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Завършиха приемните изпити в Академията за музикално, танцово и избразително 
изкуство за учебната 2018-2019 година. За обучение в Академията кандидатстваха 
общо 227 кандидат-студенти. Одобреният от МОН план-прием по специалности бе 
запълнен още на първа приемна сесия. Така по специалности в АМТИИ ще се обучават общо 
171 студента, разпределени както следва: Факултет “Изобразително изкуство” (66), 
Факултет “Музикална педагогика” (57), Факултет “Музикален фолклор и хореография” (48).

С този прием АМТИИ за пореден път доказа своя висок обществен престиж и че е 
предпочитано висше учебно заведение, благодарение на високото качество на обучение 
във всички професионални направления и специалности и на отличния си преподавателски 
и административен колектив.   

Георги Кънев завършва Пловдивското 
музикално училище през 1956 година и 
Музикалната академия „Панчо Владигеров“ 
при проф. Люба Енчева. През 1973-1974 г. 
специализира в Московската консерватория 
„Пьотр Илич Чайковски“. Три пъти е бил 
ректор на Академията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство в Пловдив. Като 
концертиращ пианист и педагог е носител на 
високи държавни отличия, както и на голямата 
награда „Златна лира“ на Съюза на музикалните 
и танцови дейци в България. На 11 май 2018 г. 
проф. Кънев отбеляза своя 80-годишен юбилей.



АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕ Брой 46, юли 2018 г.2

Последното премиерно заглавие в реперто-
ара на столичния Музикален театър най-новия 
български мюзикъл „Малкият принц § пъту-
ването на Розата”, осъвременена версия по ед-
ноименния роман на Екзюпери, се превърна в 
емоционално и духовно преживяване за зри-
телите, препълнили до краен предел салона. 
Световната премиера на „Малкият принц § 
пътуването на Розата”, състояла се на 31 май, 
както и вторият спектакъл на 2 юни, върна 
по един без-
спорен ху-
д о ж е с т в е н 
начин на-
деждата и оп-
тимизма на 
българската 
публика от 
л ю б и т е л и , 
ценители и 
специалисти 
за творче-
ския живот 
и бъдещето 
на националното ни музикално-сценичното 
изкуство, както по отношение на автори /ком-
позитор и либретист/, така и на изпълнители 
певци-артисти. 

В последните години, когато почти не се съз-
дават творби от български композитори и ли-
бретисти за музикално-театралната ни сцена, 
а певците са привлечени от различните теле-
визионни формати за таланти /причините са 
ясни за всички/, появата на един толкова се-
риозен /като обем, мащаб, творческа инвенция 
и качество/ мюзикъл, с участието на толкова 
можещи, обаятелни и всеотдайни млади хора 
/общо 25 на сцената/ връща вярата и светлите 
очаквания на всички нас, които имаме специ-
ални пристрастия и сърдечно отношение.

Адмирации за политиката на г-жа Марияна 
Арсенова - директор на ДМБЦ - Музикален те-
атър - София, която за пореден път щедро про-
тегна ръка на най-младата българска творческа 
генерация, като им предостави уникална твор-
ческа възможност да покажат таланта и уме-

нията си на професионална сцена, събирайки 
опита /артисти, оркестър и хор на Музикалния 
театър/ и младостта /студенти от НМА „Проф. 
Панчо Владигеров”, специалност - Класическо 
пеене/ в един вълнуващ спектакъл.

Мюзикълът „Малкият принц” е сътворен 
през 2017 г. Негови автори са Йоана Мирчева 
- либретист и Емелина Горчева - композитор, 
творци от най-младата генерация в българско-
то музикално-театрално изкуство. Двете дами, 

с ъ о т в е т н о 
като компо-
зитор, и поет 
и драматург, 
са лауреа-
ти на редица 
международ-
ни и нацио-
нални на-
гради, имат 
п р е с т и ж н и 
изяви на 
българските 
и световни 

сцени. Тандемът Мирчева-Горчева е автор и на 
мюзикъла „Достатъчно”, реализиран с голям 
успех през 2014 г. на сцената на Музикалния 
театър - София, под патронажа на г-жа Йор-
данка Фандъкова - кмет на гр. София. Творче-
ското сътрудничество зародило се по време на 
работата по „Достатъчно”, съвсем логично на-
мира своето продължение в най-новата твор-
ба, сътворена от Мирчева и Горчева - мюзикъ-
ла „Малкият принц”. Познавам и двете творби. 
Това, което прави впечатление е растежа, раз-
витието и зрелостта, в творчески план и при 
двете авторки, въпреки крехката им възраст /
под 30 години/. 

Не мога да не откроя поетиката и одухотво-
реността на музиката, изящните мелодични 
линии, богатата, плътна и изобретателна ор-
кестрация /за рок група със симфоничен оркес-
тър/. Сложните вокални партии и ансамблови 
сцени, които поставят сериозни певчески зада-
чи пред изпълнителите с широкия си диапазон 
и виртуозност и изискват много добра класи-

О П Т И М И С Т И Ч Н О
ЗА БЪЛГАРСКОТО МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО

Танц с метлите
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ческа школовка и прецизна фразировка. 
В този ред на мисли, бих искал да изкажа лич-

ните си адмирации към певците-артисти, сту-
дентите от НМА „Проф. Панчо Владигеров”, 
специалност - Класическо пеене - Мелинда 
Христова, Божидар Божкилов, Георги Гроздев, 
Денислав Новев, Яна Стефанова, Лъчезара Ге-
оргиева, Йосиф 
Славов, Ма-
длен Янкова, 
Вяра Тодорова, 
Иван Христов, 
Никола Попов, 
Денис Боя-
джиев, Живко 
Добрев, както 
и останалите, 
участващи в 
а н с а м б л о в и -
те сцени, кои-
то блестящо се 
справиха с мно-
го сериозните 
и предизвика-
телни певче-
ски, актьорски, 
танцувални и 
п л а с т и ч е с к и 
задачи. Чрез 
ц я л о с т н о -
то си актьор-
с к о - п е в ч е с к о 
п о в е д е н и е , 
п л а с т и ч е с к а 
и танцувална 
култура те по-
твърдиха още 
веднъж и на практика, че синтетичните /ком-
плексните/ певци-артисти, владеещи във всич-
ките им измерения глас и тяло, могат да се обу-
чат, изградят и създадат и в националните ни 
музикални висши училища по изкуствата.       

