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Това излъчи концертът,
който бе изнесен в Камен-
ната зала в „Двореца”Бал-
чик от софиянката Мила
Савова-Димитрова, завър-
шила вокалния факултет
на Консерваторията в кла-
са на Констанца Вачкова и
бургазлийката от люби-
мия ми квартал „Славей-
ков”- Миглена Славова,
възпитаничка на Тони Ше-
керджиева от Нов българ-
ски университет.

За подгряващ музикант
на концерта Евгений Геор-
гиев, PR на КЦ „Двореца”,
беше поканил добричкия
саксофонист Красимир
П.Костадинов, известен на
балчишката публика от 29
март т.г., когато изнесе със
своя оркестър ”Ред Ди-
кси Бенд”  концерт пред
балчишките обществени-
ци на годината. Той при-
вличаше вниманието на
преминаващите туристи
и те по-късно станаха
възторжени зрители на
Мила и Миглена.

Такова начало на кон-
церта ме върна в спомена
ми за Златна Прага, къде-
то преди всяко поредно
музикално събитие, пред
залата излизаха свирещи

музиканти в официални
черно-червени тоги и из-
вестяваха за него.

За кратко време потъ-
нахме в неразгадаемата
магия, наричаща се очаро-
вание, заедно с „Вълшеб-
ната флейта” и арията
„Царицата на нощта”,
„Отвличане от сарая” с
арията на Констанца, „Al-
leluia”, Excul-tate Jubitate
на незабравимия В.А.Мо-
царт. Последваха възтор-
жени аплодисменти. Изпра-
вени на крака и благодар-
ни за чудесното съприкос-
новение с музиката, зрите-
лите на различни езици
възкликваха, че музикант-
ките са съвършени. Имаше
компетентен превод на ан-
глийски език и така може-
ше по-добре да се вникне в
съдържанието на ариите.

Основното, което поко-
ри всички е не само напо-
ристата младост и абсолю-
тна естественост на изпъл-
нителките, но и взискател-
ността, с която са изгради-
ли своето музикално отно-
шение към творбите, бога-
тата им душевност и бла-
городство. Те намериха
най-краткия път до сърца-
та на публиката, без да ко-

кетират с нея. Мила и Ми-
глена, без да се натрапват,
показаха по категоричен на-
чин ценността на техния
труд и непреходността на те-
хния талант, даден им сви-
ше. Концертът бе съпрово-
ден от природна неприну-
деност и чаровност, приля-
гащи на всяка младост.

Финални акорди. Благо-
дарствени аплодисменти и
викове „Very well”, „Още”
и „Бис”.  Цветя – най-ра-
достният дар за всеки ар-
тист. У всекиго останаха
трайни впечатления и му-
зикална насита, макар и за
кратко време.

След концерта бяхме в
прочутата винарна на
„Дрореца”, но не опитах-
ме италианското „Лакрима
Кристи” /”Сълза Христо-
ва”/, защото всички бяхме
на мнение, че българското
е най-хубаво и ще ми се да
вярваме и най-прочуто.
Милата Мила и мигнове-
ната Миглена получиха
моята поръка – да бъдат
усмихнати, верни и равни
на себе си. Занапред. Пър-
вото си го имат, колкото до
второто – трябва им съв-
сем малко време.

Георги ЙОВЧЕВ

Ян Бедерман  е свето-
вно известно име, музи-
кант и един от лидерите
на интуитивното напра-
вление  музиката и теа-
търа. Мулти-инстру-
менталист, “Човек-орке-
стър”, майстор на имп-
ровизацията. В негови-
те ръце, всеки един пре-
дмет, от обикновено
пликче до разнообразни
водосточни тръби, се
превръщат в музикални
инструменти, възпроиз-
веждащи  разнообразие
от звуци - Музика, раж-
даща усещане за чудото.

www.ianbederman.com
w w w. yo utub e . co m/
intuitivemusic

Албума “Внимание!
Вратите се отварят” би-
ва признат през 2007 го-
дина за най-интересно
издание в експеримен-
талната музика в Евро-
па. Композицията “In-
ner Voice”, от албума
“Light of Sirius”, влезе в
Топ 1500 на най-добри-
те световни песни в 16-
то годишно издание на
“Billboard” през 2009г.

Музиката на Ян Бе-
дерман и неговия “Ор-
кестър за интуитивна
музика” се върти в над
500 радиостанции по
целия свят.

“Оркестър за интуи-
тивна музика” - това е
ново творческо явление,
чиито създатели не се
стремят да му дават оп-
ределение, придържай-
ки се към вече създаде-
ното и съществуващо.

Всичко онова, което
изпълнява “Оркестър за
интуитивна музика”, ни-
кога не се репетира и не
се повтаря, “...както
слънцето изгрява без ре-

петиция”, обичат да каз-
ват  самите участници.

Музикантите използ-
ват над 400 инструмен-
та, от всички краища на
Земята.

Самият, Ян Бидерман
- психолог, режисьор,
сценарист, композитор.
Всичко, попаднало в ръ-
цете му, започва да зву-
чи (сопрано- и алт-сак-
софони, английски рог,
флейти, дудук, тувински
ихил, киджак, ребап, ди-
джериду, всевъзможни
барабани, всякакви
перкусии или просто
обертоново пеене).

Ян Бедерман е канен
да участва два пъти, ка-
то специален гост на
престижния междуна-
роден  фестивал за не-
зависима музика SXSW
-2008 и SXSW-2009 в Ос-
тин, САЩ, където впе-
чатлява публиката със
своята вълшебна музика.

