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Вечер на 
изненадите

Трио “Арденца” изпълниха с емоции четвъртия ден на класиката в 
Балчик – 26 юли 2016 г.                                Фото: Balchik Classic Days

Такава бе четвъртата вечер 
от „Дните на класиката- Бал-
чик- 2016“с едно прекрасно 
трио „Арденца“ в лицето на 

Галина Койчева- Мирчева/ 
цигулка/, Константин Ев-
тимов /виолончело/, Дани-
ела Дикова /пиано/. Още в 
началото водещата - Ирена 
Гъделева ни разказа за този 
състав, известен у нас и в 
чужбина - със своя артисти-
чен,  авантюристичен, бун-
тарски дух при изпълнение 
на произведения от различни 
автори. 
Името на състава идва от 
италианската дума „ардан-
те“ и в превод означава - да 
възпламениш някого. Е, те го 
направиха със замах и лекота 
и ние веднага станахме техни 

Звуците ни вдъхновяват, но Звуците ни вдъхновяват, но 
гласовете стигат до сърцетогласовете стигат до сърцето

Първото нещо, което пра-
вя, когато разбера, че е 
излязла програмата за по-
редното издание на фес-
тивала „Balchik Classic 
Days“, е да видя на коя 
дата е оперната вечер и да 
направя всичко възможно 
тогава да съм свободен. 
Защото тя винаги е специ-
ална, винаги е зареждаща 
и винаги продължава по-
дълго от всички останали. 
И тази година не бе из-
ключение. От „битката“ за 
по-предни места за сядане 
до нестихващите аплодис-
менти.  
Петият от „Дните на кла-
сиката” в Белия град ни 
отведе в красивия свят на 
операта, оперетата и мю-
зикъла. Там, където же-
ните винаги са много кра-
сиви и влюбени, а всички 
мъже са джентълмени. На 
открита сцена „Мистрал“ 
излязоха изпълнители от 
Държавна опера - Бургас, 
а на диригентския пулт 
застана маестро Славил 
Димитров. Началото по-
стави един от именитите 
солисти - Стоян Даскалов 
(тенор) в ролята на Дон 
Хозе от операта „Кармен“ 
на Жорж Бизе. Но веднъж 
стъпил на испанска земя 
(действието в операта се 
развива в Севиля, б.а.), е 
трудно човек да се откъс-
не към нови светове и жа-
нрове. Затова чухме още 
изпълненията на Даниела 
Дякова (сопран), която 
се превъплъти в образа 

                                              Фото: Balchik Classic Days

съучастници. Защото 
всичко беше изпълнено 
с неподправена чистота 
на звука, изпълнен с лека 
загадка на неизбежност. 
Трио „Арденца”ни раз-
кри моменти от живота 
на  незаслужено забраве-

ния руски композитор Антон 
Аренски/ 1860- 1906г./, за 
когото П. И. Чайковски и Лев 
Николаевич Толстой се изра-

зяват най- точно:“ Аренски 
е най- добрият- музиката му 
е лаконична, проста и много 
мелодична“. Музикантите ни 
представиха клавирно трио 
№ 1 и оп. 32 в ре минор. При-
тихнал и възхитен останах от 
вълшебството на звуците в 
тази озвездена юлска нощ и 
тишина. Мелодията се беше 
превърнала в действие. Зву-
ците, идващи от цигулката, 
бяха изтръгната въздишка, 
отразена в ехото на виолон-
челото и пианото. Всичко 
стана мигновено, със силен 
рефлекс за истина и това ги 
направи още по-големи. Не-

забележимо ни отведоха в 
далечната Южна Америка, 
после в Аржентина при Ас-
тор Пиацола /1921- 1992г./- 
обновителя на аржентин-
ското танго и с неговите „ 
Сезоните на Буенос Айрес“, 
естествено в подходящ ра-
курс, защото пред нас стое-
ше тяхната изобретателност, 
пъргави в мига на осъщест-
вяването. Слушано и погле-

днато отстрани звучеше като 
изповедно просветление. 
И двете произведения бяха 
послания в интересен мащаб 
като обозначаване и възпро-
извеждане. А тази нощ то 
звучеше хем убедително, хем 
поучително. Трио „Арден-
ца” ни подкупиха със своята 
свежест, интелигентност и 
одухотвореност.Техните из-
пълнения бяха наситени с ис-
креност, ярка мелодичност и 
романтично аржентинско на-
строение, заредено с емоцио-
налност, която ни задължава 
отново да бъдем заедно.

