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Страница за годишните успехи на проф.Стефан Драгостинов, 
композитор, диригент, артмениджър, приятел на град Балчик  

 На 29 април 2011 г. в храм „Св.Св.Константин и Елена“-Балчик, звуковите икони на България - „Драгостин Фолк Национал“, с диригент проф.Стефан Драгостинов, изнесоха вели-
колепен концерт, с който на 7 декември с.г. отбелязоха тържествено 20-годишнината на своята формация                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА 

Възпитаниците от школата на проф. Стефан Драгостинов в  Нов български 
университет печелят нов, голям международен успех, на VIII международен 

конкурс по композиция „Проф.Иван Спасов”

 Възпитаници от школата на проф. Драгостинов от Нов Български уни-
верситет 

 В Европейската столица на 
културата Пловдив, под еги-
дата на Министерството на 
културата, община Пловдив, 
община Пазарджик и Почет-
ното председателство на проф. 
Василка Спасова – съпруга на 
композитора проф.Иван Спа-
сов се проведе Осмият меж-
дународен конкурс по компо-
зиция, на името на проф. Иван 
Спасов, посветен на 85-годиш-
нината от рождението на го-
лемия български композитор, 
диригент и общественик. 
 Конкурсът винаги бележи ви-
сок рейтинг сред международ-
ните конкурси по композиция. 
Лауреати са били известни 
имена от цял свят: Ричард 
Хеллер, Австрия; Питър 
Сейбърн, Англия; Георгиос 
Зампаклис, Гърция; Паоло Бо-
джо, Италия; Мишел Лакроа, 
САЩ; Ясухиро Такенака, 
Япония; а сред тях и утвърде-
ните български композитори и 
академични преподаватели – 
проф. Красимир Тасков, проф.
Йордан Гошев, проф. Благове-
ста Константинова, Драгомир 
Йосифов, джаз-доайенът Лю-
бомир Денев...
 Оспорваната надпревара, как-
то винаги досега, се провежда 
при строга анонимост. Депо-
зираните за конкурса творби 
се оценяват от авторитетно 
жури – проф.Велислав Заи-
мов, доц. Илия Кожухаров, 
под председателството на из-
тъкнатия композитор и дири-
гент Маестро Йордан Дафов. 
 Конкурсът се провежда в две 
категории: за хорово произве-
дение и камерно-инструмен-
тална творба.  Тази година 
журито не присъжда първа 
награда и в двете категории; 
всъщност, това не е преце-
дент: и в предходното, седмо 
издание на конкурса „летвата 

е вдигната“ високо, отстоява-
ща рейтинга на авторитетното 
музикално състезание.
 В хоровата категория, почет-
ната Трета награда е присъде-
на на живеещия в Германия, 
талантлив български компо-
зитор – Адриан Павлов, за 
вокалната му творба „Докато 
трябва“. Любопитен факт: 
връщайки се назад в история-
та на конкурса, ще открием, че 
същият автор - през далечната 
1997 г. -  тогава, едва 19-годи-
шен, е награден на Първото 
издание на конкурса „Проф. 
Иван Спасов”, а по-късно пе-
чели още две конкурсни отли-
чия! 
 Престижната Втора награда 
печели Любомир Денев с хо-
ровата си творба „Две песни“; 
на него е присъдена и Специ-
алната награда на Съюза на 
българските композитори – за 
ефектната инструментална 
пиеса „Спонтанни импрови-
зации“.  В инструментална-
та категория втори е Емерих 
Амбил, с оригиналната пиеса 
„Anno Primo“, а труто място 
е за Десислава Георгиева, за 
впечатляващата поема „Тибет-
ски хроники“; на нея е присъ-
дена и Специалната награда 

на община Пазарджик за ли-
ричния цикъл за смесен хор - 
„Момини песни“.
 През последните две издания 
на авторитетния междуна-
роден конкурс „Проф. Иван 
Спасов“, четирима талантли-
ви възпитаници на проф.Сте-
фан Драгостинов от класа по 
композиция в Нов български 
университет – Емерих Амбил, 
Валерия Крачунова, Мина Ни-
колова и Десислава Георгиева 
– са удостоени с осем награди 
! Респект! 
Поклон пред УЧИТЕЛЯ ИМ 
проф. Стефан Драгостинов за 
високо творческата му мисия 
и  заслужено признание за 
Школата му в Нов български 
университет. 
Препечатваме тази статия на 
в.”Балчишки телеграф”, пуб-
ликувана  в сайта на вестника, 
поради желанието на музикал-
ни фенове от Балчик, които 
познават лично студентите на 
проф.Ст.Драгостинов и него 
самия, работили са с компо-
зитора в хор „Черноморски 
звуци” и са били свидетели 
на забележителния концерт на 
„Драгостин фолк Национал” 
в Балчик на 29 април 2011 
г.                                            Б.Т.

