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Три години от създаването на произведението 
“Омаж за Балчик” като подарък 

за Белия черноморски град  

Три години от създаването на ОМАЖ 
ЗА БАЛЧИК! Слушайте го, насладете 

се и напишете отзив!
Този призив пристигна до 
повече от 10 000 прияте-
ли на вестник „Балчишки 
телеграф” и Междуна-
родния форум „Българско 
наследство” Балчик, Бъл-
гария.
В стила на съвременно-
то общуване в Интернет 
повече от 80 % отговори-
ха само с палец нагоре. 

Палец надолу нямаше, 
но доста злоба и завист 
прозвуча, че вестникът си 
прави реклама с това про-
изведение и събира чита-
тели. А как иначе толкова 
хора ще разберат за тази 
родолюбива инициатива 
на д-р Димитър Станков /
Берлин/, маестро Нелко 
Коларов /Варна/и актьора 

Николай Урумов /София/? 
Изпълнението на тази 
творба от хора и оркестъ-
ра на Варненската опера 
е перфектно. Утвържда-
ва се един нов музикален 
жанр чрез „ОМАЖ ЗА 
БАЛЧИК”. Това е повече 
от похвално! Бих казала 
най-често употребявания 
израз на МФ „Българско 

наследство” – „Достойно 
есть!”
На произведението посве-
щаваме  6, 7 и 8 страница 
на вестника,а  и в следва-
щите броеве ще има също 
публикувани отзиви.

Маруся КОСТОВА
Гл. редактор на 

в.”Балчишки телеграф”

„Омаж за Балчик“
музика: Нелко Коларов, текст: д-р 

Димитър Станков, четец: Николай Урумов
Когато чух за първи път 
преди три години „Омаж 
за Балчик“, първата ми 
мисъл беше защо пък 
омаж. След кратко ровене 
из речниците разбрах, че 
думата има френски про-
изход (hommage) и през 
Средновековието е била 
символ на преклонение и 
почит. И днес всеки, до-
коснал се до красотата и 
самобитността на Белия 
град, несъмнено, изпитва 
тези чувства. Те в пълна 
сила прозвучават във вся-
ка дума и във всеки тон 
на творбата. Музиката, 
от първия до последния 
акорд, създава усещане за 
тържественост и вдъхно-
вение. Неин автор е вар-
ненският музикант Нелко 
Коларов, който с лекота 
съвместява най-добрите 
традиции на българската 
и световна музика. Въз-
питаник на НУИ „Добри 
Христов“ и НМА „Панчо 
Владигеров“, Нелко Кола-
ров е пианист, диригент 
и композитор, който има 
разностранни и разности-
лови интереси. Еднакво 
добре се чувства и в сфе-
рата на класическата му-
зика, и на рок сцената.  
 Музикалното произве-

дение „Омаж за Балчик“ 
впечатлява с разгърната-
та си виртуозна клавирна 
партия, която се съчетава 
изключително умело с 
тембровото разнообразие 
на симфоничния оркес-
тър. Началото е интимно-
лирично и романтично, 
а мелодичната линия е 
широко разгърната в соло 
пиано. Следват мащабни 
акордови последования, 
които звучат спокойно и 
повествователно. Минор-
ната звучност и умереното 
темпо създават атмосфера 
на съзерцание и ностал-
гия. Мощен взрив на чи-
нелите поставя началото 
на динамично и драма-
тично развитие. Силната 
динамика и забързаното 
движение хармонират с 
текста, разказващ за древ-
ното минало на нашия 
град. Активното участие 
на ударните инструменти 
създава усещане за тре-
вожност пред изпитания-
та на времето и историята. 
Ясната и отчетлива мело-
дична линия хармонира с 
думите на четеца, а семп-
лите вокали на смесения 
хор се вплитат в кулми-
нацията. Композиционни-
те елементи, характерни 