Освен това е участвал
на множество фестива-
ли в Чехия, Израел, Нор-
вегия, Гърция, Египет,

Русия и Украйна.
Музиката на Ян Би-

дерман и “Оркестър за
интуитивна музика”, е
всички онези, които ве-
че са си задали въпроса
“Кой всъщност съм?” и
“Защо съм тук?”.

За онези, които осъз-
нават, че не сме сами в
това безкрайно прост-
ранство.

Всеки един от нас не-
осъзнато, а доста и осъ-
знато изпращат своите
вибрации в това безк-
райно пространство,
наречено Вселена, пре-
връщайки се в съавтори
на необикновения  бо-
жествен Джаз. Това усе-
щане, тази медитация е
“Тук и Сега”.

От 11.07.2014 през Бъл-
гария минава “Марш на
Мира и Съгласието”,
който стартира от Каза-
хстан, минава през Ру-
сия,Украина,Молдо-
ва,Румъния. Идеята на
събитието е мир,любов
и съгласие между разли-
чните нации и религии.

В рамките на Марша ще
има и концерти на Ян
Бедерман,световно из-
вестния музикант-мул-
тиинструменталист.
Първият концерт на Ян
Бедерман и пресконфе-
ренция на “Марш на
Мира” имаше в Радио
Варна на 16 юли.

Ян Бедерман изнесе
концерт във Варна  на 19
юли. За гражданите и
гостите на Балчик той бе
лятна изненада на 20
юли, когато самотно, но
ентусиазирано свири в
“Двореца” - Балчик.

На 22,23 и 24 юли-
”Марш на Мира” и Ян
Бедерман ще пътуват в
София и Карлово със
срещи и концерти.

След това, “Марш на
Мира” ще продължи
пътя си пеша през Тур-
ция, Гърция и Еруса-
лим. Ян Бедерман ще
остане в България до 31
юли. Идеята в неговото
творчество е за синтез
на културите.

Евгений ГЕОРГИЕВ

Мила Савова - Димитрова и Миглена Славова изнесоха великолепен
концерт в Каменната зала на ДКЦ “Двореца” - Балчик.     Фото: Г. Йовчев
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Шарлот Де Вос - Вицепрезидент на IIW за 2014-15 г. и Снежанка
Желязкова - Президент на “Интер Уил Клуб” - Балчик.

„Инер Уил Клуб” - Бал-
чик е на крехката възраст
от година и половина, но
вече афишира своето мяс-
то в града ни.  През изми-
налата година с чартър
президент Лидия Енчева
клуба ние реализирахме
нашият първи проект на 1
Ноември 2013 г.  и симво-
лично бе наречен „Да пре-
несем Историческия музей
при децата от град Бал-
чик”. Бяха изработени ин-
формационни табла с част
от експонатите, изложени
в Историческия музей в
град Балчик и други кул-
турни забележителности в
град Балчик, с детайлна ин-
формация за всеки един от
тях и бяха поставени във вси-
чки училища в град ни, къ-
дето нашите деца да могат да
се запознаят с историята и
красотата на града ни.

Разработихме информа-
ционна брошура в помощ

на жени, жертви на дома-
шно насилие, която бе раз-
пространена на територи-
ята на Община Балчик.

Ще бъдат дарени от
клуба книжки от творче-
ството за деца на нашата
приятелка д-р Стефка
Данева, на 6 детски гра-
дини на територията на
град Балчик , за да могат
децата от предучилищна
възраст да се насладят на
нейното творчество и да
се подготвят за  доброто
си представяне в първия
учебен ден.

Разработваме  дългосро-
чен и много благороден про-
ект „От жените за жените”, за
който ще информираме чи-
тателите, когато пристъпим
към реализацията му!

Разказах Ви всичко това,
защото за нас е повече от
гордост и отговорност да
посрещнем висок гост ка-
то Шарлот Де Вос. Шар-

лот Де Вос – приятелка на
България. Шарлот е запо-
чнала службата си към Об-
ществото още като член на
Ротаракт клуб. Баща й е
бил ротарианец. Съпругът
й е учредител на Клуба на
Кръглата Маса ( клуб за
млади професионалисти от
18-40 г) след което за вклю-
чва и в Ротари. Тя става
член на Inner Wheel през
1987 година. В нейния клуб
много бързо преминава
през : * отговарящ за Про-
токола, * Ковчежник – 3 го-
дини, * Вице-Президент *
Президент след това.  След
тези заемани позиции в
клубната си дейност тя е из-
брана за Ковчежник на Ди-
стрикта. После става и Ви-
цеПрезидент. По това вре-
ме съпругът й се разболя-
ва тежко (той е починал
преди 15 години). След
смъртта му Шарлот става
Дистрикт Чеърмен. Inner

Wheel й помага много през
този период.. Шарлот Дьо
Вос е Вицепрезидент на
IIW за 2014-15 година. От
1 Юли 2015 година тя ще
встъпи в мандата си на
Президент на Интернешъ-
нъл Инер Уил.

 За краткото  време в
България, тя посети клу-
бове с история и намери
време и за нас.

Срещата мина бързо, ка-
то със стар приятел. Дали
успяхме всичко да си ка-
жем. Шарлот остана уди-
вена от прелестите на на-
шия град, отнесе със себе
си книга за Кралица Ма-
рия, разходи се  до игри-
щата ни за голф и каза,че
ще се върне!

Можем много да се рад-
ваме,че Шарлот е нашият
първи гост  за новата Ине-
руилска година и се надя-
ваме отново да ни гостува!

Снежанка Желязкова




