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Докато се обърна и малкото момиче Лъчезара 
Георгиева от Балчик се образова и стана 

оперна певица във Варна

                                                 Гостуване в Шумен 

                                                 Момент от абитуриентския концерт при завършване на Музикалното 
училище „Добри Христов“ Варна

                                                 В постановката на „Мулен Руж“ 

 С Мариян Бачев в мюзикъла „Чаплин“ 

Лъчезара Георгиева между две приятелки и съученички: Виктория Дон-
кова и Сияна Тодорова

Лъчезара в средата на мюзикъла „Чаплин“ 
Здравей, Лъчи, къде из-
чезна нашето приятел-
ство във Фейсбук, не 
знам, но сега отговорих 
отново на поканата ти. 
Идеята ми е да напиша 
статия за теб, но по-до-
бре е да ми отговориш 
на няколко въпроса и да 
стане интервю. Благода-
ря ти, че ще отговориш 
в месинджъра, но в тези 
ковидни времена насъ-
брахме страх и от ком-
пютърното общуване!
Първо да те поздравя, 
че си била много добра 
като Пажа на Херцоги-
нята в „Риголето” на 
Варненската опера, за 
което лично ми съобщи 
г-жа Виолета Тончева, 
PR на ТМПЦ Варна.
Да, на  18 ноември 2020 
г., имах удоволствието да 
изиграя Пажа от операта 
“Риголето” (Дж.Верди), 
макар ролята да е второ-

степенна . 

Как се насочи към опер-
ното пеене? 
Какво образование за-

върши и къде?Защо не 
започна да учиш реал-
но гимназиално обра-
зование в Балчик, аз до 

последно се надявах да 
бъдеш в моя клас. 

Живееш в Балчик, но 
вече си на щатна рабо-
та? Да? 

Бях подлудила ФБ-або-
натите си да споделят 
и харесват твоето из-
пълнение в съпровод с 
пиано. Припомни кога 
беше това, с кого и кой 
направи този знаменит 
за началната ти карие-
ра клип? Къде се случи 
и пр.?
Музиката е била винаги в 
сърцето ми, още от мал-
ка. Мечтаела съм да пея и 
да бъда на сцена. Още от 
дете се занимавах с класи-
чески балет, пеех в детски 
хор “Черноморски звуци”, 
по-късно и в смесения 
хор на Балчик. Благода-
рение на Диригент Ва-
лентина Георгиева, която 
ме насочи да продължа 
моето развитие в музика-
та, взех решение и през 
2009 г. кандидатствах в 
НУИ ”Добри Христов”, 
гр.Варна, което завърших 
през 2014 г. След това бях 
приета ”Класическо пее-
не” в НМА”Проф. Панчо 
Владигеров-гр.София, в 
класа на проф.Мила Дюл-
герова. Завърших успеш-
но през 2019 г. и магис-
тратура. 

 От януари 2020 г. съм на 
щатна работа в Държавна 
опера Варна, съвсем ско-
ро ще навърша 1 година 
стаж, вълнуващо е, че за 
кратък период от време 
успях бързо да навляза в 
работата и да натрупам 
опит.
Клипа, за който споме-
навате, беше направен в 
Художествената галерия 
в гр.Варна. Точно тогава 
завършвах НУИ ”Добри 
Христов” и изпълних 
арията на Оскар - “Saper 
vorreste”, от операта” Бал 
с маски”. Благодарение на 
напътствията на препода-
вателката ми по пеене в 
Музикалното училище – 
г-жа Костадинка Николо-
ва, успях да изработя тази 

ария и да я изпея с леко-
та. Изпитах много радост 
от многото лайкове във 
Фейсбук.
Кои роли вече си осъ-
ществила? 
През 2016 г. изиграх ро-
лята на Зелената фея в 
мюзикъла  „Мулен Руж” 
в Национален цирк „Бал-
кански” гр.София. Тази 
година бе ключова за мен 
– имах възможността с 
голям успех да изиграя 
главната роля на Софи от 
мюзикъла „Мамма Миа” 
в НМА „Проф.Панчо Вла-
дигеров”,  с камерен ор-
кестър.
 През 2017 г.  участвах с 
две немски песни като 
дуо – глас и пиано, в за-
лата на БНР гр.София към 
Софийски фестивал за ка-
мерна музика „Agitato”. 
Юни 2017 г. на стадион 
„Берое” бях в  хора на 
Старозагорската опера 
и  изпълнихме операта 
„Кармен” със световно-
известното мецосопрано 
– Веселина Кацарова. 
2018 г. на сцената на 
Историческия музей в 
гр.Стара Загора изиграх 
ролята на Моника от ка-
мерната опера „Медиум-
ът” на Ж.К.Меноти. 
Март 2019  г. се превъплъ-
тих в ролята на Лисица-
та (Фокси) от мюзикъла 
„Малкият принц” в Дър-
жавен музикален театър 
гр.София. 
Април 2019 г.  на сцената 
на Бургаската опера изи-
грах ролята на вариетет-
ната актриса Сузи от мю-
зикъла „Шумна Полка” от 
Парашкев Хаджиев. 
Сега  участвам в мюзикъ-
ла “Чаплин” на  Държавна 
опера- Варна с ролята на 
третата съпруга на Ча-
плин - Лита Грей.
Бяхме семейни прия-
тели с Вашите. Мир на 