за авангардната музика, 
правят преходите инте-
ресни и неочаквани. Съ-
четаването на характерни 
темброви звучности и 
специфични ритмични 
последования задържат 
вниманието на слушателя, 
който се потапя от карти-
на в картина, нарисувани 
умело със средствата на 
тоновото изкуство. След 
кулминацията отново се 
завръща меланхолично-
романтичната атмосфера 
от началото. Пианото от-
ново разказва красивата 
мелодия на едно от най-
красивите и живописни 
кътчета по Черноморско-
то ни крайбрежие. Адми-
рации за реализаторите на 
това прекрасно музикално 
и естетическо изживява-
не, вдъхновено от„този за-
лив като сън, като блян“.
И днес, три години след 
първото прозвучаване на 
творбата, тя въздейства с 
искрените думи и краси-
вите мелодии. „Омаж за 
Балчик“ е един красив му-
зикално-поетичен разказ 
за човешките търсения, за 
пътя към дома, към нача-
лото, към истинското.

Даниела ПОПОВА
Пловдив

Поздравявам създателите на 
произведението!

Произведението „Омаж за 
Балчик“ вълнува, грабва 
още в първия миг и е при-
мер за невероятна симби-
оза между текст и музика.
Като музикант няма как 
да не изразя възхище-
нието си от цялостната 
музикална идея и продук-
ция на произведението. 

Композиторът Нелко Ко-
ларов е успял да предаде 
характерната енергия и 
дискретния чар на Бал-
чик повече от успешно. 
Като започнем от нежното 
встъпление на пианото, 
през меките, балансирани 
и красиви вокали на хора 
на Варненската опера, 

вълнуващата кулминация 
и стигнем до последните 
акорди.
Поздравявам създателя 
на прекрасния текст и 
инициатор/реализатор на 
„Омаж за Балчик“ – д-р 
Димитър Станков, както 
и композитора маестро 
Нелко Коларов, който е 

създал един музикален 
шедьовър.
Нека творческото Ви съ-
трудничество не секва и 
продължи да създава все 
така качествени проекти, 
за които смятам, че на 
само балчиклии копнеем.

Мартин КРЪСТЕВ
Балчик

Омаж - тази рядка и красива дума!
Тя звучи доста необи-
чайно за  ушите ни. 
Представена по този на-
чин, напълно оправдава 
своето значение. Белият 
град, красив и вдъхновя-
ващ, е претворен за ис-
торията с почитта, като 
клетва за вярност, чрез 
опияняващата  музика 
и текст. Без преувели-
чение, напълно с  тайн-
ството на магията, която 
всеки, роден в този град, 
носи в душата си, омма-
жът е като  заклинание.
       Тъй както животът 
е като отворена врата, 
през която всеки влиза 
и излиза, а историята е 
книга, даряваща радост 
само на познавачите, 
така и този град се раз-
крива само пред очите 
на обичащите го, със 
своята белота, слънче-

ви залези и романтични 
откровения. Има нещо 
интимно, скътано в баи-
рите му, в тесните улич-
ки, останали във време-
то и даже разговарящи с 
него, в цветовете на мо-
рето, във ветровете, кои-
то “пеят дитирамби” / 
Д. Станков/. Скритостта 
и откритостта на прос-
транството, което ние 
обитаваме, ни дарява с 
духовност и ни прави 
съпричастни към него, 
но и задължава да го 
обичаме...И всичко това 
звучи в “Омаж за Бал-
чик”, създаден по идея и 
стихове на балчиклията 
Димитър Станков, музи-
ка Нелко Коларов, хор на 
Варненската опера и ак-
тьора Николай Урумов.

Росица ШАЛТЕВА
Балчик

Божествено!

Усетих нежния морски 
бриз, чух прилива на въл-
ните, бурята с нейната 
мощ, писъка на гларуси-
те, гласа на самия Бог Ди-
онис, надвесен над мор-
ския залив, където градът 
оживява под звуците на 

природната действител-
ност, с всичките нейни 
различия.
Оставам правостояща 
пред големите таланти, 
пресъздали природата, 
която е  творецът на всич-
ки творци!

С благодарност към еки-
па на вестник “Балчишки 
телеграф” за поднесения 
“Омаж за Балчик”!

Геновева 
ПОЛИМЕНОВА

Добрич

Фотографии на Балчик: Джемал Мехмедов, Шумен, 2020 

За всички наши читатели, посочваме електронния адрес – Линк Омаж  https://www.youtube.com/watch?v=Ni22zGeIM_E&feature=youtu.be