Изкуство със силна кръв

Концерт 25 години Драго-
стин Фолк Национал; концер-
тна зала на Национално му-
зикално училище „Любомир 
Пипков”, 22 октомври 2019 г.
Не съм привърженик на юби-
леите, на словата по случай 
юбилеите, на изпълнената с 
нарочна приповдигнатост ат-
мосфера във връзка с юбиле-
ите и на задължението да си 
поне телом с околните, въпре-
ки че тържеството обикнове-
но е свързано повече със зна-
чителни факти в миналото, с 
не толкова значителни в на-
стоящето и с една кристална 
неяснота за бъдещето. Спо-
ред старозаветните евреи, за 
юбилей се смята 50-годиш-
нината. Значи 25-годишни-
ят труд на Стефан Драго-
стинов и певиците („моите 
момичета” ги нарича той) 
от „Драгостин Фолк Нацио-
нал” не влиза в старозавет-
ната традиция. Но е славна 
годишнина! Особено когато 
става дума за частен състав, 
чийто репертоар се създава 
от един човек – било като 
композитор в прочулите се 
вече „Верски песни”, които 
се пеят по-скоро извън храма 
(верско е пак негово òпаково 

наименование, което „съоб-
щава” неканоничния харак-
тер на сакрални български 
песни – Стефан поначало е 
опак човек, как иначе се про-
биват пластове традиционна 
твърд), било като автор на 
поредни, често еталонни об-
работки на известни народни 
песни, било като репетитор, 
диригент, импресарио, звуко-
записен продуцент… Не знам 
как се удържа това “One Man 
Show”, още повече, че Драго-
стинов от години е и профе-
сор в Нов български универ-
ситет. Може го, прави го!
В концерта по случай годиш-
нината на „драгостинките”, 
който отново бе в залата на 
музикалното училище, Дра-
гостинов предложи програма 
в три модула, разделени от 
хората (шопско и дайчово) 
на сърцата инструментална 
група в състав: Алексан-
дър Тодоров (кавал), Апос-
тол Георгиев (гайда), Бисер 
Соколов (гъдулка), Ивелин 
Боянов (тамбура) и Стоян 
Янкулов-Стунджи (тъпан). 
Програма-микс от песни, с 
които народът ни е славил и 
Бога, и своя живот; програма 
от най-популярните песни на 

дамите от състава, извадка от 
11-те компактдиска от проек-
та „Антология на българския 
музикален фолклор” – „Зву-
кови икони на България” с 
песни от всички български 
региони, върху които е нане-
сен ярък авторски почерк, и 
от десетки концерти в Бълга-
рия и извън нея, както и учас-
тие в престижни фестивали.
Особен, специфичен е звукът 
на ансамбъла, защото е шко-
луван, изработен чрез „пре-
кословния” подход на Стефан 
към традиционната песен. Тя 
може да звучи като звуково 
инкрустирано симфонично 
платно, може да плени ухото 
с великолепна комбинация 
от монодийно пеене и сме-
ла полифонична игра, може 
да зазвънти в кратките про-
виквания, в пресрещнали се 
различни регистри, в цве-
товете на гласовете, които 
комбинира така, че звукът 
на ансамбъла експлодира в 
тайнствено темброво мигно-
вение, за миг сменило цвет-
ния модел, във внезапния 
интервалов „блиц”, който 
„пробожда” фактурата, в ар-
тикулираните скороговорки, 
във великолепните хорали, 
„подпрени” от контраалто-
вия феномен на родопчанката 
Марияна Павлова, които, ако 
затвориш очи, звучат като 
орган. Бях писала навреме-
то, че митът за неприкосно-
веността, за опазването на 
народния шедьовър отстъп-
ва пред стихията на този 
авторов почерк. Отстъпва, 
защото почеркът е не само 
на изключителен музикант, 
но и на човек, който знае 
перфектно езика, „професио-
налните хватки” в съвремен-
ното музикално творчество и 
поради силната си музикант-
ска природа, може да вкара 
в песните всяка идея, която 
подадинето му роди. Родило 
е шеметни звуци, пеят ги с 
възторг и радост. Силна кръв 
има това изкуство, кипи, не 
оставя слушателя равноду-
шен. Всякакви звуци се съ-
бират в аранжимента на една 
песен, която най-напред е 
измайсторена нацяло, а след 
това чуваш как с „тънка чет-

ка” Драгостинов е добавил, 
довградил своите малки, но 
скъпоценни камъчета звук в 
песенната плът. Така пеене-
то и слушането стават едно 
общо приключение на преду-
сещане, откритие, изненада и 
тръпка от ефекта на „немир-
ното движение” на компози-
тора.
Песните са колкото позна-
ти и близки, толкова изне-
надващи и провокативни. 
Дали ще е „Чичовите конье” 
от шоплука или родопската 
„Рофинка”, дали ще са „пра-
ведните” „Български благо-
слов” и „Млада Бога” или 
вечните хитове „Дигу дигу” 
и „Шинка”… няма значение. 
Ефектът е необратим, посто-
янен. Всичко е интересно и 
за пореден път се убедих в 
изкуството на Драгостинов 
да манипулира формата чрез 
цезурата; да я кара да се из-
вива, да върви нагоре към 
своята естествена кулмина-
ция и да стихва… все едно 
изчезва. За да прошава отно-
во в гласовете и да продължи 
естествения си път. Това съз-
дава правдиво чувство за не 
свършваща, жадна, непред-
сказуема импровизация. Една 
от кулминациите в това отно-
шение бе сюитата „Вранеят 
се врани коне”, която започна 
като идиличен безмензурен 
пасторал-засвирване-запява-
не; градусът се качваше все 
повече, атмосферата се наже-
жи „до бяло” и със страхот-
ната оркестрова интермедия, 
където тъпанът на Стунджи 
накара залата да заври – този 
човек изпада сякаш в транс 
в такива моменти; после 
двамата със Стефан, който 
хвана едно кречетало, рази-
граха звуков блиц-дуел, „дра-
гостинките” завършиха сюи-
тата, като полека се оттеглиха 
заедно с тъпана във все още 
вибриращата тишина.
Какво да добавя? Може би 
лаконичната вест, че Драго-
стинов работи над един не-
вероятен проект за „правата 
вяра”, който той ще огласи 
един ден. Очаквам го.

Екатерина Дочева
в. “Култура“

 Лауреатите: Емерих Амбил и Десислава Георгиева 
с проф. Драгостинов


