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„Потоците на песните“,
за които призовава гениал-
ният английски поет наис-
тина потекоха на 16 декем-
ври от 17.30 часа в гръцка-
та църква. В духа и атмос-
ферата на особена празни-
чност в дните преди Рожде-
ство Христово, два балчи-
шки хора – Съставът за по-
пулярни песни и Общински
пенсионерски хор зарадва-
ха балчишката публика с
Коледен концерт.

Той бе открит с кратки
тържествени слова от Пен-

ка Димитрова и Тодорка
Харизанова, които призова-
ха коледната магия да зав-
ладее хората и Бог да запа-
зи България. Тържествен
молебен отслужи отец Ге-
орги Петков, коледно позд-
равление отправи и Ангел
Събев /председател на ОбС
на пенсионерите/, който по-
жела на всички здраве и спо-
лука и: „Бог да живее в сър-
цат а!“

Концертът започна с из-
пълнение на пенсионерския
хор под вещото ръководст-

во на диригента Тодор То-
доров. С голямо въодушев-
ление хористите изпяха
български коледни песни ,
подготвени специално за
рождественския концерт.
Особено патриотично нас-
троение внесе и изпълнени-
ето на „Песен за Добруджа“
и „Моя България“, които
прозвучаха мощно и бяха
заслужено акламирани от
публиката. По подобен на-
чин бяха оценени и остана-
лите песни с коледно съдър-
жание, както и вдъхновено-

то изпълнение на „Хор на
евреите“ от операта на Вер-
ди „Набуко“.

Със същото внимание бе-
ше посрещнато и виртуоз-
ното представяне на съста-
ва за популярни песни с ръ-
ководител маестро Райко
Тонев. Диригентът е подб-
рал разнообразен реперто-
ар, който дава възможност
да се покаже майсторското
изпълнение на състава като
цяло, както и личните пев-
чески качества на редица хо-
ристи със солови изпълне-

ния. Прекрасно владеене на
красивия си глас показа Ве-
ска Близнакова в „Печални
хризантеми“, „Стой така“,
„Моята китара“ в дует с
Димчо Тодоров. С особено
настроение прозвуча и фил-
мовата песен от популярния
филм „Седемнайсет мига от
пролетта“ изпята от Рафа-
ил Велянов. И като велико-
лепен коледен подарък за
слушателите беше изключи-
телната интерпретация на
„Аве Мария“, изпълнена
вдъхновено от Красимира

Съставът за популярни песни към ч-ще “П. Хилендарски” Балчик, с диригент маестро
Райко Тонев и корепетитор Марияна Тихолова.                               Фото: Сава ТИХОЛОВ

Общински пенсионерски хор гр. Балчик с диригент Тодор Тодоров. Двата хора бяха
представени от Тодорка Харизанова и Пенка Димитрова.                   Фото: Сава ТИХОЛОВ

Една ненавършила 18 го-
дини девойка, Роси Траяно-
ва, написа през 2011 годи-
на „Химера за живот“, с
който ни  трогна и развъл-
нува, както с покъртителна-
та история, почерпена от
съвремието ни, така и с та-
ланта на младата писателка
да разказва. Романът пре-
търпя и второ издание, съ-
що и стихосбирката и.  Да-
ровитото момиче учи режи-
сура, прави чудесни филми
за Балчик и Двореца като
курсови работи, пише и
втори роман.

Едно доста поизраснало
на ръст момче, пак на тол-
кова години, Ерсин Исмаи-
лов, с вещина реди вестник
„Балчишки телеграф“, пи-
ше статии по разнообразни
проблеми, още на 14 годи-
ни написа вълнуваща нове-
ла, после и разкази, и сцен-
ки, отличник в училище с
идея да учи медицина, но
вярвам, че няма да изостави
литературното поприще.

Колко даровити момиче-
та приковаха вниманието
ни край телевизионния ек-
ран, за да следим с вълне-
ние и радост чудесните им
певчески изяви в телевизи-
онните формати – Елена
Иванова, Невена Димитро-
ва, Поли Сивкова и др.

И сред още много талан-
ти – един безспорен! На
малкия чаровник Алексан-
дър Танев, когото чух за
първи път да владее сцена-
та още на 7 години. Момче
с огромно музикално и ар-
тистично дарование. За не-
го разговарям с не по – мал-
ко чаровната му майка – Би-
стра Танева:

Г-жо Танева, новогоди-
шното ни настрое ние бе -
ше  възнаградено с повто-
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Андреева – нищо по-подхо-
дящо, по-затрогващо и по-
настройващо за този най-
обичан християнски праз-
ник. Разнообразие, посре-
щнато с очакване от слуша-
телите, внесе и талантливо-
то изпълнение на италианс-
ка песен от Милко Стефа-
нов.