В контекста на казаното, бих искал специално 
да акцентирам върху работата на постановъч-
ния екип - режисьор-доц. д-р Виолета Горчева, 
диригент - проф. д-р Ивайло Кринчев, Втори 
диригент и хормайстор-Людмил Горчев, хоре-
ографи - д-р Радослав Радев, Румен Григоров, 
сценограф и костюмограф - Чавдар Чомаков, 
Михаела Занева, които с вещина и познание 
за спецификата и каноните на жанра мюзикъл, 

водеха и направляваха певците-артисти при 
сътворяване, както на интегралния спектакъл, 
така при всяка една от ролите и ансамбловите 
сцени.

Режисурата на доц. д-р Виолета Горчева на-
сочва вниманието и е с главен обект на из-
следване - духовната вселена и трансформа-

ция на героите. 
Чрез психо-
логически и 
е м о ц и о н а л н о 
м о т и в и р а н и , 
идейно и смис-
лово изведени 
мизансцени е 
а к ц е н т и р а н о 
върху взаимо-
отношенията и 
взаимовръзки-
те между геро-
ите, подтекста, 
скритите ми-
сли и чувства, 
потока на съз-
нанието, върху 
повратните мо-
менти. Всичко 
това е постиг-
нато и защите-
но чрез цялост-
ното  решение, 
следващо по-
соката „от бита 
към духа”.  По 
този начин ор-
ганично, не-
подправено и 

въздействащо, в един различен, динамичен, 
решен и поднесен с вкус спектакъл, инспири-
ран и фокусиран върху духовните зони „Мал-
кият принц” § пътуването на Розата” призова-
ва - да отворим сетивата си и да обичаме, да 
гледаме със сърцето си, защото то единствено 
не греши.

Пожелавам и на Пловдивската публика да 
има шанса и да преживее това духовно пъту-
ване към любовта и себепознанието с Малкия 
принц.

проф. д-р Свилен Райчев

Магията на любовта

Битката
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На 16 май тази година НЧ „Иван Вазов“ стана 
любезен домакин на  представянето на новата книга, 
на защитилата наша докторантка, Радостина Кацарова 
(вече Каражеляскова). Книгата се явява печатен 
вариант в скромен тираж на докторската теза на 
Радостина: „Творчеството на Маестро Георги Атанасов 
в Пловдив. Ролята му за развитието на вокално-
инструменталните жанрове в Пловдив и региона”. 

Проф. д-р Тони Шекерджиева представи авторката, 
като изтъкна заслугите й в изследването на музикалното 
минало на гр. Пловдив. Сред присъстващите бяха 
както наши преподаватели, като проф. Магдалена 
Чикчева, проф. д-р Ромео Смилков и Яна Делирадева, 
така и гост-преподавателите от Музикална Академия 
„Ст. Монюшко”, Гданск, Полша, доц. д-р Лиляна Гурска 
и д-р Анна-Мария Фабрело. Гости на събитието бяха и 
приятели, роднини и съмишленици на авторката.

Сред поканените бе и Лора Христозова, главен 
уредник на Регионалния етнографски музей на 
гр. Пловдив, чийто безкомпромисен принос за 
изследването на дейността на Маестрото в града бе 
изтъкнат от авторката.. Д-р Каражеляскова разказа за 
причините, вдъхновили я да се заеме с проучването 
на една неизследвана и малко позната част от 
творчеството на пловдивския композитор, а именно – 
творчеството в родния му край и следите, които този 
период оставя за бъдещото развитие на родната ни 
музикална култура. Авторката обобщи с примери от 
книгата подкрепата, която музикантите преди един век 
са споделяли и важността на тази роля за оцеляването 
на музикантите в наши дни. 

Представянето завърши с един своеобразен 
концерт с неотпечатвани и не изпълнявани досега в 
оригинал откъси от пловдивската детска оперетка на 
Маестрото „Болният учител“. В ролите на послушните 
(и не дотам) ученици, влязоха студентите от класа на 
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак: Константинос 
Албантис, Марианна Калайджи и Христина Румельоти, 
подготвили откъсите с желание и възрожденски дух 
специално за представянето на книгата. Акомпанира 
им пианистка Елвира Матева. 

ДОКТОРАНТ 
НА АМТИИ

С КНИГА
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По стечение на обстоятелствата закъснях за този кон-
церт. Пропуснах броени минути, но съжалих, защото съ-
държанието на започналата вече лекция предполагаше 
силно като мисъл и въздействие начало.

Д-р Цветелина Борисова, блестящо защитила дисер-
та ци он ния си труд на тема „Ролята на миниатюрата в 
педагогическия и концертен репертоар за арфа от на-
чалото на ХІХ век до наши дни”, беше подготвила из-
ключително интересен материал, този път - за безпе-
далната арфа. Той представяше богата информация за 
ис то ри я та, ус тройст во то и 
изпълнителската техника 
на инструмента. Прос ле-
дя ва ше „живота” му в раз-
личен времеви и културен 
контекст: от античността 
до днес, от Далечния Из-
ток до Европа, Африка и 
Америка, от фолклорната 
практика до джазовата 
импровизация. Припом-
няше на при съст ва щи те 
(а залата „Про фе сор Иван 
Спа сов” бе ше пъл на) ста-
ро за вет ни текстове, келт-
ски пре да ния, кур то аз ни 
стихове на тру ба ду ри и 
трувери, ренесансови песни, барокови пиеси.... с цитати, 
примери и музика.