праха му на Гошо Шу-
менския. Той като баща, 

с кои твои изяви би се 
гордял? А майка ти – 
Таня Рачева?
  Относно баща ми, той 
винаги се е гордял с мен 
и без значение каква роля 
ще играя. Напътстваше 
ме, докато беше жив, да 
се занимавам с пеене от 
малка и винаги е вярвал 
в мен. 
Майка ми ме подкрепя и 
се радва с мен на всеки 
мой, дори малък успех. 
Тя ми е опората и съвест-
та, която винаги ще вземе 

правилното решение и ще 
даде правилен съвет.
Пропуснат шанс?
В трети курс имах въз-
можността да уча във  
Флоренция, Италия-бях 
приета по програма „Ера-
зъм +” , но някак, може би 
привързаността ми към 
Родината, семейството, 
приятелите ми, ме отка-
заха и не заминах в чуж-
бина. До ден-днешен не 
знам дали е било правил-
но това решение. 
Относно перспективата в 
България, всички знаем, 
колко е труден и бодлив 
пътят на хората на изку-
ството. Борим се да по-
стигаме целите си, с труд 
и постоянство. Вярвам, че 
всички ние ще успеем. Не 
само аз. Правят се кастин-
ги в операта и човек тряб-
ва да пробва винаги и да 
се явява.
Помня, че като дете, 
обожаваше своята бяла 
котка и я разнасяше на-
всякъде. Сега имаш ли 

си друга?
Винаги съм обичала жи-

вотните, сега се радвам на 
Феликс - един прекрасен 
котарак- кръстен така, за-
щото е копие на котарака 
от рекламата за храна на 
животни – Феликс. 
Владееш ли  музикален 
инструмент?
Умея да свиря на пиано, 
тъй като в музикалното 
училище и в академията 
държахме задължително 
изпити по пиано.
Имаш ли кумир в музи-
ката-композитор, певец, 
певица, преподавател, 

диригент, инструмента-
лист?
Харесвам Берлинската 
филхармония. Дириген-
тът Андре Рио-има пре-
красен оркестър . Обичам 
да слушам джаз музика, 
поп, рок, класическа, 
естествено. От инстру-
менталистите имам един 
любим - Степан Хаусер 
- страхотен виолончелист 
, изпълняващ  всякакъв 
стил музика с лекота, хъс 
и вдъхновение. 
Холивудските звезди от-
говарят с ентусиазъм на 
въпроса дали имат на-
деждна връзка и какви 
перспективи се очерта-
ват в бъдещето им?
Не споделям такива нови-
ни.
А отношението към лю-
бовта?
Смятам,че всеки човек 
трябва да живее чрез лю-
бовта и да е добър, да по-
мага и да обича. Не само 
себе си, но и хората, све-
та около себе си, за да е 

щастлив и да живее пъл-
ноценно!

Два въпроса още: би ли 
продължила като научен 
работник, изследовател 
на музиката. Блазни ли 
те научна кариера? А 
обществена или поли-
тическа дейност? Имам 
бегъл спомен, че проя-
вяваше определена пар-
тийна наклонност, сега 
как е, събра ли впечат-
ления и мъдрост?
Не, не проявявам интерес 
засега.
Оперната музика, мю-
зикълите, соловите кон-

церти са съпътстващи 
Коледните празници. С 
какви чувства и анга-
жименти ще посрещнеш 
на сцената и в личния 
си живот Коледа и Нова 
година?
 Смятам да посрещна 
с роднини и приятели 
празниците, винаги съм 
държала да бъда с близки 
хора около мен. В твор-
чески план: ще завърша 
годината с участие във 
Фестивален и конгресен 
център, гр.Варна - с мю-
зикъла “Чаплин”.
Понеже съм назначена на 
този етап като артист-хо-
рист в Държавна опера- 
Варна, ще участвам и в 
други представления като 
„ Парижката Света Бого-
родица”.  
Благодаря за топлото от-
ношение и интервю!
И аз ти благодаря за от-
зивчивостта при отгово-
рите на въпросите.

Маруся КОСТОВА