Георги ЙОВЧЕВ

на страстната Хабанера, 
а любовният триъгълник 
се запълни от Тореадора 
- Валери Турманов (ба-
ритон). Следващата со-
листка, която застана пред 
оркестъра на Бургаската 
държавна опера бе Йоана 
Железчева (сопран). Тя из-
пълни арията на Адриана 
Лекуврьор от едноимен-
ната опера на Франческо 
Чилеа.
Едни от най-красивите 
страници в оперната ли-
тература са поверени за 
изпълнение на дуети. Те 
пресъздават по неповто-
рим начин динамиката, 
заряда и вълненията на 
диалога, чрез методите 
на оперното пеене. Чрез 
тях най-успешно се съз-
дава атмосфера, способна 
да ни върне години назад 
или изпрати на всяка една 
точка на света. Даниела 
Дякова (мецосопран) и 
Стоян Даскалов застанаха 
зад драматичните образи 
на Сантуца и Туриду от 
операта „Селска чест“ на 
Пиетро Маскани. Преход 
от трагичното в комично-
то направиха Диана Васи-
лева като Адина (сопран) 
и Делян Славов (бас) като 
доктор Дулкамара (бас) от 
операта „Любовен елик-
сир“ на Геатано Доницети. 
„Може ли един гала кон-
церт без шедьовър на 
Джузепе Верди?“ - този 
риторичен въпрос зададе 
водещата на фестивала - 
Ирена Гъделева. Не може, 

разбира се. Бургаската 
опера и нейните соли-
сти избраха да предста-
вят операта „Трубадур“ 
- дует на Леонора и граф 
ди Луна, в изпълнение на 
Йоана Железчева и Вале-
ри Турманов. В една от 
най-популярните арии на 
Джоакино Росини (опера-
та „Севилският бръснар“) 
се възпява не друго, а кле-
ветата. На сцената отново 
излезе Делян Славов (бас) 
като дон Базилио. Ако 
има роля от XX век, която 
показва най-ярките въз-
можности на един сопран, 
това е Кунегонде от опе-
ретата „Кандид“ на Ле-
нард Бърнстейн. Емоция, 
плам и вокални висини - в 
това предизвикателство 
се впусна безстрашният 
сопран Диана Василева. И 
се справи повече от блес-
тящо, съдейки по бурните 
овации. 
 Произведение-
то на Бърнстейн отбеляза 
плавен преход към опе-
ретния свят – там, където 
всичко е лъскаво и краси-
во и особено много - му-
зиката. За поредна година 
чухме царицата на опере-
тите, а именно - „Царица-
та на чардаша“ - арията 
на Силва в изпълнение 
на Шмилена Султанова 
(сопран). По-късно тя се 
включи и в дует с Йор-
дан Христозов в ролите 
на Графиня Марица и ба-
рон Жупан от оперетата 
на Имре Калман „Графи-

ня Марица“. Истинско 
обяснение в любов бе 
арията на принц Су-Чонг 
от оперетата „Страната 
на усмивките“ от Лехар, 
изпълнена брилянтно от 
Георги Султанов (тенор). 
Той остана на сцената и за 
дуета на Едвин и Силва от 
„Царицата на чардаша“, 
заедно с Шмилена Султа-
нова.
 Може би, когато 
всички си мислеха, че сме 
чули повече от величест-
вената музика, отколкото 
простосмъртните ни се-
тива могат да асимилират, 
дойде и кулминацията на 
вечерта, когато на сцената 
останаха да царят тено-
рите. Прозвучаха едни от 
най-емблематичните пес-
ни за оперното изкуство. 
Неаполитанският шедьо-
вър „O sole mio“ на Едуар-
до ди Капуа бе изпълнен 
от Стоян Даскалов. Той си 
партнира с другия тенор 
на вечерта - Георги Сул-
танов в емблематичната 
ария от операта „Туран-
дот“ на Джакомо Пучини. 
Това бе и паметният за-
вършек на оперно-оперет-
ната гала вечер.
 Навярно по 
белите балчишки скали 
още отекват ангелските 
гласове на невероятните 
солисти. Те оставиха своя 
незаличим отпечатък и в 
сърцата на възторжената 
публика. Очакваме ги от-
ново и догодина!