Звукова проекция на изложението бяха „Старинните 
английски танци” за келтска арфа и флейта във версия на 
Цветелина Борисова. Надежда Славчева и София Колева 
от класа по камерна музика на Здравка Колева изпълни-
ха поредицата от кратки пиеси изразително и прецизно, 
с очарователната сериозност на младостта. 

Словото на д-р Цветелина Борисова за келтската арфа 
не пропусна нито един от аспектите на характеристика-
та ѝ. И не остави без отговор нито един от възникващите 
паралелно въпроси. Кои са келтите? Галите келти ли са? 
Има ли обща културна наследственост сред отделните 
келтски племена? Доколко знакова е келтската арфа за 
Ирландия? А за Шотландия? Какво е отношението към 
нея - преди и сега? Как се е оценявал във времето соци-
алният статус на арфистите? На каква възраст е започ-
вало обучението? Какъв е бил материалът, от който се е 
изработвал корпусът на арфата? Какъв е сега? А този на 
струните? Как се е формирал маниерът на изпълнение? 
Каква е спецификата на свиренето с нокти? По какво без-
педалната арфа се отличава от съвременната концер-
тна? Каква е литературата за нея? Et cetera, et cetera….      

Всъщност, малката келтска арфа съвсем не е „малка”. 
Защото е „инструмент с памет”. У Труман Капоти има един 
текст – метафоричен, разбира се, но основополагащ за 
най-хубавата му новела – „Арфата на тревите”: „Арфата 
винаги може да разкаже някаква история. Тя знае куп ис-
тории - за хората по нашите земи, за хората преди нас... 
Когато си отидем, арфата ще разкаже някому и нашата 
история”.

Именно така бе презентирана безпедалната арфа 
от д-р Борисова. Не като част от world music - чрез „ир-

ландската”, „шотландска” 
и ”бретанска връзка”. И не 
само със значението в ра-
ботата  pré - professionnel. 
Впрочем - най-малко с 
него. Тя бе показана като 
солов – с пример от твор-
чеството на Бернар Ан-
дре („Вариации за келтска 
арфа върху древни теми” 
в изпълнение на София 
Колева от класа по арфа 
на Здравка Колева) и ан-
самблов инструмент - с об-
разци от творчеството на 
Зденек Фолпрехт („Малка 
сюита” за арфа и флейта 

оп.16) и Жозеф Молнар („Фантазия” за арфа и флейта 
върху японски песни), аранжирани от Цветелина Бори-
сова. Тоест, с композиции от ХХ век, съхраняващи памет-
та за миналото със самочувствието на новото време.

Програмата на концерта на 10 май доказа по възмож-
но най-лаконичния начин, че келтската арфа е в състоя-
ние да се натовари с репертоар, намиращ се „на кръсто-
пътя” между стиловете, епохите и естетическите системи 
и че при реализация потенциалът ѝ може да разтвори 
отдавна установените ѝ граници. 

Няма никакво съмнение, че откриването на специал-
ност „Безпедална келтска арфа” е своевременно и важно 
за АМТИИ. То е в синхрон с една тенденция, обща за 
много респектабилни висши училища и музикални ака-
демии по света. „Ренесансът” на инструмента (не първи и 
сигурно не последен) има своите утвърдени майстори в 
Пловдив. Ценя професионализма им, ценя ги като лич-
ности и съм убедена, че с талант, ум и търпение Цвете-
лина Борисова и Здравка Колева ще изградят от всеки 
новопостъпил студент музикант с бъдеще. 

На добър час и успех!

Аделина Калудова
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-Здравейте, проф. Кънев. Честит 80-годишен юбилей! Бла-
годаря ви за поканата да направим това интервю в дома ви, в 
атмосфера на уют и артистизъм. Понеже такава годишнина е 
повод за равносметка, как бихте представили първите си годи-
ни по пътя в музиката?

-Моите първи няколко години от клавирното ми обучение са образец 
как не трябва да протича подготовката на един бъдещ пианист. Аз съм от 
Пазарджик, там живяхме до 1954 година. Можете да си представите как-
во е било нивото на музикалния живот… За 6 години смених 4 учителки. 
Обичах  да свиря, но виждах, че просто работата не върви. Когато станах 
на 13 години, родителите ме записаха в детската школа на пловдивското 
музикално училище при Рада Стамболова и така нещата тръгнаха. Цяла 
година два пъти седмично ставах в ранни зори, хващах влака за Пловдив 
и идвах на занимания по солфеж при Петър Келбечев и на уроци  при Рада 
Стамболова. После тичах към дома на вуйчо ми Никола Алваджиев, автор 
на знаменитата книга „Пловдивска хроника“ и след това-пак бегом, към 
гарата, за да се върна в Пазарджик.

Когато му дойде времето, станах редовен ученик, а после отидох да 
следвам  в София, където бях приет в Консерваторията на първо място. 
Там също имах много сериозен проблем, защото сбърках, като се записах в 
класа на Андрей Стоянов. Той беше идолът, патриархът на клавирното обу-
чение, но аз така и не успях да намеря с него общ език. Той си имаше свои 
правила и  изисквания, но на мен те определено не ми допадаха. Като мина 
една година криво-ляво, а за мен, откровено казано, това беше загубена 
година, аз събрах кураж и позвъних на преподавателката Люба Енчева. Ка-
зах и, че искам да уча при нея и при никой друг и ако е съгласна, оттук вед-
нага отивам при Андрей Стоянов да му кажа, че го напускам. Тя помълча, 
погледна ме и каза: „Ще стане човек от теб“. Взе ме в своя клас и оттогава, 
както се казва, пътят ми се отвори. Безкрайно съм и благодарен, защото тя 
ми показа какво е  истинския професионализъм и голямото изкуство. Колко 
далеч съм се придвижил по този път, е съвсем отделен въпрос, но именно 
тя ми го показа. 

