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Vlll  Международен хоров фестивал 
„Черноморски звуци”. 

6 - 9 юни 2018 г., гр. Балчик

Отидох на Третия фе-
стивален концерт, заради 
холандската ми приятел-
ка  Тьярда, защото ан-
самбълът от Амстердам 
„Чубрица” беше един от 
участниците в предста-
вянето на извънконкурс-
ните състави. Исках да 
направя нещо приятно за 
нея, но се оказа, че удо-

волствието беше преди 
всичко мое. 
Пристигнахме по-рано 
и затова видяхме две из-

пълнения и от Втория фе-
стивален концерт.   Кон-

курсна програма. 
 Вокален ансамбъл „Езе-
рец” при ГЧ „Н. Вацпа-
ров – 1866”, гр. Благоев-
град. Преди певиците да 
излязат на сцената, гле-
дах с интерес  техните 
костюми – действително, 
подобно разнообразие на 
фолклорните носии не 
се среща често. Голям 

празник за зрителните 
рецептори и естетическо 
чувство. От пръв поглед 
отбелязах уникалността 

на автентичните образи. 
А след това прекрасното 

пеене и голямото удо-
волствие на публиката. 
Композитор и диригент 
на ансамбъла, Илиан Си-
меонов Юручки, любезно 
ми позволи да направя 
снимка след тяхното из-
пълнение. Радвам се, че 
и други хора можаха  да 
видят тези прекрасни 
певици, пребиваващи в 

нашия град. Талантливи, 
успешни, красиви! Инте-
ресна програма. Разбира 
се, че това е само част от 

песенното разнообразие 
на техния репертоар.

 Женски и смесен хор 
„Добружански гласо-
ве” при НЧ „Просвета 
– 1900”, с. Соколово, об-
щина Балчик. Беше мно-
го приятно да видя и моя 
любим фолклорен със-
тав. Забелязах веднага, че 
певиците са вече настро-
ени вътрешно към хар-
монията на музикалното 

изживяване. Усетих обаче 
и вълнение, и напреже-
ние, и като при актьорите 
самовглъбеност, преди 

появата пред публика. 
Пеенето им беше краси-
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во, многогласно и звуча-
ше хорално. Публиката 
веднага ги възнагради с 
аплодисменти. Втората 
песен беше динамична и 
жива. Присъстваха дори 
и елементи на актьорско-
то разиграване. След това 
мъжете добавиха нюан-
си към женското изпъл-
нение, правейки го още 
по-интересно. И отнова 
аплодисменти!
А сега и няколко думи 
за извънпрограмните из-
пълнения, които исках да 

видя и чуя.
 Женски хор “LAHTE”, с. 
Лахте, Естония. След бъл-
гарската певческа култу-
ра това е пример на друга 
музикална традиция. И 
този състав, започвайки 
с първа песен, спечели 
любовта на хората в кон-
цертната зала. Втората 
песен беше тъжна, обаче 
много нежна и красива. 
Голямото напрежение на 
певиците беше видно, но 
техните гласове звучаха 
толкова искрено и заду-
шевно. Тези певици са от 
северна земя. Някъде там 
на север е била страната 
на хипербореите, които 
били един от любими-
те народи на бог Апо-
лон. Хипербореите били 
близки до боговете. В 
техния живот имало мно-
го музика, песни и танци. 
А бог Аполон бил покро-
вител на певците и музи-
кантите. Той свирил на 
кифара. Неговата кифара 
била особена – направена 
от коруба на костенурка, 
но обикновено кифара-
та  е плосък дървен ин-
струмент, отначало със  
7 струни. Аполон е имал 
много имена. Едно от 
тях – Феб, което означава 
„светлина”. И пеенето на 
жените беше пълно със 
светлина, въздух и чис-
тота. Дори тъгата при тях 
звучаше но друг начин, 
не толково трагично.
И неочаквано – индиви-
дуалното изпълнение на 
Кати Кох (Kathi Koch), 
допълни това впечатле-
ние с необичайни съче-
тания на звуци и гласови 

интонации на народната 
естонска песен. Кати за-
твърди впечатлението, че 
е певица с много силно 
бъдеще, а е и красива. Тя 
бе избрана за „Мис Чер-
номорски звуци”.
В края на своята изява 
диригентката на хора, 
Mall Turk, взе някакъв 
дървен инструмент. Още 
3 жени се присъединиха 
към нея. Попитах за наз-
ванието на инструмента 
и тя ми каза,  че той се 
казва kannel. Беше ин-

тересно да узная, че тя 
сама е изработила този 
инструмент със  7 стру-
ни. И другите жени бяха 
с  ръчно изработени ин-
струменти.

 Ансамбъл „Чубрица” от 
Амстердам, Холандия 
беше втория в тази част 
на програмата. Мисля, 
че българското назва-
ние идва от Галина Дур-
мушлийска, която е един 
от създателите на съста-
ва. Освен това колекти-
вът получава подкрепа от 

българския композитор 
Генчо Генчев (Видин), 
композиторът Петър Кру-
мов  (Добрич), дириген-
тът Теодора Димитрова 
(София) и певицата и пре-
подавател Светла Калудо-
ва-Станилова (Пловдив). 
Интересно е да чуваш 
българската фолклорна 
музика, аранжирана по 
съвременен начин и адап-
тирана специално за ан-
самбъла. Живата музика 
от пет инструмента беше 
прекрасен фон за певци-

те. Всички харесаха и 
заключителната песен за 
Амстердам – много под-
ходяща за група за попу-
лярни песни.
 Говорих с Тьярда за 

концерта и холандския 
ансамбъл. Тя хареса 
всичките 4 състава, от-
белязвайки тяхната му-
зикалност и звучене. И, 
разбира се, беше доволна, 
че в далечен Балчик, успя  
да чуе родната си холанд-
ска реч и музика.

Людмила ПЕТРОВА


