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В обаятелен  празник
се превърна вечерта  на
9 ноември  2013 г. /съ-
бота/, когато в Каменна-
та зала на „Двореца” из-
несоха съвместен  кон-
церт  хоровете на град
Бургас и град Балчик.

Смесенхор  “Родна
песен”  при  Община
Бургас е наследник на
богати хорови тради-
ции, чиито корени са в
началото на  миналия
век. Апостолската  му
дейност през годините
се превръща в незаме-
нима школа за  възпи-
таване и приобщаване
на публиката към све-
товните художествени
ценности.

Нова страница в ис-
торията на  хоровото
изкуство  в  Бургас  бе-
лежи годината  1962,
когато певческите си-
ли на града са обеди-
нени в единна форма-
ция, поставяща  нача-
лото  на  Представите-
лен хор „Родна песен“
към  Община  Бургас.
Това начало е свърза-
но с  името на Стоян
Кралев   диригент, пе-
дагог и общественик,
който с умение, търпе-
ние и вдъхновение по-
вежда състава към ви-
соки  изпълнителски
върхове. Две  години
по-късно, хор „Родна
песен“ вече завладява
престижните  сцени  в
столиците и големите
градове на Полша, Ру-
сия, Унгария, Швеция,
Германия, Швейцария.

От началото на 90-те
години на 20 век, хор
„Родна песен“ се ръко-
води последователно
от диригентите: Пенка
Михайлова,  Николай
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Поклон пред балчишката публика на двата хора, които се качиха заедно на сцената, а пред тях на колене - диригентът Валентина Георгиева и диригентът Левон Манукян.
Концертът се състоя на 9 ноември 2013 г. (събота) и вечерта се превърна в истински музикален празник.                                                                                                    Фото: М. КОСТОВА

Мерджанов, Розалина
Коцева, Тодорка Бине-
ва, а от 2011 г.  от Ле-
вон Манукян.  Всеки
диригент  внася  свой
творчески почерк, но-
ви акценти в реперто-
ара и звучността на хо-
ра. Една от устойчиви-
те линии,  с които  хо-
рът разширява  репер-
тоара си, е църковно-
славянската  музика,
която с успех предста-
вя на концертни турне-
та и фестивали в Пол-
ша, Германия,  Фран-
ция, Швейцария. Запо-
мнящо е изпълнението
на  „Реквием” от  Мо-
царт в римската бази-
ликата „Джовани  ин
Латерано“, където со-
листка на хора е голя-
мата оперна прима Ка-
тя Ричарели. Следват
блестящи участия  на
големи  хорови фору-
ми  за духовна  музика
в  Италия,  Германия,
Гърция, Сърбия,  Ма-
кедония, Хърватия.

В последните години
репертоарът на хор „Ро-
днапесен“ се обогатява
с нови жанрове от по-
пулярната музика  спо-
дели председателят на
хора    Пеньо  Гърбов.
Под ръководството на
Левон Манукян, съста-
вът  участва в  различ-
ни творчески експери-
менти,  обединяващи
хоровото  пеене  със
симфоничната и елект-
ронната музика, класи-
ческитетрадиции    с
рок- и метълзвученето.

Левон Манукян  за-
вършва  Национално
музикално   училище
“Проф.Панчо Владиге-
ров”  Бургас, със спе-
циалност „пиано”и На-

ционална  музикална
академия в София ка-
то  оперно-симфони-
чен диригент.От 12-го-
дишна възраст дири-
жира младежки орке-
стри  и  хорове,  а  от
2001г.  младежка фил-
хармония  „Бургас”,

В творческата му био-
графия има над 500 кон-
церта у нас и в чужбина
и  записи за  Българско
национално радио, Бъл-
гарска национална теле-
визия, Национална теле-
визия „СКАТ”, италиан-
ската  „Рай Уно”; дири-
жирал е световноизве-
стни изпълнители като
Катя Ричарели, Еми С-
тюарт, Таря  Турунен,
Майк Терана и др. Едни
от последните му прое-
кти са  първият в  света
метъл-балет “Deja  Vu”,
“Рок-барок”, национал-
ните турнета с мюзикъ-
лите “Муленруж”, “Бри-
лянтин” и  “Мемфис”,
съвместно с Американ-
ския университет в Бъл-
гария и др. През 2010 г.
Левон Манукян  създа-
ва  своя частна  форма-
ция “Levon  Manukyan
Collegium Musicum”,  с
която реализира десетки
концерти в България и
чужбина.

Смесен хор “Черно-
морски  звуци” е  съз-
даден  през  1914г.и
през следващата годи-
на  ще отбележи  тър-
жествено своята 100-
годишнина. Той  акти-
вно  присъства в  кул-
турния живот на Севе-
роизточна България и
с оправдано  самочув-
ствие заявява, че пише
културната история  на
Белия град Балчик.