-Каква информация имаше в онези далечни и трудни години 
един студент и млад изпълнител за това, което правят него-
вите колеги по света?

-Като студент, а след това и като изпълнител и педагог, информацията за 
големите събития на световните подиуми стигаше до мен по много трудни 
начини. Грамофонни плочи имаше само на Балкантон и съветски-каквото 
издадат, това. По радиото, ако успееш да хванеш „Гласът на Америка“, „Ча-
сът на джаза“ от 23.15 вечерта, значи си имал късмет. Джазът ми беше го-
лямата любов и слабост, опитвах се да свиря джаз, но постепенно разбрах, 
че не съм за това и приех нещата такива, каквито са.

Но на въпроса ви. Когато се случваше да пътувам навън още по социа-
листическо време, винаги се връщах с куп грамофонни плочи, книги и ноти 
- все неща, които трудно се намираха тук. От едногодишната си специализа-
ция в Москва се върнах с поне 200 плочи, но казано обобщаващо-никак не 
беше лесно да знаеш какво става по света и да следиш музикалния живот и 
модата на големите изпълнители. Това беше голяма пречка за развитието 
на един музикант, защото той трябва да знае какво и как го правят колегите 
му в другите страни.

-Как се случи да започнете преподавателска дейност в сегашна-
та Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство?

-Това се случи през 1965 година. Една година преди това сегашната ака-
демия беше основана като пловдивски филиал на софийската консервато-

рия. През 1965 аз бях изпаднал в дълбока криза, направо в черна дупка. 
Бях изгонен от симфоничния оркестър, бях останал без работа, без заплата, 
направо както се казва-на улицата. Тогава във въпросния филиал, а сега-
АМТИИ, беше обявен конкурс за щатен преподавател по пиано. Явих се, 
всъщност нямаше други кандидати, взех мястото и на 1 септември 1965 
година за първи път пристъпих прага на Академията.

По това време аз нямах почти никакъв педагогически опит. Никак не 
ми беше лесно, и по-лошо - никак не ми беше интересно. Точно тогава оба-
че си спомних едно мъдра английска сентенция: „Ако не може да правиш 
това, което обичаш, се научи да обичаш това, което правиш“. Мисля, че за 
около 6 месеца успях да преодолея съпротивлението и работата потръгна. 
Постепенно се влюбих в преподаването и тази любов не ме напусна чак до 
последната ми година в академията. Имал съм, откровено казано, всякак-
ви студенти-от прекрасни, кадърни и мотивирани до също така кадърни и 
интелигентни, но мързеливи.  Разбира се, имал съм и студенти, на които не 
им беше изобщо мястото в Академията.. 

-Каква беше атмосферата във висшето училище в онези пър-
ви години? Имахте ли усещането, че сте част от една  бъдеща 
история, усещахте ли вкуса на перспективите пред вас и бъде-
щата академия?

-Когато филиалът стана ВМПИ, пред нас се очертаха нови хоризонти, усе-
тихме оптимизъм, но май нямахме куража да направим това, което иска-
хме да направим. Ще разкажа един интересен случай. През 1972 година  в 
Панаирните палати имаше голямо събитие, на което Тодор Живков размаха 
един лист и прочете указ на Държавния съвет за създаване на Висш му-
зикално-педагогически институт. Бяхме много радостни и щастливи, но на 
другия ден Тодор Живков си тръгна за София и след него остана само този 
хвърчащ лист и нищо друго.

Нямаше статут, нямаше учебна документация, нямаше бюджет, няма-
ше щатно разписание. Нямаше учебна програма и учебен план. Асен Диа-
мандиев, светла му памет и на него, беше изпаднал направо в безтеглов-
ност. Не знаеше от къде да започне и накъде да тръгне. Най-спасяващата 
мярка беше да мобилизира няколко човека от нас, преподавателите, които 
бяхме съвсем зайци, без никакъв административен опит. Говоря за Недял-
чо Тодоров, Пенка Минчева, Тодор Кювлиев, Мария Самоковлиева, Пламен 
Арабов, моя милост, а и Славчев, който се появи на следващата година. 

Вече по-късно, когато стъпихме на краката си и придобихме самочувст-
вие, отворихме класове за изпълнителско изкуство в педагогиката, тръгна 
фолклорът и хореографията, дирижирането на народни състави, а след то-
ва-изобразително изкуство, най-напред като сценография, а сега вече като 
всички необходими специалности. Всичко стана едно по едно, поетапно, 
постепенно. Трудно, но и сладко. Но трябва да съм честен-когато тръгнах-
ме от филиала, никой не е предполагал, че ще се стигне до такива мащабни 
размери, такава голяма репутация и уважение на Академията днес. Защо-
то трябва да кажа, че АМТИИ има сериозен международен авторитет, това 
съм го констатирал лично в многобройните си пътувания и контакти с хора 
на изкуството от цял свят.

-Вашата история на ректор е уникална. Избиран сте 3 пъти за 
ръководител на академията. Как си го обяснявате, как се случи?

-Да, така е, три пъти ме избираха за ректор. Два пъти при социализма 
и един път при демокрацията. При първите два мандата просто се стараех 
да не пречи на колегите да работят и всичко вървеше добре. След мен дой-
де Иван Спасов, но той за съжаление си отиде твърде, твърде рано. При-
знавам, че  много ми липсва и като автор, и като човек. Той почина през 
1996 и през 1997 трябваше да бъде избран кой да довърши мандата му. 

ПРОФ. ГЕОРГИ КЪНЕВ НА 80 ГОДИНИ
» (продължение от стр. 1)
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Честно казвам, изобщо не изгарях от желание да се кандидатирам за трети 
мандат. Беше най-мрачният период от новата ни история - стачки, нямане, 
напрежение.. Когато заспивахме вечер, не знаехме на сутринта ще я има 
ли България. И тогава си припомних тежките думи 
от Стария завет: „Кой, ако не ти и кога, ако не сега“? 
Поех дълбоко въздух, сложих си главата в торбата, 
защото никой друг не пожела да го направи, и до-
върших мандата на Иван Спасов. 

