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концерти на откритата 
сцена на плажа пред 
вила „Тихото гнездо“. 
Крейг Бейли  е работил 
с Рей Чарлз 17 години 
като солист и водач на 
оркестъра му. 

Крейг разказа, че 

най-яркият му спомен 

На 22 юни светов-
ноизвестният саксофо-
нист Крейг Бейли, Пе-
тър Славчев /вокали/, 
Станислав Арабаджиев 
/пиано/, Димитър Ша-
нов /контрабас/ и Емил 
Пехливанов /барабани/ 

откриха поредицата от 

за Рей Чарлз е първата 
им среща. 

Бейли  е в България 
за поредица от концер-
ти, по покана на Пе-
тър Славчев. По време 
на пресконференцията 
в ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик музикантите 
споделиха, че са от-
крили  джаз фестивала 
в Стара Загора, имали 
са  концерт в  Гърция 
и  ден преди концерта 
в Балчик - в Пловдив. 
Именно Старият Плов-
див вдъхновява Крейг 
Бейли да напише  нова 
пиеса, която той изтана-
ника пред участващите 
в пресконференцията, 
непосредствено преди 
концерта на балчиш-
кото море. Много при-
сърце, под съпровода 
на пианото, а на втория 
път беше готов и с част 
от текста, Крейг спо-
дели, че идва за трети 
път в България, но това 
е вторият му в Балчик 
и че е пленен от красо-
тата и атмосферата на 

града ни. 
По време на концер-

та петимата музиканти 
представиха най-из-
вестните хитове на Рей 
Чарлз като: Hit the road 
jack, I‘ve got a woman 
като „Georgia On My 
Mind“и други. 

Концертът беше не-
вероятен, на световно 
ниво, на който се насла-
дихме час и половина. 

   Мартин КРЪСТЕВ 
Фото: Галя 

ГЕОРГИЕВА

Световно известният саксофонист 
Крейг Бейли свири с български 

музиканти в “Двореца” 

Концертът на Крейг Бейли  
на открита сцена “Двореца” 

На 22 юни от 20ч. 
соло саксофонис-
тът Крейг Бейли 
изнесе своя първи 
концерт на открита 
сцена „Двореца“.  
Деветдесетминут-
ното изпълнение 
включваше ори-
гинална музика 
написана и аран-
жирана от дълго-
годишния водач и 
солист на оркестъ-
ра на легендарния 
Рей Чарлз, както и 
някои от незабра-
вимите му хитове 

като „Georgia On 
My Mind“ и „Hit 
The Road Jack“, 
с които джазме-
на печели награда 
„Грами“, считана 
за музикалния ек-
вивалент  на награ-
дите Оскар в света 
на филмите. Над 
150 ценители на 
джаз музиката пяха 
и танцуваха заед-
но със световноиз-
вестния музикант 
на плажа пред вила 
„Тихото гнездо“.
На сецанат Крейг 

Бейли си партнира 
с  Петър Салчев /
вокал/, Емил Пех-
ливанов /барабани/, 
Димитър Шанов /
контрабас/ и Ста-
нислав Арабаджиев 
/пиано/.
На пресконферен-
ция, която се прове-
де преди концерта 
в Каменна зала на 
Културен Център 
„Двореца“ Крейг 
Бейли разказа за 
първия си спомен 
от срещата с Рей 
Чарлз и за  работа-

та си с човек, кой-
то не вижда. Един-
ствения начин, по 
който може да по-
каже как възпри-
ема света  е като 
изразява чувствата 
си чрез музиката. 
Крейг Бейли споде-
ли, че пише музика 
всеки ден и че тя е 
резултат от прежи-
вяното.
Вдъхновен от кра-
сотата на Архите-
ктурно-парковия 
комплекс, който  
за Бейли  е „скрит 
оазис“, джазменът 
сътвори текст за 
най-новата си пе-
сен, чиято мелодия 
е съчинил пред-
ния ден, при едно 
от участията си в 
Пловдив.
Всички членове 
на музикалната 
формация изрази-
ха благодарност за 
поканата на дър-
жавния културен 
институт „Дворе-
ца“- Балчик и него-
вия директор Жени 
Михайлова.
Галя ГЕОРГИЕВА 