В творческата биог-

рафия на хора са впи-
сани множество учас-
тия, дипломи и награ-
ди от  международни
хорови конкурси и фе-
стивали в  цяла  Евро-
па.Има  издадени  3
компактдиска,  доку-
ментален филм „Пъте-
шествието” и истори-
ческа  книга. За  акти-
вен принос в българс-
ката музикална култу-
ра хорът е носител на
трите най-големи отли-
чия:„Златна  лира”  от
Съюза на българските
музикални и  танцови
дейци; „Златен плакет”
от  Български  хоров
съюз и Златна статует-
ка от Съюза на българ-
ските композитори.

Смесен хор “Черно-
морски  звуци” е свят
на  съзидание и  твор-
чество, на общуване и
сливане,  в който,  пре-
топявайки себе си, ста-
ваш част от едно цяло.
Обединени от любов-
та към музиката и опи-
яняващото чувство за
общност  и  съмишле-
ничество, изпълните-
лите  от  сме сен  хор
„Черноморски  звуци”
редят   успех  след  на
българска и междуна-
родна  сцена. С  една-
къв интерес се потапят
в музиката  на старите
майстори,  преосмис-
лят класиците или тър-
сят внушенията на съ-
временните творци, но
най-пълно  и с  много
жар  се  сливат  с  бъл-
гарските песни.Те  се
изливат от душата им
на  един  дъх  и  съпре-
живяването на авторо-
вата идея с магическо-
то въздействие  върху
публиката е единно по-

слание към съвремен-
ната чувствителност.

Хор “Черноморскиз-
вуци” прави премиер-
ни изпълнения на мно-
го български и чужди
произведения и изпъл-
ненията му  се отлича-
ват с атрактивност и съ-
временна визия.

От   2010  г.  хорът е
организатор на ежего-
ден международен фе-
стивал, благодарение
на  който  повече  от
2000 певци от Европа
и  Азия  са  посетили
Балчик  и са  станали
част от неповторима-
та  атмосфера  на фес-
тивала,  носещ  името
на хора „Черноморски
звуци”.

Валентина  Георгие-
ва е диригент и ръко-
водител  на  хора  от
1998 г. Възпитаник е на
АМТИ-Пловдив,  с
преподавател по дири-
жиране  доц.Никола
Липов. Специализира-
ла е хорово дирижира-
не в ДМА “П.Владиге-
ров”-София  при
проф.Лилия  Гюле-
ва.,докторант в  НБУ,
активен участник в ме-
ждународни хороводи-
ригентски  курсове,
жури в международни
форуми,  артистичен
директор на Междуна-
родния  хоров  фести-
вал „Черноморски зву-
ци” и член на  Изпъл-
нителното  бюро  на
Българскихоровсъюз.
В творческата ]• биог-
рафия  има  стотици
концерти у нас и в чу-
жбина. Като диригент
на смесен хор „Черно-
морскизвуци” е  учас-
твала  в  десетки  кон-
курси  и фестивали  в

Испания, Гърция, Ма-
кед ония ,  Германия,
Италия, Сърбия, Хър-
ватска, Турция, Чехия,
Румъния, носител  на
награди от национални
и международни  фо-
руми.

Вече  15  години  с
многожелание, търпе-
ние, талант и упоритост
тя  се стреми, опирай-
ки се на традицията, да
придаде  съвременен
облик на хора в съот-
ветствие със световни-
те тенденции в хорово-
то  изкуство.

Аз, като един обик-
новен  слушател  и це-
нител  от „втори  бал-
кон”,  се възхитих  ис-
крено на  изпълнения-
та  на  църковно-сла-
вянска музика от два-
та хора,  на Петя  Ар-
менчева,  която  сега
прохожда в  хоровото
изкуство, от Йоана Ти-
холова на китарата, от
Ева Грит   Штейнбрехт
Вебер, от  тимпаниста
Карл  Вебер,  от

Смесен хор “Черноморски звуци”
Програма на концерта
на 9 ноември 2013 г.

1.Look at the world    John Ruther
2.Достойно ест  Петър Динев

3.Ave Maria  Javier Busto
4.Adiemus Karl Jenkins

5.Баба лук посела  Стефан
Драгостинов

6.Галунка   Стефан Драгостинов
ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.Дигу, дигу, ди    Стефан
Драгостинов

8.Stand by me  Ben E. King
ПРЕМИЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.Sing a song  D. Jackson

инж.Радослав Радев и
диригентката Валя Ге-
оргиева,  която  пое  и
солото на една от пес-
ните.

Бургазлии се  предс-
тавиха блестящо,  под
ръководството на един
много  млад  и  много
талантлив с изявите си
диригент – Левон Ма-
нукян, с премиерното
си пеене Георги Бозве-
лиев, солистът Влади-
мир Атанасов, пиани-
стът Георги  Милтия-
дов, пламенната Пени
Ставрева.

Музи ката,  която
двата  хора  раздават
по   света,   е  Божия
дарба и ние сме бла-
годарни, че се доко-
снахме до нея за по-
реден път чрез поре-
дното   мероприятие
на хор „Черноморски
звуци” – съвместния
концерт  с  хор  „Род-
на  песен”   от  град
Бургас,  с  диригент
Левон  Манукян.

Георги ЙОВЧЕВ




