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“Music Campus Balchik“ 
стигна до 

Аржентина и Китай

За трети пореден път 
в Двореца в Балчик се 
провежда „Мюзик кам-
пус Балчик“ /“Music 
campus Balchik“/. Той е 

под патронажа на сдру-
жение „Култура край 
границата“ и с подкре-
пата на Държавен Кул-
турен Институт „Култу-
рен център „Двореца“. 
Форумът включва май-
сторски класове и кон-
церти на преподаватели 
и участници. 
Участниците тази го-
дина са 56 от 11 стра-
ни – България, Китай, 
Аржентина, Франция, 
Испания, Германия, 
Швейцария, Румъния, 
Литва, Турция, Грузия, 
съобщи ръководителят 
на проекта Жасмина 
Щалдер – председател 
на сдружението „Кул-
тура край границата” и 
съорганизатор на „Мю-
зик кампус Балчик”. 
38 от участниците 
са учениците, които 
участват в майсторски-
те класове по цигулка, 
виола, камерна музика, 
китара, флейта, чело. 
„Мнозинството от тях 
са от България и аз за 
пореден път съм впе-
чатлен колко са талант-
ливи, възпитани и въз-
приемчиви тези млади 
хора” – тази оценка 
постави артистичният 
директор Aлександру 
Гавриловичи,румънец 
по произход, който е 
преподавател по цигул-
ка в Швейцария.
Най-младият изпълни-
тел сред 38-те ученици 
е 11-годишна челистка 
от музикалното учили-
ще в София, но лятна-

Концерт на 
преподавателите  от 

“Мюзик Кампус Балчик” 
В ДКИ КЦ “Двореца”

та академия насърчава 
и 30-годишни таланти. 
Учениците, макар да не 
се познават, вече прех-
върлиха една от грани-

ците, като сформираха 
камерни ансамбли и 
също ще се представят 
пред публиката, казаха 
организаторите на фо-
рума.
Преподаватели в май-
сторските класове на 
лятната академия за 
млади таланти ще бъ-
дат именити европей-
ски инструменталис-
ти, съобщи Жасмина 
Щалдер, председател 
на „Култура край грани-
цата“. Цигуларят Алек-
сандру Гавриловичи, 
пристига от концертна-
та сцена в Берн,Феликс 
Ренгли - флейта, и 
Пабло Маркез - кита-
ра, от Базел,челистът 
Стефан Хаджиев - от 
Лондон,Йоне Калиуна-
ите - виола, от Саарб-
рюкен, преподавателят 
по камерна музика Ми-
хаел Волф - от Лозана. 
Четирима преподава-
тели са за първи път в 
Балчик. Те са препода-
ватели по флейта, вио-
ла, както и по камерна 
музика. 
За първи път тази годи-
на е ангажиран и бъл-
гарският челист Стефан 
Хаджиев, който живее 
и работи в Лондон. За 
първи път ще има май-
сторски класове и по 
китара с преподавател 
Пабло Маркес от Ар-
жентина, който от 20 
години живее в Европа. 
За втори път гостува 
Феликс Ренгли – препо-
давател по флейта.

Главните виновници за това “Мюзик кампус Балчик” да го има вече трета поредна година 
- Жени Михайлова - директор на Държавния културен институт “Културен център 
“Двореца”, Жасмина Щалдер - ръководител на проекта, председател на сдружението „Кул-
тура край границата” и съорганизатор на „Мюзик кампус Балчик” и Александру Гаврило-
вичи - артистичен директор на фестивала.                                              Снимка: Topnovini.bg

Програмата на третото 
издание на междуна-
родния” Мюзик Кампус  
Балчик” включи четири 
концерта на преподавате-
лите и студентите. Пър-
вият концерт беше на 4 
септември в Каменната 
зала на КЦ „Двореца” 
– концертът на препода-
вателите. Не съм човек с 
музикално образование, 
но се интересувам от кул-
турните събития в града 
и харесвам хубавата му-
зика. Този концерт  над-
мина моите очаквания. 
Той се превърна в едно 
красиво превъплъщение 
на човешката фантазия, 
с големи емоционални 
преживявания. За съжа-
ление моите приятелки 
пенсионерки, които имат 
интерес към класическа-
та музика, не дойдоха на 
концерта, защото най-
големият проблем за тях 
беше  транспортът. Как да 
се приберат в центъра на 
Балчик или в най-населе-
ния квартал „Балик” след 
9 часа вечерта? Може би 
догодина Ж.Щалдер ще 
уреди безплатен микро-
бус, както правят театрал-
ни и други мениджъри 
за подобни спектакли в 
града. 
   Каменната зала на 4 
септември беше пълна 
– студентите, преподава-
телите, организаторите 
на събитието, гостите на 
града и не многобройни 
местни жители. Атмос-
ферата в залата беше 
страхотна, тя изглеждаше 
празнична, благодарение 
на ярките и жизнерадост-
ни  картини на софийския 
художник Станимир Ге-
нов. Неговият, така на-
речен „хиперреализъм” 
– както характеризира 
неговия стил една от при-
ятелките му,  с очевидно 
импресионистски начин 