-Как успявахте да осъвместявате рек-
торство, педагогическа дейност и ролята 
на концертиращ пианист? Имал сте множе-
ство концерти в престижни зали, предста-
вял сте много интересни програми!

- Ще ви отговоря, като започна така: когато през 
2008 година приключих всякаква изпълнителска 
дейност, тръгнах да си събирам записите от теле-
визията и радиото. Оказа се, че в БНР има огромен 
брой неща, без дори да съм знаел, че записват 
моите концерти. Това са не по-малко от 12-13 часа  
изпълнения. Сега е някак по-лесно и демократично, 
но в годините назад един музикант, който изпълня-
ва т.н. „авангардна музика“, трудно получаваше 
дати за концерти. Тази „авангардна музика“ не се 
харесваше на властта. Аз обаче свирех точно тези 
автори, защото ми беше интересно. Ние сме малка 
нация, но имаме безкрайно талантливи компози-
тори. Затова смятам, че е не само 
професионално, но и патриотично, 
колкото и надуто да звучи, българ-
ският музикант да свири музиката 
на българските композитори. Говоря 
за Константин Илиев, Лазар Нико-
лов, Иван Спасов, Казанджиев. Има 
кой да свири Моцарт, Бетовен, Шо-
пен! Но Лазар Николов, Казанджиев, 
Спасов ние трябва да ги свирим! Ние 
трябва да посегнем към тях, защото 
партитурата, нотният запис все още 
не е самото произведение! То трябва 
да прозвучи, а за да прозвучи, някой 
трябва да го изсвири! И кой е този 
някой – това съм или аз, или някой 
друг български изпълнител като 
мен! Никой, освен нас, българските 
пианисти, не може да изсвири най-
добре българските произведения 
на българските композитори! Сред 
пианистите от моето време мога да 
отлича Антон Диков, Тео Мусев, Стела 
Димитрова, а от по-младите - Иван 
Янъков. 

-Интересувате ли се и днес 
от случващото се по световни-
те сцени? Интересно ми е какво 
мислите например за китайския пианист Ланг Ланг?

-Разбира се, че се интересувам от концертиращите пианисти, но понеже 
ме питате конкретно за Ланг Ланг, ще кажа какво мисля, пък вие може и да 
махнете тия думи от интервюто. Според мен като пианист Ланг Ланг пози-
ра. Мижи, клати се напред-назад, наляво и надясно, но звуковата картина 

определено не ми допада. Склонен съм да отида дори още по-далече: ми-
сля, че това „нашествие“ на жълтата раса в изпълнителското изкуство не е 
много добро, защото прекалено много от тях свирят като шевни машини. 

Всичко уж излиза много лъскаво и много бляскаво, 
но и много празно…

-Да се върнем у нас и към вас. Как живеете 
сега, как минават дните ви? 

-Добре съм, благодаря. Но понеже в едно такова 
интервю човек може да благодари на важни за него 
хора, искам да кажа имената на тези, на които съм 
много благодарен, освен на учителите ми по пиано 
Рада Стамболова и Люба Енчева. На първо място 
безкрайно съм задължен на родителите си, които 
ми дадоха „пътния лист“ в живота и положиха мно-
го грижи и всеотдайност, за да съм това, което съм. 
И огромна благодарност и поклон пред съпругата 
ми Елисавета Иванова, балерина, с която сме заед-
но вече 56 години. Имал съм много трудни периоди 
в живота си, но тя винаги беше и е с мен, подкре-
пяше ме и не чух нито един укор от нея. Преди 53 
сключихме брак и дай Боже още известно време да 
сме заедно.. А за моето професионално, човешко 
и духовно обогатяване искрено благодаря на Кон-
стантин Илиев, Добрин Петков, Васил Казанджиев, 
Трифон Силяновски, Лазар Николов, Иван Спасов.

Понеже ме питате как съм днес, ще ви призная, 
че страшно много ми липсват при-
ятелите. Имахме много прекрасни 
приятелки и приятели в живота си, 
но всички си отидоха и аз усещам 
голяма празнина в себе си. Говоря за 
Димитър Козев - челистът на Квар-
тет „Димов“, Димитър Киров, ком-
позиторът Красимир Кюркчийски. 
Говоря за Антон Диков-с него бяхме 
много близки, за Георги Бадев - за 
мен най-добрия цигулар от това по-
коление, за флейтиста Кирил Грозда-
нов и съпругата му арфистката Ма-
рия Грозданова, за Георги Божилов, 
Йони Левиев… Тъжно ми е, защото 
това са хора и големи творци, с които 
аз изживях живота си и тяхното при-
съствие ми даваше жизнени сили и 
устойчивост. А днес тях вече ги няма.

-А какво ще кажете на коле-
гите си от Академията, про-
фесоре? 

-Искам да кажа на моите колеги 
от Академията да не се отчайват, 
каквито и трудности да срещат! Да 
не губят вярата в себе си! Нека зна-
ят, че са си избрали една прекрасна 
професия! Техен дълг и чест е да про-

дължават да я упражняват с максимално отдаване и с пълен ентусиазъм! 

Интервюто взе
доц. д-р Любомир Караджов

Портрет на Георги Кънев
от Димитър Киров

Портрет на Георги Кънев от Йоан Левиев
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От 19 до 22 април академични-
те състави на АМТИИ - народния 
хор с диригент проф. д-р Коста-
дин Бураджиев, народния оркес-
тър с диригент доц. д-р Владимир 
Владимиров и танцовия състав с 
ръководител ас. д-р Стефан Йор-
данов, представиха с няколко кон-
церта пред възторжената публика 
в Брюксел красотата на българския 
музикален и танцов фолклор.

