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Музикален триумф

Въпреки проливния дъжд
през третия ден на "Балчик
класик дейз" на 27 юли 2020 г.
концертът на солистите от
Софийската филхармония и
„Кварто квартет”се състоя.
Сцената бе в ТИЦ „Мелница-
та”, а концертът бе посветен
на Волфганг Амадеус Мо-
царт /1756- 1791/ и  Лудвиг ван
Бетховен /1770- 1827/, на
когото човечеството ще отбе-
лежи тази година на 16 декем-
ври 250 г. от рождението му
и ще напомни на света Бет-
ховеновото завещание: "Сво-
бодата и прогресът са целта
на изкуството".

"Кварто квартет", начело с
Иван Пенчев, се оказа рекор-
дьор по участия на Балчиш-
кия музикален фестивал,
вече за пети път, заедно със
солисти от Софийската фил-
хармония. Първо прозвуча
Квинтет за кларинет и
струнни в ла мажор, написан
от В.А.Моцарт през септем-
ври 1789 г., когато Моцарт
работи и върху операта "Така
правят всички жени".

Участва първият кларне-
тист на Софийската филхар-
мония-Михаил Живков и
"железните" от " Кварто
квартет"/последно идване-
2014 г./ начело с Иван Пенчев
/цигулка/, Светлана Станчева
/цигулка/, любимката ми от
предни участия- слънчевата
Татяна Тодорова /виола/ и Иво
Александров /виолончело/.

Отново проличаха типич-
ните черти на съвършеното
Моцартово творчество,   раз-
нообразно, внасящо нови
елементи със своята лекота и
изящество. Моцартовите съв-

ременници я наричат "музи-
ка за душата", която е резул-
тат от строга самодисцип-
лина и взискателност към
себе си.

Младият Бетховен взема
няколко урока от Моцарт.
Когато чува неговите импро-
визации на пиано, Моцарт
предрича:"Един ден светът
ще заговори за Бетховен".
Михаил Живков /кларнет/
,съвместно с Иван Пенчев
/цигулка/, Светлана Станчева
/цигулка/, Татяна Тодорова
/виола/ и Иво  Александров
/виолончело/, изпълниха   че-
тирите части на Моцарто-
вото произведение ”Квинтет
за кларинет и струнни в ла
мажор”: 1. Allegro, 2.
Larghetto, 3. Menuetto, 4. Al-
legretto con Variazioni.

Втората част на концерта
бе посветена на Бетховен-
Септет за духови и струнни в
Ми-бемол мажор- оп. 20. Тук
се включиха нежната Калина
Андреева /контрабас/, дъще-
ря на композитора Георги
Андреев, Николай Вязигин-
фагот, Красимир Костади-
нов-валдхорна. Говори се
недвусмислено, че това е най-
популярната творба на Бет-
ховен приживе, която му е
донесла повече приходи, от-
колкото деветте му симфо-
нии. Още преди да я пред-
ставят, тя била преписвана и
разпространявана из цяла
Европа. За начало се взема
1802 г., когато творбата излиза
с посвещението: "На импе-
ратрица Мария Тереза". Бет-
ховен очевидно е копирал
структурата на Девиртимен-
то от Моцарт, което също има

шест части и което носи по-
вече радостното настроение
на безгрижните серенади,
отколкото духа, скрит в теж-
ките симфонии. Бетховено-
вото произведение е едно
истинско изпитание за во-
дещите инструменти- цигул-
ка и кларнет, където вариа-
циите на темите са изклю-
чителни /тук ярко пролича
професионализмът на Иван
Пенчев, ученик на проф.
Йосиф Борисов Радионов-
приятел на в-к " Балчишки
телеграф"/, заедно с Михаил
Живков. Те бяха изключи-
телно виртуозни, свирещи на
предела на възможностите на
музикалния инструмент. В
разговор, след концерта,
Иван Пенчев сподели, че е и
баща на малкият Дани, чиято
майка е арфистката Деница
Димитрова, която два пъти
беше водеща на "Балчик
класик дейс", а възторжената
публика я запомни с
прелестните и изпълнения и
превъзходния английски
език, който ползваше. Иван
Пенчев съобщи, че "Кварто
квартет" не спират до тук.  На
25.09. са в Австрия, на 12.10-
Испания, на 25.11 в Италия, а
на 16.12 ще празнуват 250-я
рожден ден на музикалния
колос Лудвиг ван Бетховен в
София. Все концерти, които
показват, че трябва да оценя-
ваме и нематериалното и
невидимо присъствие на чо-
вешката душа, която не вижда
, ала чувства, разсъждава и
помага за нашето духовно
оцеляване, както досега, така
и занапред!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Лидерска програма „Нови хоризонти
за малките населени места“