на рисуване, създава пре-
красен фон на подобен 
концерт с красива музика.
   Отначала се страхувах 
да не скучая, обаче този 
концерт стана едно от 
най-ярките за мен емо-
ционални преживявания.
   Първо беше изпълнена 
творба на Хектор Вила-
Лобос. Сакура Киндинис 
– флейта (Берн) и Стефан 
Хаджиев – чело (Лон-
дон). Композиторът е по-
чинал през  1959 г., обаче 
неговото произведение 
неочаквано звучи съ-
временно. Не знам, кога 
точно той го е създал – за 
мен то е  като една творба 
в стил „модерн”. Всичко е 
новаторско и елегантно. 
Втората част е нежно-пе-
чална. А третата – пълна 
с енергия. Имах усещане, 
че музиката разказва за 
човек, който е решил да 
отхвърли от себе си те-
жестта на тъгата и решава 
да отива напред в живота 
си.
За Сергей Прокофиев 
(1891-1953) понякога 
говорят, че е труден за 
разбиране композитор. 
В Соната за две цигулки, 
оп.56, веднага усещаш 
неговия интелект, който 
не те притиска, а извиква 
уважение. Чертвъртата 
част ме удиви най-много. 
Силна енергетика, много 
емоции – увереност, сила 
и мъжка подкрепа. Искаш 
да живееш в атмосферата 
на подобна увереност в 
своята вътрешна убеде-
ност от страната на един 
мъж. 
   Публиката оцени висо-
ко „Буколики” за виола 
и чело на В. Лутовски 
(1913-1994). Познавам 
жанрът на „буколики” в 
литературата – античната  
„овчарска” поезия, на-
пример на Вергилий и по-
късно новоевропейската 

поезия от 14-17 век, която 
е близо до пасторала, от 
латинската дума pastoralis 
= овчарска. Същото важи 
за операта, пантомима-
та и балета, със сюжет, 
в който е идеализирано 
изображението на живота 
на овчаря. Какво е това 
буколики в музиката? За 
мен малко рязко прозву-
ча античното тълкуване 
на темата.  4-та част на 
произведението е като 
спомен за миналото и из-
раз на голямото желание 
да живееш пълноценно. 
Последната част е енер-
гична, с красив диалог на 
музикалните инструмен-
ти. Публиката реагира с 
бурни аплодисменти. 
   И в края на концерта - 
Л. Бетховен (1770-1827) 
- Трио за цигулка, чело 
и виола. Музиката не из-
глежда стара – опреде-
лено е без нафталин. И 
тука усещаш мъжка сила 
и увереност. Красиво по 
своето звучене музикал-
но произведение. И трите 
инструмента звучат еле-
гантно. Искаш да живееш 
по-дълго в този красив 
свят на музиката. Има и 
печална част, но без съл-
зи. Финалът е енергичен, 
пълен с  жизнена сила – 
хармонична звучност на 
инструментите, обедине-
ни в единен порив.
P.S. Пиша тази статия 
на 10 септември, 6 дни 
след концерта. Обаче още 
съм под впечатлението 
на прекрасната музика и 
виртуозността на млади-
те музиканти. Само мога 
да гадая, какво по-голямо 
удоволствие получиха 
всички други присъства-
щи, които имат музикал-
но образование и разби-
рат от музикални похвати 
и техника на изпълнение.
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концерти на преподаватели и участници.
На 4 септември учите-
лите на младите талан-
ти показаха майстор-
ство в общ концерт. 
На 7, 8 и 9 септември 

са концертите на кла-
совете по флейта, по 
класическа китара и на 
всички струнни инстру-
менти.
Лятната академия ин-
вестира в бъдещето на 
младите изпълнители и 
ги подкрепя в пътя им 
напред, заяви артдирек-
торът на кампуса, цигу-
ларят Ал.Гавриловичи. 
Той посочи, че всяка 
година форумът прес-
кача някаква граница. 
Това, което всички съ-
преживяват без някак-
ви материални или по-
литически интереси, е 
как се случва нещо. „В 
крайна сметка всички 
тези наши усилия са да 
инвестираме в бъдеще-
то на тези млади хора и 
да ги подкрепим в тех-
ния път напред. За нас, 
като преподаватели, 
срещите също са много 
интересни, защото уче-
ниците са като вид ог-
ледало. Самият факт, че 
от толкова много места 
идват млади хора, за да 
бъдат заедно и с нас, по-
казва, че правим нещо 
смислено“, каза Гаври-
ловичи. По думите му, 
целта на кампуса е да 
се даде възможност на 
тези млади хора да бъ-
дат по-самостоятелни 
и автономни в своето 
мислене. „Искаме да ги 
научим да станат свои 
собствени преподавате-
ли“, допълни артистич-
ният директор на „Мю-
зик кампус Балчик“

