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IV Музикален фестивал “Дни на класиката - Балчик 2013”

За четвърта поредна
година в Белия град про-
звучава изискана класи-
ческа музика. Известни
музиканти с дългогоди-
шна професионална ка-
риера в страната и чуж-
бина се събират на отк-
ритата сцена до хотел
“Мистрал”, за да дарят
на признателните си
слушатели незабрави-
ми музикални мигове.

Началото на фестивала
бе поставено на 27 юли
от 19.30 ч. от симфони-
чия орекестър на Румън-
ското национално радио
с диригент Тибериу Соа-
ре. Той бе подготвил про-
изведения на Волфганг
Амадеус Моцарт, най-ге-
ниалният композитор от
виенските класици.

Още час преди офици-
алното откриване, голя-
ма част от гостите на фе-
стивала бяха заели мес-
та след едногодишно
очакване. Истинско удо-
волствие е за всички жи-
тели на град Балчик, че
именно това музикално
събитие навлиза трайно
в културния календар на
Общината. Кметът Нико-
лай Ангелов приветства
гостите на концерта, обе-
ща им една незабрави-
ма седмица на класика-
та. “Музиката на Мо-
царт е истинско предиз-
викателство, дори и  за
най-добрите импровиза-
тори”. Това бяха думите
на водещата на тазгоди-
шното издание на фес-
тивала – арфистката Де-
ница Димитрова.

И ето, че думите отстъ-
пиха място на музиката.
Под бурните аплодисмен-
ти на публиката гостите от
Симфоничния оркестър

на Румънското национал-
но радио заеха своите ме-
ста и секунди след това
прозвуча вдъхновено
Концерт за цигулка и ор-
кестър № 5, ла мажор. Со-
лист на това произведение
бе талантливият Габриел
Кройтору. Той показа на
всички, че владее цигул-
ката до съвършенство, а
изисканите тонове звуча-
ха още по-изящно сред
магичната акустика на от-
критата сцена. Румънски-
ят цигулар е първият лау-
реат на Първия междуна-
роден конкурс за цигула-
ри “Виенявски” през 1979
г. Той има повече от 1000
участия като солист в Ев-
ропа и Азия, сред които
Кралската филхармония
(Лондон), Монте Карло,
Лион, Люцерн и мн. дру-
ги. Изнасял е рецитали в
Испания, Франция, Герма-
ния, Италия, Русия, Китай,
България и Румъния.  Уча-
ства също и в майсторски
класове на Салваторе
Акардо през 1982 г. и Зино
Франческати през 1988 г.

Като безкрайно изис-
кан и вдъхновен перфе-
кционист се доказа и ди-
ригентът на филхармо-
нията - Тибериу Соаре.
Той владееше оркестъра
във всеки един момент
и извлече максимума от
музикантите, които по
обясними причини бяха
в намален състав. Него-
вата творческа биогра-
фия е също доста инте-
ресна. Завършва нацио-
налния музикален уни-
верситет в Букурещ със
специалност “Туба”
през 2000 г., а година по-
късно специализира ди-
рижиране. Печели реди-
ца награди в Румъния,

работи като диригент в
Букурещ и Гюргево, че-
сто е канен в симфонич-
ни и оперни оркестри в
родината си. Гастролира
в Китай, Германия,
Швейцария, Израел, По-
лша и Унгария. На 29
юли 2010 г. под негово
диригентство, гостува-
щият оркестър изнася
концерт на световното
изложение в Шанхай.

Бурните аплодисменти
и скандирания “Браво,
браво” изпратиха първо-
то изпълнение в концерт-
ната програма и приветс-
тваха Концерт № 12 за пи-
ано и оркестър със солист
Михаил Хориа. Красиви-
те тонове на пианото се
сляха по съвършен начин
с мелодията на оркестъ-
ра, а финалният резултат
от тази симбиоза бе зав-
ладяващото 20-минутно
изпълнение. Впечатлява-
щият румънски пианист
Михаил Хориа дебютира
още на 10-годишна въз-
раст в родния си град Бра-
шов, изпълнявайки кон-
церт в ре мажор от Хайдн.
От тогава той е концерти-
рал над 1000 пъти с орке-
стри в цяла Румъния. За-
вършва колеж със специ-
алност “Математика и
физика”, а успоредно с
това учи пиано. Намерил
своето истинско призва-
ние, завършва Музикал-
ната академия в Буку-
рещ. Обучението му
продължава в универси-
тета в Илинойс, САЩ, ка-
то през 1999 г. получава
диплома от Бостънския
университет.

