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Будителю народен,
кога подгъваш крак,
че трябва да почиваш,
а тука пак е мрак.

Не се напъвай толкоз,
народът изпростя,
по някаква спогодба,
виж, колко оредя.

Ума му щом са взели,
не чака го добро,
без път и без посока
попада пак на зло.

Ще дойдат отдалече
излюпени навън чеда,
за тях се ти надявай,
от българска рода.

Áóäèòåë

Тогаз за теб ще има
и златни класове,
и жътва пребогата
на българско поле.

Пенка ДИМИТРОВА

За седми пореден път
нашите съграждани
братята Красимир и Ве-
селин Ранкови органи-
зираха фестивала на
младите в изкуството
„Виа Понтика”.

Още на втория ден ни
изненадаха с участието
на студентски струнен

Ãðàöèîçíî è âúçäåéñòâàùî

Студентски струнен орекстър, с диригент Райчо Христов и солисти Санджар Сапаев и Елена Ганова, по време на първия си
концерт във фестивала на младите в изкуството “Виа Понтика” - Балчик, 2014 г.         фото: Г. ЙОВЧЕВ

оркестър с диригент
Райчо Христов и соли-
сти Санжар Сапаев /ци-
гулка/ и Фарад Акбаров
/кларинет/ с „Годишни
времена” на Вивалди и
Вариации по оригинал-
на тема за кларинет и
струнен оркестър от
Росини.

С.Сапаев със своя „Са-
паев квартет”  вече е уча-
ствал в „Дните на класи-
ката в Балчик” и заедно с
кларнетиста Ф. Акбаров
обраха овациите и апло-
дисментите на препълне-
ната от почитатели църк-
ва в Балчик „Св.Св.Конс-
тантин и Елена”. В музи-
калната вечер се изявиха:
Елена Ганова, Яна Зеле-
ногорска, Цилатие Ешка-
за /Турция/, Радослав
Йорданов, Добромир Ки-
сьов, Светлин Христов,
Георги Иванов, Айше
Ягус /Турция/, Владислав
Ножаров, Румяна Гавади-
нова, Нуринам Акбаров /
Азербайджан/, Полина
Миланова и Иван Стай-
ков. Ако съм пропуснал
някого, то е от вълнение,
прехласнат от тяхното из-
пълнение.

Много пъти съм слу-
шал „Годишните време-
на”, но този път беше
най-впечатляващият и
вихрен спектакъл, укра-
сен с  необходимата
фантазия, присъщ на
всяка младост, доказва-
ща своя талант. Всеки
изпълнител, със свой
стил, допринася за пре-
красния синхрон, което
прави оркестъра непо-
вторим и с утвържда-
ващ се авторитет.

Диригентът Р.Хрис-
тов, който вече половин
век ръководи камерния
състав „Орфей” в Пер-
ник, е известен с много
турнета в Европа, в Ка-
нада, има студийни за-
писи в България, Герма-
ния, Холандия, Англия,
три номинации за „Му-
зикант на годината”, но-
сител на „Златната ли-

ра” на БМД. От 2009 г.
той комуникира с въз-
питаници от НМА
„П.Владигеров”, чийто
репертоар гравитира
около бароковата музи-
ка, виенската класика,
българските компози-
тори. Изпълнителите не

престават да участват
в звездни гастроли, пар-
тнирайки на проф.Дина
Шнайдерман, Алексан-
дър Дубах.

Всички слушатели
останахме развълнува-
ни  от представените
произведения на Вивал-
ди, Росини и Холст. Ста-
нахме свидетели на
един отприщил бента
музикален ентусиазъм,
подплатен с голяма
енергия и преклонение
пред класическото изку-
ство. Натрупаната емо-
ция бе характерна за
концертното възприе-
мане тази музикална ве-
чер. Елена Ганова , ос-
вен че свири, тя се сра-
сна с цигулката чрез
красиви движения на

Виртуозната цигуларка Елена Ганова.

ръцете, нозете, с мими-
ки и жестове, като зорко
следеше посланията на
Р.Христов и С.Сапаев. С
деликатна премереност
те предадоха блясъка на
цялата музикална гама,
без излишнанатрап-
чивост. По казаха, че са

 талантливи ученици
на проф.Йосиф Радио-
нов /на когото цялата
редакция пожелава бър-
зо оздравяване/ , на
проф.Ангел Станков, с
поклон пред труда на
Бахар Бираджик /Тур-
ция/, Александър Ил-
чев, Борислав Йоцов.

Щастие е за балчиш-
ката публика, че може
да се докосне до творче-
ството на велики компо-
зитори чрез виртуозни-
те изпълнения на музи-
канти в различни фор-
мати: Фестивал „Черно-
морски звуци”, фести-
вал на класическата му-
зика „Балчик Класик
Дейс”, „Мюзик Кам-
пус” и „Виа Понтика”.

Георги ЙОВЧЕВ

"Shining star" â Òóðöèÿ!

Петя Аджопова стана лауреат с трета награда
от престижния конкурс "Shining star" в Турция!
фото: М. МАВРОВА преподавател в ОДК Балчик

Àëåêñàíäúð Òàíåâ çàâëàäÿâà è
ðóìúíñêèòå ñöåíè

13-годишният Алек-
сандър Танев от Балчик
се представи блестящо и
стана победител в един от
кръговете на междуна-
родния телевизионния
конкурс \"Nex star\". На-
дпреварата е на румънс-
ката телевизия \"Antena
1\" и е за талантливи де-
ца до 13-годишна въз-
раст в различни видове
сценични изкуства.

В четвъртък вечерта
телевизията излъчи кръ-
гът, в който балчишкият
талант стана победител.

Момчето се представи
страхотно с песента
\"Thunder s trike\" на
ACDC и вдигна на крака
журито. Преди това бе
представено във клип,
сниман от румънската
телевизия в Балчик.

Ме ждунаро дни ят
конкурс \"Nex star\" е в
11 кръга, победителите
от които отиват на фи-
нал през декември. Пре-
дставянето на децата се
оценява от 5-членно жу-
ри от изтъкнати румън-
ски изпълнители. НДТАлександър Танев      фото: личен архив




