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Елвира Пастърмаджиева – диригент на хор 
„Добруджански звуци” посрещна хоровия празник с 

обръщение към жителите на град Добрич:
„Скъпи приятели, бивши и бъдещи хористи на хор 
„Добруджански звуци”, каним Ви на Юбилейния ни 

концерт – „120 години – бъдеще за песента!” 
Ще се радвам заедно да изпеем „На многая лета” за 

здраве на всички нас!
На 15 юни, от 18,00 часа в концертна зала 
„Добрич”  хор „Добруджански звуци” – 
една от емблемите на хоровото изкуство 
в България, отбеляза 120 години от свое-
то създаване. 

Морето е навсякъде-видяно и 
нарисувано  от испанеца

 Едуардо Диез

Испанският художник г-н Фернандо Диез и г-жа Жени Михайлова, директор на 
ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик при откриване на изложбата „Мечти“. 
                                                                                                             Фото: Хаджи Г.ЙОВЧЕВ

Това е внушението от от-
лично подредената излож-
ба на художника в „Тихо-
то гнездо“ на Балчишкия 
Дворец. 23 картини доказ-
ват по неоспорим начин, 
че морето не е измислица 
с тези безметежни свои 
вълни, които съществуват 
и в най-смелите ни съни-
ща. Заедно с ония тонове 
с честота 432 Hz, където 
звучи музиката за меди-
тация, вълшебният тон 
за активиране на третото 
ни око и ни пречиства от 
натрупаната отрицателна 
енергия. 
Г-жа Жени Михайло-
ва, директор на ДКИ КЦ 
„Двореца” Балчик, ни за-
позна с основните насоки 
и мотиви в творчеството 
на Едуардо Диез, където в 
изобразеното от испанеца, 
се чувства дъхът на море-
то във всичките му форми. 
Три картини, според мен, 
веднага ще приковат зри-
телското внимание: № 17, 
където пейзажът допълва 
красотата на Природата 
при приливните вълни; 

№ 8, която ни доразказва 
чрез багри загадъчността, 
която го впечатлява, кога-
то дъждът си отива; №13, 
когато тихата нощ се е 
филтрирала в светоусеща-
нето за душевна щедрост. 
Впрочем Едуардо Диез 
си остана такъв щедър 
на внимание и до края на 
изложбата отговаряше из-
черпателно на зададените 
му въпроси от натрупа-
лите се туристи. А прево-
дачката от английски език-
шуменката Ирена Енчева, 
бързо и точно превеждаше 
всичко в мащаб едно към 
едно./То иначе не можеше 
и да бъде, си помислих, 
след като е била 11 години 
дисциплинирана и учено-
любива хористка в „Бодра 
песен”- Шумен, под ръко-
водството на Деница Узу-
нова- спечелили голямата 
награда на балчишкия 
фестивал „Черноморски 
звуци“2018 г../
По професия художникът 
Едуардо Диез е инженер 
по електроника, но за-
ради своето пластично 

мислене, рисуването му 
се проявява като потреб-
ност, давайки израз в 
картини на нещата, които 
са се натрупали в него. И 
то по убедителен начин, 
като присъствието им по 
изложби в редица страни 
вече е факт-Румъния, Бос-
на и Херцеговина, Италия, 
Германия... Задачата на 
всеки вид изкуство е то да 
бъде споделено пред це-
лия свят, за да ни напом-
ни, че е необходимо да се 
повдига духат на човека 
над ежедневните грижи, 
заедно с онова, което не 
се яде, не се пие и не се 
облича – художественото 
произведение. Иначе сме 
немислими. Това навярно 
иска с картините си да ни 
подскаже и авторът, до-
шъл от Мадрид, като се 
надявам, че сегашното му 
гостуване е предпослед-
но и следващото е задъл-
жително. Защото усещам 
потенциала му винаги да 
има с какво да ни впечат-
лява и изненадва. 
    хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Как посрещна публика-
та Юбилейния концерт, 
посветен на 120- годиш-
нината от създаване 
на хор „Добруджански 
звуци” и какво отнесоха 
хористите от залата?
Невероятно! В реперто-
ара бяха включени кла-
сическа църковна музи-
ка, фолклор, канцонети, 
шансон, филмова музика, 
мюзикъли, оперети, части 
от кантатно-ораторийни 
произведения. Концертът 
продължи два часа. Сце-
нарият беше разчупен, 
водещата  Атанаска Ге-
оргиева – хорист още от 
детската формация, със 
закачливи нюанси обърна 
внимание поименно на 
всеки един от изпълни-
телите.  Между нас има 
много дългогодишни хо-
ристи, с повече от 50- го-
дишно участие на сцена. 
Естествено, концертът за-
върши с „Наздравица” от 
„Травиата”, публиката пя 
заедно с нас. За пореден 
път ние, изпълнителите, 
изпратихме развълнува-
ната публика и отнесохме 
със себе си бурния шум на 
аплодисментите. 
Празничното настроение 
продължи с още много 
песни, танци и наздрави-
ци.
Историята на певче-
ския колектив е дълга и 
много богата на изяви, 
турнета, вълнения, впе-
чатления. Какво бихте 
ни разказали?
Ако трябва да направя кра-
тък исторически преглед 
от времето на създаване 
на формацията през 1901 
година до ден днешен, ще 
кажа, че с богатата си кон-
цертна дейност в страната 
и извън нея, хорът е доне-
съл широка популярност 
на град Добрич, главно 
от 1956 година до днес. 
Неизброими са турнета-
та, спечелили любовта 
на публиката, доставили 

