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За консултации и поръчки за чайовете и козметичните продукти на тел: 0888 816 067 - Ел. Мартинова

За пети пореден път
на фестивала на хората
от Третата възраст, кой-
то се провежда всяка го-
дина през месец август
в нашия град, гостуват
и читалищни певчески
състави от Габрово. Те-
хен ръководител е Сте-
фка Карапенева. Тя е
дългогодишен диригент

на вокална група „Наде-
жда” при Дружеството
на инвалидите, на вокал-
на група „Ружица” от
с.Лесичево, Габровско,
на хор „Старопланинско
ехо” към Туристическо
дружество Габрово –
един дългогодишен все-
отдаен труд, изпълнен с
професионализъм и
много любов. Но онова,
което най-вече предиз-
виква възхищение и
уважение към 70-годи-
шната габровка е нейна-
та висока култура в му-
зикалното творчество и
изключителната и рабо-
тоспособност.

Стефка Карапенева е
композирала повече от

300 песни, които се из-
пълняват от много хоро-
ве и вокални групи в ця-
лата страна. А песента
„Богат е този, който да-
ва” става химн на хора-
та с увреждания и от
1998 г. ежегодният фес-
тивал в Перник, се отк-
рива именно с него.  За
тази своя творба полу-
чава диплом и плакет за
цялостно творчество.

Музикалното и твор-
чество обхваща турис-
тически, патриотични и
градски песни, събрани
в музикалните сборни-
ци: „Моите песни”,
„Храм е планината”,
„Слънчеви следи”,
„Слънчеви пътеки”,
„Слънчеви звуци”. За

любимия си жанр – ту-
ристически песни –
композиторката е мно-
гократно награждавана:
медал „Алеко”, златен
медал от БТС, тя е носи-
тел на музикална награ-
да „Филип Аврамов”,
статуетка за цялостно
творчество от Между-
народния фестивал в
Г.Оряховица, статуетка
„Златна лира” и др. Най-
голямата награда за Ка-
рапенева е, че много хо-
рове, вокални групи и
особено туристите,
обичат да пеят нейните
песни, защото няма по-
голямо удовлетворение
за твореца от това – про-
изведенията му да се

обичат от тези, за които
са предназначени, да жи-
веят в сърцата на хората.

Не е случаен фактът,
че неин обичан жанр са
туристическите песни.
Самата тя е възторжен
турист, поклонник на
красивата планинска
природа – 32 пъти е пъ-
тувала в любимата си
планина Пирин, била е
в Кавказ, в Татрите, на
Карпатите. „Моят храм
е планината, която ме
възражда и вдъхновява,
а музиката е тръпка ка-
то любовта.” – споделя
Карапенева.

Преклонението пред
природата, вроденият
усет към красивото и
живописното са истин-

ското вдъхновение за не-
йното творчество. След
посещение в Балчик, тя
композира няколко
много мелодични пес-
ни, посветени на ориги-
налната красота на бе-
лите балчишки хълмове,
на морето, на рибарите.
Прекрасните стихове на
балчишката писателка
Цонка Сивкова стават
текстове на песните
„Балчик-съвременен и
вечен”, „Балчик и море-
то”, „Аз обичам”, „Мо-
рето е моята любов”.
Последната песен е ед-
но сакрално откровение
на Карапенева, тя сякаш
преоткрива морето ка-
то нова любов. Танде-

мът поетеса и компози-
торка, обединени от
особена творческа чув-
ствителност към само-
битната красота на на-
шия град, създава наис-
тина чудесни песни. А
още по-хубаво е това, че
те се запяха и станаха
постоянно присъствие
в репертоара на балчи-
шката група „Неспокой-
ни вълни” към клуб
„Хинап” /Клуб на хора-
та с увреждания/. Този
факт не се дължи само
на дългогодишната връ-
зка и приятелство меж-
ду председателя на клуб
„Хинап” Д.Малева, по-
етесата Цонка Сивкова и
композиторката Кара-
пенева, а говори и за то-

ва, че хубавото, стойно-
стно изкуство /в случая
музиката и поезията/ на-
мира своите консумато-
ри и почитатели – хора-
та с високи естетически
критерии. Като самата
госпожа Карапенева,
която доказва това с та-
лантливото си творчес-
ко присъствие в музи-
калния живот на Бълга-
рия. И с посланието хо-
рата да вярват в приятел-
ството, защото „Прияте-
ли да имаш е богатство”,
както се пее в една от не-
йните емблематични
песни, станала любима
на хората от балчишкия
клуб „Хинап”.

Мария АНДРЕЕВА

Стефка Карапенева

Певческа група “Надежда” към Клуба на хората с увреждания в град Габрово с отговорник и
корепетитор Стефка Карапенева - на фестивал в Балчик.                                                 Фото: М. Костова
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Христина Йорданова, Илия Янков, Алфред Ипсер, Георге Фаргашу, Флорин
Сърбу - при откриване изложбата на румънските керамици в “Тихото гнездо”
- Двореца, Балчик на 2 септември 2013 г. Фото: Г. Йовчев

По най-изкусен начин
се представиха автори-
те на художествената
изложба, състояла се в
началото на месеца в
„Тихото гнездо” на Бал-
чишкия Дворец. Те на
практика ни показаха
как се популяризира
един жанр на пластич-
ното изкуство – кера-
миката. Изложбата е ут-
върдена по проект от
миналата година и за
откриването и писахме
в бр.32 на вестник „Бал-
чишки телеграф”.

Организацията бе
осъществена от арх.Ог-
нян Каменов и Илия До-
нев, заедно с колегите от
град Констанца:Флорен-
тин Сърбу, Александър
Исопеску, Еусебио Спъ-
ну, Георге Фаркашиу,
Николае Мира, Петре
Маня, Алфред Ипсер,
всички ученици на
проф.Костел Бадя от Бу-

курещката художестве-
на академия. Те ни де-
монстрираха традици-
онните моменти за ут-
върждаване на предаде-
ните душевни вълнения,
придавайки нов облик
на пластичността на чо-
вешката ръка и око по
подчертан изразителен
начин.

Сред многобройните
гости бяха: председате-
лят на добричките худо-
жници Божидар Тонев,
директорът на Добрич-
ката художествена гале-
рия Евелина Ханджие-
ва, които в последствие
отправиха топли и нас-
тойчиви покани тази из-
ложба, макар и много
скромна, да гостува в
областния ни център
Добрич. Посетители бя-
ха и балчишките ботани-
ци, начело с Ина Ман-
чева, директор на УБГ
и много прииждащи ту-

ристи, които дълго се за-
стояваха пред творбите.
А това придава не само
чувство за гордост от
страна на художниците,
но и удовлетворение, че
нещо създаваш и си по-
лезен. Защото румънс-
ките керамици галантно
и сговорчиво отвориха
вратите на душите си и
по свой начин ни пока-
заха света, природата,
своите виждания и раз-
съждения за изкуството,
чувствата, които населя-
ват вселената.

Дай, Боже, да среща-
ме повече такива хора,
които да ни напомнят
какво е предназначени-
ето на човека, който я
обитава. А това е само
част от един упорит,
усърден труд и прежи-
вени мигове, заради ед-
на идея, звучаща като
изповед.

Георги ЙОВЧЕВ
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В единствения магазин за бижута, картини и
предмети на изкуството, собственост на

балчиклийката Айлин, която дълго време се занимава с
този занаят, ще намерите невероятни неща. Просто

проверете!
Магазинът се намира на ул. “Черно море” до

аптеката в Центъра и бистро “Синият лъв”.




