиОстаналите вечери съте произведения могат ник) от 19.30 ч. започна рания “Браво!” от страда бъдат изпълнени съ- и третият концерт от на на руската част на що обещават да бъдат
вършено от малцина. Дните на класиката - публиката предизвика впечатляващи. ШирокоВъпреки това, Георги Балчик 2012. Отново се Атанас Младенов, кой- спектърните възможноЧеркин доказа, че е пре- насладихме на звуците то изпълни ария на Ев- сти на ксилофона, коломинал “бариерата” и из- на рояла, но този път те гений Онегин от Еднои- рита на джаза, ангелскипълни брилянтно про- бяха подплатени от ан- менната опера на Чай- ят звук на арфата, както
изведенията Анданте гелските гласове на три- ковски по романа на и професионализмът на
Dell’
спианато и Голям бри- ма млади български из- Пушкин. Последните 3 “Sinfonietta
лянтен полонез. В края пълнители. Любов Ме- изпълнения бяха “гвоз- Arte” вещаят още мнона своето представяне, тодиева - сопран, Дани- деят на програмата”. Те го незабравими мигове.
Екипът на вестник “Балтвърде малка част от пу- ел Дамянов - тенор и предизвикаха много
бликата аплодира на Атанас Младенов - ба- емоции у публиката, ко- чишки телеграф” пожекрака човека, който го- ритон бяха господарите ято все по-бурно апло- лава на всички организавори и танцува с пиано- на сцената. Те изпълни- дираше. Арията за тенор тори и спонсори много
то повече от час. В раз- ха едни от най-известни- “Nessun dorma” от опе- здраве, успехи и търпеговор преди концерта и те арии от опери на све- рата на Пучини “Туран- ние. Дните на класиката
в интервю за БТВ, той товноизвестни компо- дот” е истинско предиз- в Балчик се превърнаха в
заяви, че доста му е до- зитори. Акомпанимен- викателство за таланта и традиция, а какво по-хупаднало предложението тът бе на пианиста уменията на оперния баво от това за Белия град.
да участва в дните на Ивайло Иванов, който певец. Даниел Дамянов Искрено се надяваме и
класиката в Балчик, кое- бе “човекът-оркестър” се представи блестя- догодина културата да
то ще му позволи изява на вечерта. Първото що. ”Наздравицата” на бъде приоритет за Общи“на открито”. Страхот- произведение бе дуетът Верди от операта “Тра- на Балчик и за четвърти
ната атмосфера, акусти- на Церлина и Дон Жуан виата” събра на сцена- пореден път на балчишката на Белия град и бля- от операта “Дон Жу- та и тримата изпълните- ка сцена да видим талансъкът на морето са най- ан” на Моцарт, предна- ли. Последва известната ти от световна величина.
Ерсин ИСМАИЛОВ
добрата сцена за този значено за сопран и ба- песен на Августин Ла-
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Известният български
поп певец Веселин Маринов включи Балчик в лятното си турне. Той особено обича нашия град и
е пял в него над 10 пъти.
Централният площад “21
септември” беше препълнен с негови почитатели.
Стотина от тях търпеливо
изчакаха края на концерта, за да получат автографи от певеца.
/Б.Т./