Изявата беше в рамките на меж-
дународния музикален фестивал 
Balkan Traffic, най-значимия форум 
за балканска музика в Западна Ев-
ропа и се провежда в Бозар - сгра-
дата на изкуствата в центъра ва 
Брюксел, дело на прочутия архи-
тект Хорта. Този културен център 
е разположен на 33 000 кв. метра 
площ и притежава една от най-из-
вестните концертни зали с 2 200 
места, както и много пространства 
за експозиции. Специална задача 
на форума беше и популяризи-
рането на Пловдив като бъдеща 
европейска столица на културата 
през 2019 г.

На 22 април съставите на АМ-
ТИИ изнесоха концерт в центъра 
на Брюксел, след което под музи-
ката на оркестъра ститици жители 
и гости на града заиграха Голямото 
българско хоро, което продължи 
повече от пет часа. Тази традиция е 
поставена преди шест години и бе 
поведено от българския евродепу-
тат Ева Майдел и министър Лиляна 
Павлова.

С това свое участие АМТИИ още 
веднъж показа пъстротата и талан-
та на нашата държава и че със свое-
то изкуство допринасяме за култур-
ното разнообразие на Европа. 

На 27 и 28 април Академичния 
народен хор с диригент проф. Кос-
тадин Бураджиев и пом. диригент 
Данка Цветкова изнесе два кон-
церта в Лион, Франция в рамките 
на световния музикален форум 
Vibrations du Monde, заедно със 

КОНЦЕРТНИ ИЗЯВИ НА АМТИИ В ЕВРОПА

световния джазов музикант Марио 
Станчев - пиано, Веселин Койчев - 
китара, Стоян Янкулов - Стунджи - 
перкусии и Лоран Блументал - сак-
софон. Форумът се организира във 
футуристичната сграда на Musee 
de Confluenses, за който се твърди 
че прилича на “плаващ кристален 
облак от неръждаема стомана и 
стъкло”, създаден от австрийската 
фирма Coop Himmelb, на място-
то където се сливат двете големи 
реки Сона и Рона.  

Всяка година музеят организи-
ра концерти, представления, май-
сторски класове във всички форми 
на световни музикални и танцови 
звезди, които “вибрират в ритъма 
на творенията и откриват худо-
жественото богатство на един дви-
жещ се свят”. 

За концерта на хора Милена 
Желязкова (български музикант, 
който от години живее и работи в 
Лион) написа:

“Прекрасен концерт днес в ли-
онския музей “Confluences” на 
женския хор към Пловдивската 
музикална академия под дириген-
ството на проф. Костадин Бура-
джиев. Красивите млади гласове с 
добра постановка и без напреже-
ние, с лекота в орнаментацията и 
много чувственост в изпълненията 
допринесоха за вече неоспорима-
та слава на българския певчески 
фолклор в Лион и по-общо във 
Франция. Публиката бе напълно 
завладяна. А аз, пловдивчанката, 
живееща от 25 години в Лион - из-
ключително горда. Но най-силна-
та точка за мен, като българска 
певица и музикантка, бяха нео-
споримо високохудожествените 
интерпретации на проф. Костадин 
Бураджиев. С много уважение към 
българската народна музикална 
традиция и в същото време с ори-
гинално неподправен почерк. Фи-
нес и красота. От класа.” Милена 
Желязкова, 27 април 2018, Лион.



АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕБрой 46, юли 2018 г. 9

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА КАТЕДРА „ХОРЕОГРАФИЯ”

На 21-ви май, денят на св.св. Кон-
стантин и Елена, беше отбелязан 
годишния концерт на катедра „Хо-
реография” при Академия за му-
зикално танцово и изобразително 
изкуство град Пловдив.

В концерта взеха участие повече 
от 120 талантливи танцьори и бъ-
дещи хореографи, от специалност 
„Българска народна хореография”, 
подкрепени от Щатен танцов със-
тав при АМТИИ – Пловдив и  магис-
търска специалност „Съвременни 
танцови  техники”. Гости на концер-
та бяха  Фолклорен танцов състав 
„Тангра” от с. Попинци с ръководи-
тел Мария Шангова.

Подготовката покрай концерта 
беше доста усърдна, всички тан-
цьори и постановчици репетира-
ха от сутрин до вечер, за да видят 
хората, танците в най-добрия им 
блясък. Помощта на преподавате-
лите от нашата катедра беше без-
ценна, те наравно с всички остана-
ли се трудиха за добрия резултат. 
В деня на представянето всички те 
си бяха разпределили нещата, за 
които всеки един от тях трябваше 
да се погрижи. Едни бяха заети със 
сценичното оформление и освет-
ление, други със синхронизира-
нето, трети със сценичния грим и 
костюми. Ако някой гледаше от-
страни би си казал, че това са пче-
лички, всяка от които работи за 
благото на кошера.

Концерта започна с произве-
денията на специалност „Съвре-
менни танцови техники”, с препо-
давател доц. д-р Желка Табакова. 
След тях започна и представянето 
на студентските трудове от специ-
алност „Българска народна хоре-
ография” – две дипломни работи, 
един дивертисмент, сюжет, тема и 
обичай. 

Първата дипломна работа беше 
създадена специално за концерта. 
Тя беше базирана на странджан-
ския обичай „Нестинарка” – хоре-

ография Кристияна Гюрова и пре-
подавател гл. ас. д-р Димо Енев. 
След нея видяхме представянето 
на първи курс с един тракийски 
танц по хореография на Стела Ми-
хайлова с преподавател гл. ас. д-р 
Рослана Моравенова и гл. ас. д-р 
Димо Енев. Малката кибритопро-
давачка – сюжетно-драматичен 
танц от Надежда Стефанова 2-ри 
курс с преподавател професор Да-
ниела Дженева и проф. д-р Антон 
Андонов. Сън или реалност – тема-
тичен танц, хореография Йордан 
Костов 3-ти курс с преподавател 
професор д-р Антон Андонов и ас. 
Светлана Станева. Сценично раз-
работения обичай „Джамала” пък 
беше на Симона Симеонова 3-ти 
курс с преподавател гл. ас. д-р Сте-
фан Йорданов. Концерта завърши 
с танца „Ирония на съдбата” на 
Сийка Вакрилова и преподавател 
гл. ас. д-р Димо Енев. 

