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19-годишният Мартин Кръстев 
с първи авторски албум Musical Dreams

Младият творец Мартин 
Кръстев от град Балчик 
издаде дебютния си албум 
MusicalDreams съвместно със 
свои приятели музиканти.
Идеята и концепцията на 
албума MusicalDreamsса да 
се представи един младежки 
и по-различен поглед към 
музиката и усещането за 
света. Участието на млади 
таланти – инструменталисти 
и певци, внася особен коло-
рит и очарование. Посоките 
и стиловете, които обхваща 
албумът са различни – фолк-
лор, съвременна класическа 
музика, госпъл, джаз и експе-
риментална музика, както 
и съвременна авторска поп 
музика.
На 13 март в публичното 
пространство излезе първи-
ят сингъл Wish от 
музикалния албум. 
Музиката и текстът на 
песента са дело на Мартин, 
а музикалният видеоклип e 
заснет и изработен от Павел 
Симеонов (режисьор и 
оператор) и Тодор Консулов 
(видеокадри с дрон).
„Wish e посветена на баща 
ми. Музикалният клип раз-
казва човешка история. Дори 
когато сме загубили най-скъ-
пите за нас хора, споменът 
за тях винаги ще остане жив 
в сърцата ни.“ – споделя 
авторът на песента. 

Песента може да чуете тук: 

https://youtu.be/ET6ym-BaSGI

В албумa участват млади 
хора с различни музикални 
предпочитания, различни 
по характер и темперамент, 
обединени от приятелството 
по между си и любовта към 
музиката, свързани в една 
идея – да творят и оставят 
нещо след себе си. 
В „MusicalDreams” взимат 
участие 7 музиканти:
Мартин Кръстев (автор на 
музикалния албум и изпъл-
нител);
Добромир Костадинов (пер-
кусии);
Маргарита Атанасова (флей-
та);
Мелиса Раифова (флейта, 
беквокали);
Николай Петров (контрабас);
Радостина Койчева (речита-
тив);
Симона Йорданова (глас)

MusicalDreams (Музикални 
мечти) се реализира с финан-
совата подкрепа на Нацио-
нален фонд “Kултура” по 
програма „Музикални ини-
циативи“  и със съдействието 
на Регионален исторически 
музей град Добрич, Народно 
читалище „Паисий Хилен-
дарски – 1870“ Балчик, 
ДКИ “Културен център “Дво-

реца”, както и на различни 
национални и регионални 
медии.
Албумът съдържа седем 
произведения.
Първото музикално произ-
ведение в албума е популяр-
ната добруджанска песен 
„Мило ми е, мамо“ в изпъл-
нение на Симона Йорданова 
(глас), Радостина Койчева 
(речитатив), Маргарита 
Атанасова (флейта), Мелиса 
Раифова (флейта) и Мартин 
Кръстев (пиано и обработ-
ка). 

Младежите интерпретират 
песента по нов и нестандар-
тен начин, посредством му-
зикално-изразните средства 
на класиката.

https://youtu.be/okXNrL6rVBA

Като част от проекта се реа-
лизира и концептуален клип, 
който представя музикални-
те произведения и изпълни-
телите. 
Клипът може да видите
 тук:

https://www.youtube.com/
watch?v=FtOnfw7_tTc&t=1s

„MusicalDreams е една 
сбъдната мечта. Албумът 
отразява музикалните ми 
влияния, философията за 
живота и творческите ми 
вдъхновения през измина-
лите три години. Изминах 
дълъг път до реализирането 
на тази мечта и научих много 
нови неща в различни сфери. 
Срещнах огромна подкрепа 
и се запознах се с нови хора, 
създадох приятелства. 

