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За единадесета поредна
година лятото в Балчик, най-
живописният град по Бъл-
гарското Черноморие, прив-
лече много известни в света
и у нас изпълнители на най-
стойностната и много очак-
вана от истинските ценители
- класическа музика. Малки-
ят град е привлякъл с необи-
чайното си разположение не
само румънската кралица
Мария и видни участници  в
нейният културен свят. Древ-
ният Дионисополис е любим
на хората още от най-стари
времена…

Жестокият корона вирус,
поискал да завладее целия
съвременен свят, не успя да
изплаши музикалните изпъл-
нители и техните слушатели.
И това лято бе удостоено с
участието на много музикан-
ти на класическа музика.
Макар и не на традиционната
сцена  пред хотел „Мистрал”,
а още по-близо до морето –
пред ТИЦ „Мелницата”, от 25
юли до 1 август включително,
шумът на морските вълни ще
бъде заглушаван от музика,
изпълнявана на духови ин-
струменти, някои от които
публиката ще чуе и види за
пръв път, цигулки, китари и
контрабаси, от цели оркес-
три, от популярни оперни
изпълнители. Богатството на
музиката ще ощастливи мно-
го хора този път, поради по-
голямото пространство, поз-
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воляващо отдалечаването на
присъстващите.

И тази година водещата на
концертите е Ирена Гъделева,
чийто популярен глас от ра-
диото  и телевизиите, е познат
и любим на публиката. С
мило обръщение тя откри
концертните вечери и покани
кмета на града Николай Анге-
лов, който както винаги с
кратко, но много съдържа-
телно слово изрази радостта
си, че отново, за 11- ти път,
жителите на града и гостите
ще имат удоволствието да се
насладят на любимата си
музика.

Първата музикална вечер
ощастливиха двама млади
изпълнители – Виви Васи-
лева, перкусии и Лукас Кам-
пара Диниз – китара. Те
изпълниха популярни творби
на Скарлати, Дебюси, Бах,
Пиацола, както и свои им-
провизации. Много симпа-
тичната Виви Василева, гово-
реща български, въпреки че
е родена и израснала в Гер-
мания, изненада публиката с
оригинални  изпълнения на
свои инструменти – на пласт-
масова  бутилка, например!

Втората вечер публиката
очакваше изпълнители от
Букурещки духов ансамбъл,
подготвили музикална про-
грама под надслов: „От Изток
на Запад”. Тримата изпълни-
тели Жак Ибер, Дину Липати
и  Дариус Малийо, приковаха

вниманието на присъства-
щите със сонатите на Скарлати,
със свои музикални пиеси за
трио, селски концерт и пасторал.

На 27 юли музикалният
празник се проведе в кон-
цертната зала на Мелницата,
поради дъжда, който ту спи-
раше, ту отново се изливаше
проливно. Участваха солис-
тите от Софийската филхарм-
ония и „Кварто Квартет”.
Михаил Жеков, Иван Пенчев,
Светлана  Станчева, Татяна
Тодорова, Иво Александров,
Калина Андреева, Николай
Вязигин, Красими Костади-
нов със своите изпълнения
на цигулки, виолончело,
контрабас, фагот и валдхорна
завладяха публиката с му-
зиката на Моцарт – квинтет
за кларнет и струнни в ла
мажор  на Бетовен – септет
за духови и струнни инстру-
менти опус 20. Инструмен-
талните концерти на Моцарт,
ненадминати бисери в све-
товната музикална култура,
изискват виртуозна техники и
богата музикална чувстви-
телност, каквато изпълните-
лите демонстрираха. Струн-
ните произведения на Бе-
товен разкриват богатия и
разностранен вътрешен мир
на великия творец, както и ге-
ниалността му за пълноценна
и многостранна изява – това
убедително разкриха музи-
кантите.

Мария АНДРЕЕВА

Дуо Виви Василева (перкусии), музикантка в Германия и Лукас Кампара Диниз (китара,
Бразилия), откриха със свой концерт 11-тото издание на “Дните на класиката” - Балчик
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Солисти на Софийската филхармония и “Кварто Квартет” посветиха третата вечер от
“Дните на класиката” на музикалните колоси Моцарт и Бетховен.           Фото: Г. Йовчев

ЕМОЦИОНАЛНА НАСИТЕНОСТ И ВСЕОТДАЙНОСТ - ВИВИАН И ЛУКАС
Това пролича още първия

ден при откриване на едина-
десетото издание на "Дните
на класиката Балчик’ 2020. То
беше открито от водещата
програмата „Алегро виваче"
на БНР-Ирена Гъделева, вече
за седми пореден път. Кметът
на нашата Община - г- н Ни-
колай Ангелов, в привет-
ственото си слово сподели, че
това е най- мисленият фести-
вал от ръководните органи,
напомнящо въпроса на
Шекспировия Хамлет: "Да
бъда или да не бъда?"/в това
трудно време на пандемия.
Бяха взети всички антипанде-
мични мерки и се задвижи
творческият механизъм на
музикалното изкуство.