Емоцията на концерта не свър-
ши само с представянето на про-
изведенията, накрая извикаха 
всички абсолвенти на сцената, 
което при едни от нас донесе щаст-
ливи чувства при други носталгия. 
Носталгия заради всички колеги, 
с които се разделяме, за всички 
тревоги, притеснения и преживя-
вания, които сме имали заедно, 
защото ние не сме просто коле-
ги и преподаватели, ние ставаме 
едно семейство. И въпреки всички 
терзания ние сме колектив, който 
винаги ще се отзове, ако има про-
блем, винаги ще помогне на сърат-
ника до него. Въпреки че не сме 
от една кръв, във всички нас тече 
кръвта на Майка България ние сме 
нейни чеда, ние сме закърмени с 
българския фолклор и сме избра-
ли тази професия, за да го запазим 
и разпространим. 

Анна Любенова, IV-ти курс,
Българска народна хореография

Снимки: Таня Върбева   (още снимки на стр. 16)
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Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус” при 
АМТИИ-Пловдив  бе поканен да вземе участие в 
престижния Пролетен фестивал на университета 
PSL /Paris-Sience et letters/ в Париж, Франция от 8-ми 
до 13-ти април. Събитието се провежда за трета го-
дина и в продължение на повече от месец има за цел 
да покаже различни музикални стилове, да срещне 
изкуство и наука, както и да покаже на публиката 
красивите исторически места, в близост до универ-
ситета, който се намира в сърцето на Париж. Хорът 
ни се представи в последните три вечери от фести-
вала, който включваше 20 концерта, състояли се от 7 
март до 12 април в едни от най-акустичните и знако-
ви в музикално отношение пространства на френс-
ката столица. 

Един от основните акценти във фестивала беше 
събитието, към което бяхме поканени да се присъ-
единим от Лоран Фестас, организатор на проекти с 
мултикутурно съдържание, в които изпълнители от 
„Гаудеамус” са участвали неколкократно. Това беше 
изпълнението на „Немски реквием” от Брамс, в кой-
то съвместно си партнирахме с оркестъра и хора на 
университета PSL с диригент Жоан Фаржо и хорът 
към Градския университет 
на Лондон, Англия с дири-
гент Тим Хупър. Концертът 
се осъществи на 10 април 
в църквата „Сент Етиен дю 
Монт”, която се намира не-
посредствено до  Пантеона 
- една от емблематичните 
сгради на Париж, в нея е 
инсталирано първото Ма-
хало на Фуко, а в основата 
ú има крипта, в която са по-
ложени останките на значи-
ми френски личности, като 
Волтер, Русо, Декарт, Пиер 
и Мария Кюри, В. Юго, Ал. 
Дюма и др. Преди изпълне-
нието на самия реквием ор-
кестърът, заедно с виолиста 
Арно Торет, кларинетиста 
Жан-Люк Вотано и вилон-
челиста Антоан Пиерло, 
представиха произведение-
то На Ж.Фаржо „Cercles de 
Mana” по полинезийски мо-
тиви.  Катедралният храм, 
със своята великолепна 

АПРИЛ В ПАРИЖАПРИЛ В ПАРИЖ
... И както се намеква в песента - магията 

на пролетта е различна, когато си в Париж...

акустика, огромният хор, наброяващ над 100 певци, 
оркестърът и солистите Виктория Жунг и Андони 
Етшарен, превърнаха произведението на Брамс в 
прекрасно преживяване за публиката, а за хористи-
те от „Гаудеамус” и нашия диригент доц. д-р Весела 
Гелева  участието в събитието ще остане незабравим 
спомен. 

Вечерта на 11 април хорът ни изнесе самостояте-
лен концерт в капелата на реномирания парижки 
лицей „Анри IV”. Програмата продължи повече от 
час, като включваше източноправославни песнопе-
ния и светски произведения. Сред представените 
композитори бяха М. Строкин,  П. Динев, В. Фай-
нер, К. Попов. Солистите Петя Петрова, която изпя 
„Во царствие Твоем” от Д. Христов, Антоанета Йор-
данова в изпълнение на „Совет превечний” от П. 
Чесноков и Жени Бураджиева с „Тебе поем” от Ап. 
Николаев-Струмски, успяха да накарат публиката 
да притаи дъх. Творби като Ubi Caritas на O. Джей-
ло, Ave verum corpus от К. Дженкинс и „Трилогия 
на свободата” от Пол Хейли предизвикаха бурните  
аплаузи на публиката. Хорът бе извикан два пъти на 
бис, вторият беше изпълнението на проникновена-
та молитвата „Тебе поем” от Дм. Бортнянски, която 
развълнува слушателите, и предизвика сълзи в очи-
те им. Г-жа Ваня Бонева, солистка в Гранд Опера в 
Париж, бе дошла да ни чуе и сподели, че е слушала 
много хорове в последните години, но рядко е могла 
да се наслади на такава „симбиоза” между състав и 
диригент като нашата. 
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От 18 до 20 май в курортния комплекс Боровец 
се проведе Втори международен конкурс за 
камерни ансамбли и индивидуални изпълнители в 
различни раздели, направления и възрастови групи. 
Участниците бяха оценявани от авторитетно жури, 
включващо изявени специалисти в областта на всеки 
раздел.

В конкурсната програма участваха студенти от 
АМТИИ от класовете по: пиано на доц. д-р Зорница 
Петрова, класическо пеене на проф. д-р Тони 
Шекерджиева-Новак и класическа китара на доц. д-р 
Стела Митева-Динкова.