Благодаря на Национа-
лен фонд “Kултура”, кой-
то финансира проекта 
MusicalDreams, на талант-
ливите участници в албума, 
както и на всички наши 
учители, които ни показаха 
пътя към музиката. 
Благодаря на всички прияте-
ли и съмишленици за отдаде-
ността, вярата, професиона-
лизма и ентусиазма в това 
двугодишно пътешествие. 
Надявам се, че ще успеем да 
докоснем душата на всеки!“ 
– споделя Мартин Кръстев

Мартин Кръстев е роден на 1 март 2003 г. в гр. Балчик.
Към момента изучава профил „Музика“ в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Добрич, 
специалност „Поп и джаз пеене“.Свирина пиано. Още от малък, пее в различни формации, 
както в родния си град така и в Добрич – вокални групи, хорове.
Изявява се и като солов изпълнител. Носител е на много награди от национални и 
международни фестивали и конкурси. Занимава се с аранжиране и композиция на музика.
През 2020 г. печели първо и второ място с две негови композиции в Международния конкурс 
за композиция, организиран от фондация „Creativemusicclass” в Атланта, САЩ, а през 2021 
г. диплома за постижения в областта на хоровата композиция от IV международен конкурс 
за хорова композиция „Александър Дмитриевич Касталски“ гр. Москва, организиран от 
Московската държавна консерватория „Пьотър Илич Чайковски“.

Песента “Wish” излезе като пилотен сингъл от музикалния албум         
“Музикални мечти”

Песента е записана в началото на 2021 
г. и излиза като пилотен сингъл от 
предстоящия албум „MusicalDreams”, 
финансиран от Национален фонд 
култура по програма „Музикални 
инициативи“.
Музиката и текстът насингъла 
„Wish” са дело на младия талант, а 
музикалният видеоклип eзаснет 
и изработен от Павел Симеонов 
(режисьор и оператор) и Тодор 
Консулов (видеокадри с дрон). 
„Wish” eпосветена на баща ми“ – 
споделя авторът на песента Мартин 
Кръстев.
Записът и звуковата продукция са 
дело на Милан Илиев от Добрич.
Издаването на песента не би 
било възможно без съдействието 
и помощта на много хора. 
Финансирането на музикалния 
проект „MusicalDreams” от 
Национален фонд култура дава 
зелена светлина на пътя на младия 
творец.Музикалният видеоклип се 
осъществява и спартньорството на 
ДКИ “Културен център “Двореца” 
Балчики Народно читалище „Паисий 
Хилендарски-1870” – Балчик.

„Създадох песента през януари 2020 
г.По-късно реализирахме записа в 
студио, а в началото на тази година 
заснехме клипа към песента. 
Благодаря наНиколай Петров 
(контрабас), Добромир Костадинов 
(перкусии) и Мелиса Раифова 
(бековокали), които чрез своя талант 
внесоха колоритв песента!
Благодаря на Радостина Койчева 
за помощта прикорекцията на 
финалния текст!
Благодаря на Милан Илиев за 
професионалната звукова продукция, 
на Павел Симеонов и Тодор Консулов 
за истински докосващия музикален 
видеоклип, на невероятните актьори 
в клипа – Николай Петров и неговия 
син Огнян!
Благодаря на ДКИ “Културен център 
“Двореца”, Народно читалище 
„Паисий Хилендарски-1870” – 
Балчики семейство Халачеви за 
съдействието с организацията на 
локациите на заснемане на клипа!
Благодаря на преподавателите ни 
– г-жа Галина Гешева, г-жа Милена 
Пеева и г-н Севдалин Чобанов, 
които ни помогнаха с ценни съвети и 

насоки по аранжимента на песента!
Благодаря на Ивелина Романова за 
вярата, подкрепата и координацията 
на проекта!
Благодаря за подкрепата на най-
близките ми хора!
Благодаря на всички за отдадеността, 
вярата, професионализма и 
подкрепата в това двугодишно 
пътешествие. Надявам се, че ще 
успеем да докоснем душата на всеки!“ 
– споделя Мартин.
Песента може да чуете тук: 
https://youtu.be/ET6ym-BaSGI

Музика, текст, аранжимент, вокал, 
пиано: Мартин Кръстев 
Контрабас, аранжимент: Николай 
Петров
Перкусии: Добромир Костадинов 
Беквокали: Мелиса Раифова, Мартин 
Кръстев
Звукозапис, смесване, мастеринг: 
Милан Илиев
Режисьор: Павел Симеонов - Shut-
terflow  - http://shutterflow.eu/
Дрон: Тодор Консулов
Координатор, сценарист: Ивелина 
Романова

Тодро Консулов (вляво) и Павел Симеонов (вдясно), балчиклии по рождение, с душа и сърце 
подкрепиха своя съгражданин Мартин Кръстев с музикалния видеоклип към песента и много 

снимки.  фото: Тодор КОНСУЛОВ