Ерсин ИСМАИЛОВ

Бургаската опера - фаворит на 
балчиклии

Мястото между хотели-
те“ Мистал“ и „ Марина 
сити“в Балчик се оказа 
недостатъчно, за да побе-
ре многобройната публи-
ка, дошла да се наслаж-
дава на изпълнението на 
Държавна опера- Бургас, 
с директор - Александър 
Текелиев, която този път 
ни изненада с „Лятна 
оперна и оперетна гала“. 
В трогателно възвишен 
музикален момент, като 
поздрав към всички, 
прозвучаха творения-
та на : Дж.Росини, Ж. 
Бизе, Г. Доницети, Челея, 
Бърнстейн, И.Калман, Ф. 
Лехар, П. Маскани. На 
диригентското място с 
универсалния си талант 
бе маестро Славил Дими-
тров. Творческа радост, 
човешко удовлетворе-
ние изпитахме всички, 

заедно с певците: Йоана 
Железчева, Даниела Ди-
мова, Диана Василева, 
Шмилена Султанова, 
Стоян Даскалов, Георги 
Султанов, Делян Славов, 
Валери Турманов, добре 
познатия на всички бал-
чиклии от предни пред-
ставяния  магнетичния 
Йордан Христозов. Те 
изнесоха най- вълнува-
щата част от световното 
оперно изкуство, убедили 
ни каква необятна вселе-
на е тайната на един чо-
вешки глас. С утвърдено 
нюансирано извайване 
на песенното слово, да 
не забравим и психоло-
гическото проникновение 
в нужния момент, те ни 
пренесоха в друга атмос-
фера, възпявайки любо-
вта, човешките вълнения, 
искреното съчувствие 

към „малките хора“, ста-
нали жертва на социал-
ната несправедливост. 
От всички музиканти 
лъхаше жизненост, която 
разпалваше нашето въоб-
ражение, задържайки на-
шето внимание по-дълго 
време след продължител-
ни овации на нейно вели-
чество публиката. Ориги-
налните сценични ефекти 
ни впечатлиха. Отново 
приветствахме сантимен-
талната мелодраматич-
ност, комично-фарсовия 
момент, придружени с 
танцувални елементи. 
Може би бургаските из-
пълнители имат дарба-
та да запаметят всичко, 
което е около нас и да го 
пречупят през призма-
та на своята музикална 
човешка душевност. Ин-
туитивната отдаденост 

се чувстваше след всяко 
тяхно изпълнение на му-
зикална творба, с усет 
за искреност и реалност. 
Трябва да се подчертае  
и завладяващата сила и 
изразителност на гласо-
вете им, носещи радост и 
надежда. Дори в музикал-
ните паузи те внушаваха 
доста с мълчанието си. 
Затова трябва да ги слу-
шаме отново и отново. За 
да си припомним думите 
на Бетховен: „ Аз не се 
тревожа за бъдещето на 
своята музика- който я 
разбира, ще бъде осво-
боден от нещастията, в 
които се измъчват други-
те“! Разбира се това важи 
за цялото човечество на 
света, част от което бе на 
„Дните на класиката” в 
Балчик през 2016 г.