удовлетворение на всички 
изпълнители. Трудно е да 
бъдат изредени от един 
толкова дълъг период от 

време. Румъния, Русия, 
Германия, Унгария, Ита-
лия, Англия, Гърция, не 
веднъж са посрещали 
хористите на Добрич, за-
печатали трайни спомени 
от големите им концерти. 
Последният най-голям, 
незабравим  концерт, беше 
в Швейцария. Имената на 
И. Камбуров, Роман Спа-
таров, Атанас Бъчваров, 
Йосиф Душек говорят за 
добро начало, за извест-
ност през 40-те и 50-те го-
дини на миналия век и ще 
се помнят. Не можем да не 
споменем името на све-
товноизвестния диригент 
и почетен гражданин на 
Добрич - Маестро Захари 
Медникаров (1924 - 2007), 
свързан с хора от 1952 г. 
до края на живота си. 
Настроението, духа, от-
ношенията,  приятната ат-
мосфера между нас е ви-
наги на високо ниво. Ние 
сме като една голяма фа-
милия, с много създадени 
семейства през годините, 
които пеят заедно. 
Навярно е много трудно 
и как отстоявате пре-

дизвикателството да 
бъдете една от емблеми-
те на хоровото изкуство 
в България? 
Обичам трудностите. Чо-
век се развива и расте с 
трудностите. Непрекъс-
нато се стремя към нови 
проекти, разнообразна 
и чуждоезична музика, 
залагам на най-доброто, 
което се харесва от публи-
ката. Редувам сериозната 
класическа музика с по-
леки концерти, съобразя-
вайки се с наклонностите 
на хората. За Коледа ще се 
представим с евъргрийни 
– леснодостъпна музика. 
Последната година се ока-
за, твърде сложна и не-
предвидима за изявите ни. 
Разрасналата се епидемия 
провали турне до Рим, 
Италия, което хористите 
очакваха с огромно жела-

ние. Но ние не спираме да 
репетираме, да продължа-
ваме да обогатяваме ре-
пертоара си и да подгот-
вяме концерти. Уговорили 
сме концерти в градове на 
близките държави – Гър-
ция и Турция. 
Как се възприемат кон-
цертите в чужбина и 
как пред българска пуб-
лика, в страната?
Публиката винаги вдъх-
новява към по-добро и 
по-добро изпълнение. 
Съвсем естествено е да 
представим пред чужда 
публика фолклор, който 
е емблематичен за нас 
и който много се харес-
ва. От всички концерти 
в страната най-силно е 
вълнението на Добричка 
сцена. Емоционалната ре-
акция обхваща даже и из-
пълнителите. Възприема-
нето на музиката, смесено 
с чувството на гордост от 
това, че всички сме доб-
руджанци, завладява. Тук 
публиката е взискателна, 
което най-много ме радва. 
От особено важно зна-
чение е връзката между 
мен и хора, и хора и пуб-

ликата. Винаги, когато по 
време на изпълнение тази 
връзка се осъществи, кон-
цертът се получава и това 
ме вдъхновява. И всички 
сме удовлетворени.
Имали ли сте изяви в 
Балчик?Какви са споме-
ните Ви?
Ние сме правили много 
срещи в Балчик. Имахме 
съвместен концерт с хор 
„Черноморски звуци” през 
октомври 2017 година в 
каменната зала на Дворе-
ца. С хор „Черноморски 
звуци” ни свързва ценно 
приятелство, съхранено в 
годините. Адмирации, за 
този хор.
Какви награди сте съх-
ранили в годините?
Изпълнителите и всеки 
един диригент се радват 
на събуден интерес към 
музиката и популярност. 

Много са наградите, те са 
веществено свидетелство 
за постижение и аз мога 
да посоча по-важните 
от тях, но най-голямата 
за мен и моите хористи 
остава реакцията на пуб-
ликата. Хорът е лауреат 
на всички републикански 
фестивали, носител е на 
много международни на-
гради, между които най-
големите: Арецо - Ита-
лия, Ланголен - Англия, 
Анталия – Турция, много 
дипломи, поздравителни 
адреси... Невъзможно е да 
се изредят. 
Елвира Пастърмаджие-
ва изказва благодарност 
чрез страниците на вест-
ник „Балчишки телеграф”  
към всички хористи, за 
тяхната всеотдайност, за 
огромното им чувство за 
отговорност и за обаяние-
то на уникалните гласо-
ве, на които хорът дължи 
името си вече 120 години, 
записано със златни букви 
в историята на българско-
то хорово изкуство. 

Интервю: 
Геновева 

ПОЛИМЕНОВА

Елвира Пастармаджиева, диригент на 
хор „Добруджански звуци“ Добрич пред 
вестник „Балчишки телеграф“ 

Управителният Съвет на Общинската организация на Съ-
юза на инвалидите в България-гр. Балчик, 

свиква Отчетно-изборно събрание на 17.07.2021г. от 10,00 ч. 
При липса на кворум, същото ще се проведе от 11,00 ч. 

УС на ОО на СИБ гр. Балчик


