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Той продължи и този 
ден, на 21 юни 2022 г. в 
Огледалната зала „Нели 
Божкова“- Добрич. От-
ново Български камерен 
оркестър /БКО/ от об-
ластния град ни събра да 
бъдем съпричастни и да 
отбележим 100-годиш-
нината от рождението на 
бургазлията - композитор 
Лазар Николов /1922- 
2005/, автор на 2 опери, 
6 симфонии, разработки 
за камерен, симфоничен 
и струнен оркестър, съз-
дал музика за театрални 
постановки, за десетки 
игрални и документални 
филми...
Последва изненада с нов 
гост - диригент проф. 
Деян Павлов, завършил 
хорово и оперно сим-
фонично дирижиране 
при Васил Казанджиев, 
Георги Робев...Специа-
лизирал в майсторските 
класове Остеррайхер, 
Рьонгер, Мусин. Извес-
тен като главен диригент 
на Плевенската филхар-
мония, а сега е препода-
вател  в НМА „Проф. П. 
Владигеров“. 
Концертът започна с Ге-
орг Фридрих Хендел 
/1685-1759/виртуоз на ор-
гана и клавесина, прочут 
с ораторията „Месия“- 
Под диригентската палка 
прозвуча още Concerto 
grosso op.6№8 Es dur, 
като от общо 18 творби, 
БКО изпълни 6 от тях. 
Сред гостите бе почетни-
ят гражданин на гр. Русе 
- Светлин Русев, само, 
че този път не разбрах с 
коя цигулка е, дали със 
„Страдивариус- Кампо-

Празникът за човешката душа

селице” от 1710 г., пре-
доставена му от фонда-
ция „Нипон мюзик“ или 
с „Амати- Страдивариус“ 
от 1720г. от музикална 
фондация  „Аманди“... 
Зад виолончелото бе со-
фиянката, ала родена и 
свирила в гр. Варна Кре-
мена Христова, любимка-
та ми Олена Мошинска, 
водачът на вторите цигул-
ки - Ганчо Ганчев... БКО е 
оркестър, надарен от Бога, 
където всички музиканти 
са естествени и чужди на 
суетата, усмихнати и съ-
средоточени, когато раз-
дават радост за човешката 
душа, с инстинкта да се 
възхищаваме на живота.
И отново изненада, когато 
пред нас застана 17-го-
дишната, родена в Ант-
верпен- Белгия - Наума 
Нейман, която е приета 
едва 4-годишна в НМУ 
„Л. Пипков“, в класа по 

виолончело на Даниела 
Черпокова. Това е поред-
ната млада музикантка, 
която в-к „Балчишки теле-
граф“ представя на своите 
читатели, дошлите в Бал-
чик по различни поводи: 
Лия Петрова, Елена Га-
нова, братята Зайранови, 
Зорница Иларионова...
Наума Нейман е била и 
участник в балчишкия 
„Мюзик кампус“ /2016-
2019/, била е солист в Бел-
гия, Швейцария, Италия, 
България... Работила е с 
различни челисти: Ромен 
Гарио, Стефан Попов, Де-
нис Северин, Ласло Фе-
ньо /той също е участвал 
в „Балчик класик дейс“ в 
компанията на пианиста 
от САЩ- Дерек Хаан и 
проф. Йосиф Радионов. 
Младата изпълнителка 
ни запозна с част от твор-
чеството на „Бащата на 
симфониетата“- австри-

еца Йозеф Хайдн /1732- 
1809/, който е бил учител 
на Бетовен и Моцарт. В 
настъпващата нощ тя из-
пълни Концерт за вио-
лончело и оркестър в До 
мажор: „Модерато“, „Ада-
жио „и „Алегро молто“. 
Нейните превъплъщения 
напълно покриват думи-
те, казани от безсмъртния 
Моцарт: „ Аз събирам зву-
ци, които се обичат“...
Като финал прозвуча и 
Концерт за струнен оркес-
тър, написан през 1949 г. 
от Лазар Николов: „Але-
гро ма нон танто“, „Ан-
данте“ и „Алегро виво“. 
От тях струеше оптими-
зъм, възхищение, което 
известява, че в света съ-
ществува Добрички ка-
мерен оркестър, в който 
има творчески заряд, до-
косващ душата на всеки 
зрител, за да станем по-
вече мъдри, а от всички 
музиканти от БКО, начело 
с  маестро  Арто Чифчиян, 
да искаме да ни радват по-
дълго време със своя та-
лант, духовна и физическа 
красота. 
На 24 юли, когато се от-
криват Дните на класи-
ката в Балчик, ще бъдем 
свидетели на невероят-
ната лекота на музикал-
ните изпълнения на БКО 
Добрич. Препоръчвам на 
балчиклии и гостите на 
Балчик да посетят най-
голямото музикално съ-
битие на Балчик .
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

28 румънски творци представят 
изложба в Балчишката галерия

 Имаме удоволствието 
да ви поканим на откри-
ването на 15-то издание 
на международната из-
ложба „БАЛЧИК–ТИ-
ХОТО ГНЕЗДО”. 
Събитието ще е на 7 
юли 2022 г., от 16.00 
часа, в Художествена 
галерия – Балчик.
Тази международна из-
ложба събира 28 добре 
известни румънски ху-
дожници - както в на-
ционален, така и в меж-
дународен план.
Всички те участват в 
творческите пленери на 
TRUICART в Балчик от 
2008 до 2022 г.
Изложбата може да 
бъде разгледана от 6 до 
13 юли 2022 г. 

Очакваме ви!

До края на месеца в Картинна галерия „Балчик“ можете да усетите мириса на море и да 
видите морски цветове, които само Флора Начева е видяла.

Анатолий Станкулов събира 
приятели в изложба в 

подкрепа на талантливи деца
Традиционната благотво-
рителна изложба „Ана-
толий Станкулов и при-
ятели“, която известният 
художник и карикатурист 
на ДУМА организира 
заедно с ДКИ Културен 
център „Двореца“ в Бал-
чик за трета година, ще 
бъде представена от 1 до 
14 юли в галерия „Тихото 
гнездо“ в Белия град. 
Станкулов е поканил за 

участие свои приятели - 
проф. Стефан Алтъков, 
проф. Лаура Димитрова, 
доц. Мариета Конова, 
Силвия Артамонцева, 
доц. Красимира Дренска, 
Генчо Симеонов, Иван Го-
цев, Цветанка Грънчарова, 
Кирил Божкилов, Петко 
Дурмана, Стоян Божки-
лов, д-р Юлиан Станку-
лов, Андрей Янев, Дарина 
Янева, Живко Желязков, 

Николай Колев, Владимир 
Цоневски, Хрисанд Хри-
сандов, Виолета Илиева. 
Те са автори на 100 живо-
писни миниатюри, които 
ще бъдат разпродадени, 
а със средствата ще бъде 
подпомогната дейността 
на фондация „Имеон Бал-
кани“, която има център 
за обучение на талантли-
ви деца в неравностойно 
положение.