Зрителите имахме щастли-
вата привилегия още първата
вечер да видим на живо Виви-
ан - Виви Василева /перку-
сии/- родена, възпитавана и
пораснала в Германия и
Лукас Кампара Диниз от
Бразилия-двамата вече в све-
щен брачен съюз. Вероника
е най- малката дъщеря от
музикалното семейство  на
Красимира /пианистка/ и
Петър /цигулар/ Василеви. И
тя е тръгнала по музикалните
дири на семейството, покро-
вителствана най-вече от бат-
кото Васко Василев. Той бди

и над Виви, който в своите
суперлативи казва, че Виви
прилича на баба си Дори от
Силистра/, а самият той про-
чут и световно известен
цигулар /Васко Василев е род.
14. 10. 1970 г./, като има и две
каки- Вероника, която живее
в Америка и е преподавател
по цигулка, другата кака е в
Германия, но е певица и
живее в Саарбрюкен. Впос-
ледствие разбрах на колко
вълни трябва да превключи
бащата Петър Василев, след
като неговите зетьове са от С
А Щ, Германия, а сега и от
Бразилия.

Вивиан Василева, още три-
надесетгодишна, печели
Jugend Musiziert , като става
най-младият член на Нацио-
налния младежки оркестър в
Германия. А домът на Мюн-
хенската филхармония, къде-
то е легендарната зала "Гас-
тайг", предлага на Виви да
стане тяхно рекламно лице.
Баварската TV излъчва 30-
минутен филм за Виви, зас-
нет в концертната зала "Ву-
пертал" и в залата на Берлин-
ската филхармония.

Концертът на младата се-
мейна двойка започна с огне-
ното бразилско "Да докоснем
бедрата си" и достигнаха до
класическите Бах, Дебюси,

Скарлати, Моцарт /соната в
сол мажор/. Е, основен зад-
вижващ мотор беше Вивиан,
която непрекъснато сменяше
своите музикални инстру-
менти: вибрафон, кахон и таф
/арабски муз. инструмент/,
кастанети, под непрекъсна-
тия китарен ромон, идващ от
страната на бразилеца. Без
прекъсване изпълниха някол-
ко микро пиеси от Лео Бра-
уер. "Спомените на един
човек, който събира дърва"
от Клаус - Хенрих Щамер,
"Двор" на Ориел  Круйшент,
а от "Четири сезона" на
Астор Пиацола, те изпълниха
"Пролет" и "Лято". Трябва да
отбележим, че тази вечер, на
25 юли 2020 г., прозвуча све-
товната премиера на мело-
дията "Зелената река"- като
един спомен за далечна Бра-
зилия, сътворен от най-мла-
дия зет на сем. Василеви. Да
не забравяме, че това стана в
Балчик, на световно извест-
ния музикален фестивал
„Дни на класиката”.

То, че аплодисменти има-
ше, имаше, но най-оглуши-
телни бяха, когато Виви из-
пълни своите импровизации
върху пластмасова бутилка,
напълно покривайки българ-
ското: "На какво свириш?" и
мъдрия отговор: "На бутил-

ка!" Тук беше и нейният пър-
воучител-младият Тодор
Карастоянов, който беше до-
шъл отдалеч да поздрави сво-
ята знаменита вече ученич-
ка, гонеща славата на батко
си цигуларя Васко Василев.
Вълшебството, сътворено от

Вивиан и Лукас е тънко ню-
ансирано и изваяно  от живо-
творяща музика, която ние не
слушаме всеки ден. Където
съществува проникнове-
ние и омайващо присъст-
вие на човешката душа,
там има музика. Младите

изпълнители пресъздадоха
своята философия за му-
зикалното изкуство, заед-
но с неудържимия възторг
на зрителите, доказвайки,
че за талантите граници
няма....

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов и семейството му, д-р Валентина
Ãåî ðãèåâà, ãðàæäàí è è ãî ñòè í à Áàë÷èê àï ëî äèðàò Âèâèàí  è Ëóêàñ.     Фото:  Г. Йовчев