Има участници, които 
са за трета година тук. 
Насочили сме се пре-
димно към музикалните 
училища в Русе, София, 

Пловдив и Бургас, каза 
ръководителят на про-
екта Жасмина Щалдер 
– председател на сдру-
жението организатор 
„Култура край грани-
цата”, с очакване да се 
присъединят възпита-
ници и на музикалното 
училище във Варна. 
Сред задачите на кам-
пуса е да се развива ка-
мерната музика, млади-
те да се учат да свирят.
Днес фестивалът бе от-
крит с изложба на мла-
дия художник от София 
Красимир Генов. Жа-
смина Щалдер посочи, 
че по този начин за вто-
ра година „Мюзик кам-
пус Балчик“ пресича 
съвременното визуално 
изкуство с класическа 
музика. Тя благодари 
на екипа на ДКИ „КЦ 
„Двореца“ Жени Ми-
хайлова и на нейния 
екип.
„Ние сме много горди 
и щастливи, че „Мю-
зик кампус Балчик“ 
от година на година се 
разраства, че все пове-
че талантливи студенти 
от цял свят искат да се 
учат и да бъдат обуча-
вани на това прекрасно 
място. Тази година за 
първи път ДКИ „КЦ 
„Двореца“ предоста-
вя всички свои зали 
– общо шест, където 
да се разположат зани-
манията на студентите, 
според инструменти и 
начин на преподаване. 
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Форумът за класическа 
музика „Мюзик Кампус 
Балчик” се проведе за 
трети път тази година  
от 1 до 10 септември в 
ДКИ-КЦ „Двореца”. Това 
е третото издание, което 
гости и граждани на Бал-
чик очакваха с интерес, 
защото очакваха и видяха 
как по един проект могат 
да се насърчат младите 
хора, развитието на тех-
ните музикални дарби и 
възможността за стипен-
дия.” MUSIC CAMPUS 
BALCHIK” предлага май-
сторски класове по флей-
та, цигулка, виола, китара 
и камерна музика.
  Съорганизатор и артис-
тичен директор е Алек-
сандру Гавриловичи. По 
рождение той е румънец, 
преподавател по цигулка 
в Швейцария. Преди 3-4 
години той се запознава с 
Жасмина Николова Щал-
дер, която също живее в 
Швейцария. Говорят за 
гр. Балчик и от дума на 
дума се ражда идеята за 
това начинание – проек-
та  „Култура без грани-
ци” . Двамата решават 
да споделят ценностите 
на Швейцария с  други 
култури, да дадат нещо 
на едно друго място. Жа-
смина Щалдер, родом от 
Каварненско, съорганиза-

тор на „ MUSIC CAMPUS 
BALCHIK”,  е убедена, че 
Дворецът е това културно 
място за провеждане на 
форума.
 Форумът се разраства - 
56  човека от 11 страни 
дойдоха, за  да участват – 
38 млади музиканти и 18 
преподаватели от Аржен-
тина, България, Германия, 
Грузия, Китай, Испания, 
Литва, Румъния, Турция, 
Швейцария и Англия.  
Студентите искат да се 
учат и да се обучават. Те 
имаха на разположение 
всички зали на Двореца, 
6 на брой, в които се про-
веждаха майсторски кла-
сове по интереси  и начин 
на обучение. Важно бе 
също, че студентите има-
ха възможността да обра-
зуват и комбинирани със-
тави за камерна музика.
На откриването на фес-
тивала Александру Га-
вриловичи благодари на 
Жени Михайлова, дирек-
тор на ДКИ КЦ „Дворе-
ца” за подкрепата всеки 
път, което приятно го впе-
чатлява и него и участни-
ците.  Той каза: „Форумът 
обединява хората без гра-
ници, без материални и 
политически интереси. В 
толкова много места мла-
дите хора искат да бъдат 
заедно, въпреки всичко, 

което става в света.” 
 В рамките на „MUSIC 
CAMPUS BALCHIK” на 
2 септември беше откри-
та изложба на Станимир 
Генов, млад  художник от 
София. Организаторите 
на форума започнаха да 
добавят зрителен ред към 
музиката още от миналата 
година. Станимир Генов 
е професионален худож-
ник, завършил Художест-
вена академия в София. 
Той работи със спрей,  
маслени и акрилови бои. 
Прави много малки или 
много големи платна. По 
стените на Каменната 
зала в „Двореца” можем 
да видим неговите чети-
ри големи картини, които 
предизвикват голям инте-
ре от страна на участни-
ците и гостите на форума 
– всички обръщат внима-
ние на прекрасните ярки 
платна, които действител-
но украсяват залата, и се 
интересуват от автора. Чу-
десна музика на фона на 
прекрасна живопис – по-
лучи се хубаво съчетание. 
Картините на Станимир 
Генов много помагат да се 
отдадеш  напълно в пре-
красния свят на музиката 
- в света, изпълнен с ярки 
чувства и преживявания.
                                                                    
          Людмила ПЕТРОВА