Георги ЙОВЧЕВ

Трио “Владигерови” - 
трето музикално коляно

Гости и жители на град Бал-
чик имаха да възможност да 
се насладят на изпълненията 
на Трио Владигерови и прия-
тели в рамките на фестивала 
„Balchik Classic Days”. Музи-
кантите предложиха на пуб-
ликата завладяващи изпълне-
ния на тромпет и фюгелхорн, 
пиано, кларинет и опери. 
Гости на триото бяха виолон-
челистката Линда Манчева, 
Недялко Недялков – кавал и 
Стоян Янкулов – Стунджи 
на ударните инструменти /
мой личен приятел, зара-
ди поканата от когото бях 
провокиран да присъствам/. 
Гостите на сцена „Мистрал” 
се радваха на произведения 
от творчеството на Панчо 
Владигеров, сина му Алек-
сандър Владигеров, както и 
на авторски композиции на 
Триото- внуци на именития 
български композитор. 
Трио „Владигерови“ прис-
тигнаха направо от Виена 
в Балчик за Седмия класи-
чески фестивал. Прозвуча 
„Господско хоро“ от цикъла 
„Български песни и танци“, 
„Ръченица“ от цикъла „Ми-
ниатюри „Шумен““, „Фок-
строт“ и други произведения 
на големия български компо-
зитор. Бе представена част от 
новия албум на Трио „Влади-
герови”, в който непринуде-
но се среща джаз и класика-
та. Екатерина, Александър и 

Константин Владигерови са 
възпитаници на НМУ „Лю-
бомир Пипков“ и НМА „Пан-
чо Владигеров“ в София, 
както и на Университета за 
музика и сценични изкуства 
във Виена. Екатерина е хоров 
диригент, пианист и камерен 
изпълнител. Изявява се като 
солов изпълнител, част е от 
различни камерни формации 
в Австрия, България, Чехия, 
Унгария, САЩ, Англия, Япо-
ния и др. Има записи в БНТ 
и БНР.
Александър учи в джаз отде-
ла на НМА в София, със спе-
циалност „Тромпет“. Работи 
като музикант и композитор 
в „Бургтеатър“ във Виена. 
Работи и за Виенския наро-
ден театър, Драматичния те-
атър в Хамбург, има участия 
в множество фестивали в 
Европа. Свири на тромпет и 
флюгелхорн.
Константин Владигеров 
следва кларнет в НМА в Со-
фия. Има постоянни изяви 
като джаз пианист,заедно със 
своя брат Александър - в Ав-
стрия, България, Германия, 
Португалия, Полша, Слова-
кия и др. Константин също 
се изявява като музикант и 
композитор в Бургтеатър, 
както и във Виенския наро-
ден театър. Свири на кларнет 
и пиано. Екатерина, Алек-
сандър и Константин обичат 
да музицират заедно. Затова 

създават трио „Владигеров“, 
с което покоряват публиката 
в много европейски градове: 
Виена, Будапеща, Рим, Пра-
гa, Лондон и др. Изпълняват 
композиции на своя дядо 
Панчо Владигеров, на баща 
им Александър Владигеров и 
свои собствени, т.е музика от 
три поколения Владигерови.
Във Виена Александър и 
Константин създават своя 
бенд „Wladigeroff Brothers“. 
Имат многобройни изяви 
на международна и родна 
сцена. Участват в различни 
формации, а някои определят 
музиката им като „Модерен 
балкански джаз с фолклор-
ни корени“. До момента 
„Wladigeroff Brothers“ имат 
издадени три диска със свои 
композиции, а съвместно със 
сестра им Екатерина издават 
диска „Александър Влади-
геров - първи опуси“, който 
представя част от ранното 
творчество на техния баща.
Невероятната музикална ат-
мосфера на брега на морето 
в Балчик бе съвършено по-
стигната от Трио „Владиге-
ров” и приятелите им Линда, 
Недялко и Стунджи. Как вла-
деят инструментите си – като 
невероятни еквилибристи 
височините. А как създават 
настроение – с „Владигеров-
ска” любов към изкуството, 
наследена от три поколения.  

Маруся КОСТОВА

Трио „Владигерови” и приятели: Александър Владигеров, Констан-
тинВладигеров, Стоян Янкулов-Стунджи, Линда Манчева, Екате-
рина Владигерова, Недялко Недялков.             Фото: Емил СПАСОВ