От 24 до 28 юли 2020 г. в гр.
Свищов млади хора на въз-
раст от 16 до 35 г. от цялата
страна се включиха в тре-
нинг, организиран от сдру-
жение „Институт Перспек-
тиви“, с председател Ахмед
Куйтов. Той имаше за цел да
изгради лидерски качества у
хората, решили в даден мо-
мент да развиват малките на-
селени места, ангажирайки
младите хора в обществения
живот.

Първият ден включи опоз-
навателна среща, в която
участниците се разделиха на
малки групи от 4-5 души, за
да споделят какви са техните
интереси, цели и да опишат
града, в който учат или жи-
веят. Представи се концепци-
ята на идеалното общество,
което младите лидери тряб-
ваше да изградят чрез поре-
дица от ролеви игри и ситуа-
ционни задачи. Бяха предло-
жени кандидатури за предсе-
дател, министър на финанси-
те и министър на отбраната.

На следващата сутрин се
проведе тренинг по методо-
логията „Дунавски сървай-
вър“. Участниците се събраха
на дунавския бряг и всички
заедно се включиха в надпре-
вара по гребане с 20-местни
лодки до с. Вардим. Това бе

първото изпитание за отбо-
рен дух и колективно мисле-
не. Изтощителното 15-кило-
метрово гребане стимулира
постигането на синхрон,
неизменна част от управ-
лението на която и да е
бъдеща организация или ин-
ституция. Денят продължи
със ситуационна задача за
изграждане на град, според
потребностите на жителите в
него, зададени предварител-
но. Участниците бяха разде-
лени на 3 екипа – архитекти,
политици и отдел „Нови
хоризонти“. Задачата на пос-
ледните бе да замислят градо-
устройствения план, заедно с
архитектите, както и да прего-
варят с политиците за цена.
Новоизграденият град остави
изводите за това, че порочни
и комерсиални потребности
не бива да определят визията
на обществото, а точно
обратното.

В понеделник, като начало
на работната седмица, тре-
нингът премина към офи-
циаланата си част. Лектори и
експерти от Хърватия и Бъл-
гария говориха за новите
програми на ЕС – Корпус за
солидарност, EU4Health (но-
вата здравна програма), как-
то и за разработването на ре-
гионални и европейски про-

екти, според актуалните
изисквания. Трибуна да спо-
делят за успеха в бизнеса си
получиха местни предприе-
мачи. На следващия ден пред-
ставители на институт „Перс-
пективи“ организираха дис-
кусия и кратка лекция за това
как се вземат решения и как
се управлява даден проект.
Беше посетен родителски
кооператив „Тих бял Дунав“
– една иновативна идея за
детска градина сред приро-
дата, далеч от технологиите,
замърсения въздух и сте-
риотипите. Особено полезна
бе втората среща с хора от
бизнеса, образованието и
духовни лица, с които се
получи конструктивен диа-
лог за мястото на младите
хора в малките населени мес-
та и в съвременното общест-
во като цяло.

За финал, младите лидери
получиха сертификати за
участие, а някои подписаха и
договори за бъдещо сътруд-
ничество като координатори
и експерти. След 4 дни, изпъл-
нени с много положителни
емоции и послания, участни-
ците отпътуваха към родните
си места с обещанието да
използват опита и знанията
си в полза на обществото.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Младите лидери - щастливи и вдъхновени след приключването на тренинга

Ситуационна задача за изграждане на идеален град и общество

Отборен дух и упоритост в безкрайното гребане под Дунавското слънце до с. Вардим

Третият концерт от Дните на класиката в Балчик бе на 27 юли 2020 г. и бе посветен на В.А. Моцарт
и Лудвиг ван Бетховен. Солистите на Софийската филхармония и “Кварто Квартет” изпълниха квинтет
за кларнет и струнни в ла мажор от Моцарт и септет за духови и струнни оп.20 на Бетховен.
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