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Уъркшоп - работа със смола пред Художествена 
галерия - Балчик, в памет на художника Димитър 
Грозданов, основател на Международния фести-
вал „Процес пространство“ 33 издание - 13 юли 
2022 г., което се ръководи под егидата на Истори-
чески музей Балчик от младите дами Пенка Мин-
чева и Христина Бобокова. Фото: ИМ Балчик

 Младежът от Стара За-
гора остава верен на доб-
руджанци през годините 
и посвещава творческите 
си мечти от делниците и 
празниците на хората от 
равнината. Младият спе-
циалист в продължение 
на двадесет и пет години 
превръща трупата в про-
фесионален ансамбъл, 
който носи славата на 
България в Европа, Азия 
и Африка. Творецът до 
последния си дъх е на 
пианото и работи върху 
следващата обработка на 
вълнуваща песен, която 
ще дари на своите цени-
тели и почитатели. 
  Роденият в града на 
липите и на поетите по-
лучава високото си ака-
демично образование в 
Музикалната академия, 

Петър Крумов  и Ансамбъл „Добруджа” – 
души волни и космически

Целият житейски и творчески път на 
диригента, композитора, главния художествен 
ръководител на Ансамбъла, твореца, почетния 
гражданин на Добрич  Петър Крумов /1934-
2021/ е свързан с дълбоката съкровищница на 
родния фолклор-с музиката, песента и танца, с 
красотата на ритмите, костюмите и магията 
на постановките, с хилядите концерти по 
сцените, които извисяват духа на зрителите.

в специалността дири-
жиране при проф. Георги 
Димитров. В последната 
година на следването си 
абсолвентите са изпрате-
ни на стаж в НФА”Филип 
Кутев”, където бъдещият 
артист на сцената е запле-
нен от пищното богатство 
на фолклорните спекта-
кли. С този младежки 
ентусиазъм той поема да 
ръководи самодейно-ин-
струменталната трупа в 
Добрич(1957), която за 
две години ще се превър-
не във водещ Ансамбъл 
в страната и ще спечели 
първия златен медал в 
далечната 1959 година. 
Чудото вдъхновява со-
листите, музикантите, 
танцьорите и започва на-
лагането на нов и красив 
репертоар, който е дело на 

новия композитор, рако-
водител и автор на поста-
новките. 
  Под неговите ръце из-
растват солисти като 
Галина Дурмушлийска, 
музиканти, танцьори, 
идва ред на наситената 
концертна дейност, която 
е по сцените на селските 
и градските читалища, по 
домовете на културата, 
по откритите сцени и ес-
тради на курортите. Това 
е времето на големите 
национални конкурси, на 
конкуренцията с утвър-
дените ансамбли на Бла-
гоевград, Пловдив, Русе, 
Плевен. Много са награ-
дите-златните медали са 
спечелени в 1959, 1964, 
1969 и 1984 години. Това 
са вдъхновени години на 
възход на самодейното из-

куство в България, когато 
ентусиазмът обхваща ду-
шите на хората от радост-
та на живота, че пред тебе 
се градят нови квартали в 
градовете, растат курор-
тите, залите са пълни с 
жадна публика, която оби-
ча фолклора като музика, 
песен, танц, постановки, 
костюми, защото в тях 
българите откриват свет-
лото начало на успеха.
  След това е ръководител 
на ансамбъла на Сили-
стра, председател на чита-
лището, но никога той не 
спира да композира и да 
пише, да разпространява 
богатствата на мъдростта 
на тази изконна българска 
земя. Редят се книгите му 
„Добруджански изпълни-
тели през микрофона”, 
Моята Добруджа”, „Наса-

ме с…”, „Народни песни 
от Добрич, Добруджа и 
Силистренско”, „Стамат-
ка Кирилова-100 песни 
от Северна Добруджа”, 
„Мария Райкова- песни от 
Шуменско”, като в тях са 
включени нотирани песни 
със справка за ладовата 
и стилистичната им при-
надлежност. Той е ком-
позитор в обработката на 
над 600 песни и инстру-
ментални пиеси, които се 
съхраняват във фонотека-
та на БНР и радио Варна, 
има записани 15 плочи 
и аудиокасети, член е на 
международни журита, но 
гордостта му е музиката 
на добруджанските танци 
– сборенка, опас, панде-
лаш и ръченик.   
  През 2010 година бях от 
първите читатели на не-
говата книга в ръкопис, 
на която по-късно бях и 
редактор- „Насаме със 
земи и хора”, 270с., в коя-
то блика богатата обща и 
специализирана култура 
на този наш обичан дири-
гент, композитор, фолкло-
рист, който с чувството за 
документална достовер-

ност, за хумор и закачка 
пресъздава атмосферата 
по световните сцени на 
трите континента. С него-
вия елегантен позитивен 
дух и стил ние попадаме 
в различните превозни 
средства от автобуси до 
самолети, присъстваме на 
разговорите и вицовете 
в това пъстро множество 
от хора на свободния дух, 
които са като волни птич-
ки божии. Пътешествени-
ци сме  в градове и сели-
ща на Франция, Германия, 
Англия, Белгия, Русия, 
Украйна, Латвия, Ирак, 
Египет, Нигерия, Монго-
лия. Редят се на филмова 
лента  държави, градове, 
селища, гари, летища, но 
неповторими са надник-
ванията зад и пред сцена-
та по време на концертна-
та дейност. Най-топли за 
ерудирания автор са сре-
щите с хората, а това са 
преводачи, импресарии, 
председатели на колхози 
и кооперации, музикални 
критици, продавачи в мал-
ките магазинчета по тес-
ните улички на Ориента, 
по откритите и закритите 

пазари. Срещите са праз-
ници на духа, на творче-
ското извисяване и жаж-
дата за мирен, духовен и 
свободен живот, който и 
днес се превръща в далеч-
на мечта. Книгата е мъдър 
и артистичен пътепис, 
летопис и биография на 
една епоха на достоен жи-
вот да даряваш красота и 
щастие на милиони хора, 
без значение в кой край на 
света се живее.
  Делото на Петър Крумов 
и достойно изпълнена 
мисия към фолклорната 
съкровищница на Доб-
руджа -  музика, танци, 
постановки, защото за 
композитора равнината 
е съпоставима с творче-
ската човешка душа-во-
лна и космическа, зов за 
творчество и вдъхнове-
ние в преоткриването на 
любовта и красотата. За 
народната певица Галина 
Дурмушлийска делото на 
нейния обичан Учител са 
лалето, зюмбюла и розата 
в добруджанската психо-
логия и памет.   

Драгомил 
ГЕОРГИЕВ

Хор „Добруджанки“ към НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик, с худ.р-л Магдалена Христова, заслужи златен медал и плакет на Фес-
тивала в гр. Г. Тошево.                                                                                                                                                   Фото: Елица СТАЙКОВА 

В Деня на Св. Марина, 17юли, членовете на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България, с председател г-жа Де-
спина Маринова, тържествено отбелязаха своя празник в клуба си в Балчик . Бъдете здрави и се борете за своите интереси. Само 
тогава държавата ще Ви обърне внимание и ще Ви счита за достойно гражданско общество! Фото: Маруся КОСТОВА