След второто изпълне-
ние последва 10-минут-
на пауза за орестъра, в
която водещата Деница

Димитрова прочете
приветствието на насто-
ящия министър на кул-
турата Петър Стояно-
вич, по случай фестива-
ла, а също така сподели
интересни факти от
биографиите на солис-
тите и диригента.

Достоен завършек на
Моцартовата вечер бе
симфония № 29, ла ма-
жор, чийто финал изп-
рави на крака въодуше-
вената публика.

С традиционно отли-
чна организация пре-
мина за пореден път де-
бютният концерт от
Дните на класиката в
Балчик. Предрешени в
рокли от времето на
Класицизма, служител-
ки към фестивала разда-
доха рекламни брошури
в реномирана ветрило-
образна форма на бъл-
гарски и английски език.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Симфоничният оркестър на Румънското национално радио, с диригент Тибериу Соаре и солист
Габриел Кройтору, откриха “Дните на класиката - Балчик 2013” с вдъхновена Моцартова музика като
изпълниха Концерт за цигулка и оркестър № 5, ла мажор, KV 219; Концерт за пиано и оркестър № 12,
KV 414 (солист: Михаил Хориа); Симфония № 29, ла мажор, KV 201/186a          Фото: Ерсин Исмаилов
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Запомняща се експресивна вечер представиха музикантите от “Сапаев
квартет”, които изпълниха Струнен квартет № 14, ре минор, “Смъртта на
момичето” от Франц Шуберт и Струнен квартет № 6, оп. 80, фа минор от
Феликс Менделсон. На снимката: Санжар Сапаев, Иван Стайков, Кристин
Пъшева, Кристиян Сугарев.                                                Фото: Маруся Костова

Отново изненада –
четвърта млада вълна
от таланти издигна ме-
ждународния автори-
тет на „Balchik Classic
Days” или казано на
наш език, което е по-
важно – на музикалния
фестивал „Дни на кла-
сиката – Балчик 2013”.
Този път приятният
сюрприз дойде в лице-
то на „Сапаев квартет”
– темпераментен и
красив, както приляга
на всяка младост, са-
моуверен, не само със
своите музикални ка-
чества, с придобити
трайни знания, благо-
дарение грижите на
проф.  Ра дионов,
проф. А. Станков … А
имената, готови вече
за голямата сцена са:
Санжар Сапаев – пър-
ва цигулка, Иван Стай-
ков – втора цигулка,
Кристин Пъшева – ви-
олончело, романтич-
на и одухотворена ли-
чност, като всяка пле-
венчанка, Кристиян
Сугарев – виола.

Този път публиката от

2 континента (може би
и повече) беше зарадва-
на с произведения на
Франц Шуберт (1797-
1828) и Феликс Мендел-
сон (1809-1847).

Майсторите на лъка
представиха цигулката
в своята звучност в ро-
лята на сопран, виола-
та в ролята на алт, вио-
лончелото съответства
на тенорите с богати
изразни възможности
– това ни демонстри-
раха младите музикал-
ни таланти с прекрас-
на конструктивна
оформеност, открове-
на конкретност и му-
зикална обобщеност.
Разбира се, с изпълни-
телска изразителност и
задължителна интерп-
ретация. „Смъртта на
момичето” не е вписа-
на в по-важните произ-
ведения на Ф. Шуберт,
което означава, че ръ-
ководителят на „Сапа-
ев квартет” е вложил в
своите търсения нова
интонация, обогатя-
вайки произведението
с очарователност, ут-

върждаващо се сцени-
чно самочувствие и
творчески самобитен
кураж.

Музикантите потвър-
диха жизненото предна-
значение на музиката,
разбрано в най-широ-
кия и смисъл. А всичко
това е свързано с отра-
зяване на разностран-
ностите в нашия живот
чрез различните типове
музикална изразност.

Квартетът блестящо
възпроизведе мелодия-
та на всички произведе-
ния от Шуберт и Мен-
делсон. Подчерта се
мелодичната строй-
ност, динамика и после-
дователност на музи-
калните тонове, съпът-
стващи човешките ми-
сли и емоции. Може
би, по този начин „Са-
паев квартет” се поста-
ра устремно и стара-
телно да разкрие своя-
та вътрешна активност,
достигайки кулминация
и разширяване грани-
ците на нашите предс-
тави за хармония.

Георги ЙОВЧЕВ

Малко бе разстоянието между хотелите “Марина Сити” и “Мистрал”, за да побере многобройната
публика, проявяваща интерес към четвъртото издание на фестивала.                    Фото: Георги Йовчев