Дват а певчески съста-
ва демонстрираха висока
музи ка л на  кул тура и
тв орческа зрялост  и п о-
казаха, че към природни-
те певчески дадености са

добавили и много упорит
труд, че взискателните им
дириген ти  и  музи ка лн и
сътрудници /кореп етито-
ри / са работ или  с вдъх-
новение и талант, без ко-
ито не може да се достиг-
нат прецизните изяви на
двата състава. Музикални
изяви, които ни подготви-
ха за настъпващите коле-
дни  и новогодишни праз-
ници с онази емоция, ко-
ято дарява на всички из-
куст вото .

Мария АНДРЕЕВА

Семейството на Александър Танев.                                  Фото: Личен архив

рение на мюзикъла „Пи-
тър Пан“, където се по-
радвахме  отново на та-
лантливото превъплъще-
ние на Александър. Как
беше избран за ролята на
Питър Пан?

Форматът „Феномени“,
в който участваха повече
от  1000 дец а от ц ялата
страна се проведе в 6 кръ-
га . За ролята на Пит ър
Па н бяха номинирани  3
момчета.  Ал екс андър се
готви  много упорито и бе-
ше избран. Това за него бе-
ше го ляма п обеда и т ой
беше много щастлив , че ус-
пя при  такав а огромна
конкуренция.

В какви други конкур-
си беше участвал преди
това?

Първото по – значител-
но участие, завърши ло с
трето място, беше в детс-
ки  музикален конкурс  в
Бургас за деца от 6 до 10
го дини . Александър се
представи с две песни, ед-
ната от коит о „Мери“ на
Хайгашот Агасян. Самият
композитор изрази възхи-
щение от певческите, ар-
тистичните и импровиза-
торски качества на Алек-
сандър, а това беше огром-
но  насърчен ие за него.
След това се заредиха кон-
курси: до 2012 година той
участ ва в 18 музи кал ни
конкурса, от които спече-
ли 5 „Гран при“.

Освен в България, в
кои страни участва и
печели призови места?

В Румъния, в град Яш, му-
зикален конкурс в памет и с
песен на Майкъл Джексън;
в Москва; в Берлин, където
участва с две песни, с бъл-
гарската „Черната овца“ бе-
запелационно печели пър-

во място.
Телевизионният екран

често показва Алексан-
дър като лице на фонда-
цията „Бербатов“. Как се
случи това?

Той е номиниран във
фондация „Бербатов“, изб-
ран от 1000 участници, съ-
стезаващи се в отделите по
литературно творчество,
рисуване и пеене. Алексан-
дър става финалист в кате-
гория пеене и стипендиант
за 2013 година. Преди това
участва в музикалната про-
грама за ежегодния концерт
на фондацията.

Кой се  грижи за музи-
калното образование  на
Александър?

Той започва да свири на
пиано под ръководството на
г-жа Маргарита Карагеорги-
ева, а сега негова учителка е
Мариана Тихолова. За му-
зикалното му израстване до-
принася  и има главна заслу-
га г-жа Мила Маврова, пре-
подавател в ШУ. Тя работи с
него в ОДК Балчик и про-
дължава подготовката му с
ежеседмични частни уроци
във Варна.

Кога всъщност започва
да пее  Александър?

От ранна детска възраст
тай показва интерес и вни-
мание към музиката. Запо-
чва да пее активно в учили-
ще в началните класове, ка-
кто и в музикалните форми
на ОДК Балчик.

Слушали сме Алексан-
дър на концерти в чита-
лището, на тържества, на
празници, винаги на за-
палването на коледната
елха, на всички значител-
ни за хората от нашия
град събития. Свързва ли
той бъдещето си с музи-
кална кариера?

С музиката и изкуството,
с артистичното изкуство.
Той има пиетет към теат-
ралното изкуство, особено
след сполучливото му пре-
въплъщение в ролята на Пи-
тър Пан. Бъдещето ще по-
каже, но мисля, че артисти-
чното и музикално изкуст-
во го привличат неотрази-
мо. С много голямо жела-
ние прие да бъде водещ на
коледния концерт в читали-
щето.

Има ли любима музика и
любими изпълнители?

Обича поп и рок музика,
любими са му „Ахат“, „Ака-
га“ и др.

Какво хората от Бал-
чик трябва още да знаят
за Але ксандър?

Той е непринуден, естес-
твен в поведението си, но
чувствителен и много отго-
ворен по отношение на изя-
вите и участията си. Дово-
лен е, че хората в Балчик го
харесват и подкрепят и би
искал да ги радва с бъдещи
успехи. Аз искам от негово
име да благодаря за финан-
совата подкрепа, която Об-
щината оказва за участията
му в музикалните конкурси
в чужбина, без която изяви-
те му там биха били невъз-
можни. Благодаря и за лас-
кавите оценки в двата бал-
чишки вестника.

Завършвам разгов ора
с майката на Александър
– скромна, здраво стъпи-
ла на земята, много от-
говорна. Тя признава, че
музикалнат а дарб а на
Александър е  от баща му.
А е  известно, че  талан-
тът у чове ка идва от ба-
щата, а от майката – ду-
шата. Така поне  твърди
А.П.Чехов.
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Александър Танев - победител в “Щуротека” на БНР.
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