Получените награди може да се определят като 
престижни и многобройни. 

Най-високото отличие на конкурса Гран При в 
раздел „Класика”, направление „Изпълнителско 
изкуство”, четвърта възрастова група бе присъдено 
на Веселин Стоянов (пиано). В същия раздел, 
направление и група две първи награди получиха: 
Ирини Зои Христодуло (пеене) и Йоргос Лирадзис 
(китара). Студентите Сабиха Осман (пеене) и Евгения 
Сика (пеене) бяха удостоени с трети награди.

 В раздел „Класика”, направление „Теоретични 
специалности”, четвърта възрастова група две първи 
награди получиха Христина Румелиоти (пеене) и 
Йоана Тихолова (китара). Втората награда бе за 
Константинос Албантис (пеене). В пета група втора 
награда  бе присъдена на Мирослав Коджабашев 

(пеене), а трета - на Андония  Рабаджиева (пеене).
Специалната награда на Съюза на българските 

танцови и музикални дейци „За впечатляващо 
изпълнение на Никита Кошкин – Ашер валс” получи 
Йоана Тихолова (китара). 

Щатният и всеотдаен акомпанятор на класа 
по класическо пеене Елвира Матева бе отличен с 
„Диплом за високи художествени постижения”.

На 12 април се включихме с участие в концерт, на-
речен „Огледала”, на който бяха изпълнени творби от 
композитора Карол Бефа - една от младите надежди 
на съвременната френска композиторска генерация, 
лауреат на много награди и носител на Grand prix 
SACEM  за оркестрова музика 2017 г..  Ние изпълних-
ме неговата Миса бревис и се включихме в публиката 
като останахме приятно изненадани от произведени-
ята - те бяха с джазов привкус, някои от тях пред-
ставляваха модерни аранжименти на класически ше-
дьоври от Бах, Пърсел, Моцарт, Сати. Изпълнители 
бяха самият К. Бефа на пианото, Арно Торет – виола, 
Рафаел Имбер– саксофон и Ж. Фаржо – клавир. Това 
беше последната ни изява на сцената на Пролетния 
фестивал. 

И тъй като концерните ни участия винаги бяха ве-
чер, през дните на нашия престой, имахме възмож-

ност да посетим повечето от най-известните забе-
лежителности на Париж: Айфеловата кула, Лувъра, 
катедралата „Света Богородица” и Триумфалната 
арка. Някои от нас успяха да стигнат до Версайския 
дворец, други до базиликата „Светото Сърце” на 
хълма Монмартр. Двете места имат прекрасни гра-
дини, които впечатляват туристите, а през пролетта 
показват чара на Париж, такъв какъвто не може да се 
види през друг сезон.

Заредени с прекрасни емоции и пролетно настрое-
ние се завърнахме от Париж, по-вдъхновени и одухо-
творени, изпълнени с надежда, че отново ще имаме 
възможност да музицираме в този град, наслажда-
вайки се на прекрасната му атмосфера.

Джулия Узунова, I курс, магистър,
специалност „Хорово дирижиране”

БЛЕСТЯЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ АМТИИ 
във Втори международен конкурс за камерни ансамбли и индивидуални изпълнители

„Седмица на изкуствата, Боровец 2018”
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Млади, талантливи, артистични - така обобща-
ваме представянето на Международен младежки 
фестивал „Кръстопът – Kитарата в Европа в начало-
то на XXI век”.

Протичането на концертите, майсторските кла-
сове, творческите срещи и семинари е значимо съ-
битие за китарната общност в България и Европа, 
както и единствено по рода си - проведено в рам-
ките на повече от половин година (17.03-07.10.2018 
г.). Осъществяването на мащабно събитие, като 
Младежки китарен фестивал събира в едно усили-
ята на не един педагог и още повече млади и изя-
вени китаристи, логистично премерени и съобра-
зени с вкусовете и изискванията на съвременната 
аудитория. Основен организатор на това мащабно 
събитие е АМТИИ, Пловдив с подкрепата на: Сдру-
жение „Китара-Пловдив”, Проект „Камерна сцена” 
Пловдив, Международен фестивал на китарата, 
Плевен, координирани от създателя и вдъхнови-
теля на този музикално-артистичен форум доц. д-р 
Стела Митева-Динкова.

Началото на фестивала бе отбелязано на 17-ти 
март в зала „ проф. Вл. Аврамов”, АМТИИ. В творче-
ска среща, Николай Михайлов (китарист и педагог) 
информира колегията за предстоящия Междунаро-

ден фестивал на китарата, Плевен и съпътстващата 
го Лятна академия за млади китаристи. Само час 
по-късно на сцената излязоха двама изключително 
талантливи изпълнители, лауреати от Междунаро-
ден фестивал на китарата Плевен 2017 - Филипос 
Манолудис (Гърция) и Никлас Йохансен (Дания). 
По-младия китарист Филипос, започна концерта с 
произведение от Йохан Себастиан Бах. Той изпъл-
ни Сарабанда и Жига от Сюита BWV 997. В програ-
мата се открояваха имената на композитори кла-
сици: Мауро Джулиани, Донисио Агуадо, Луиджи 
Леняни. Заключителен акорд в края на концерта 
постави датчанина Никлас Йохансес с интересен 
и различен прочит на съвременната композиция 
„Коюнбаба“ (Баща на овцете) от Карло Доменико-
ни. Двамата артисти бяха приветствани и изпрате-
ни с нестихващи аплодисменти от многобройните 
любители на класичеката китара в залата.

Не бе изминал и месец, а следващия концерт от 
Международен младежки фестивал „Кръстопът“ 
вече бе факт. На 17-ти април в концертната зала 
на АМТИИ, Пловдив осъществиха своята изява 
двама изявени и талантливи музиканти – Майкъл 
Бътън и Павел Ралев (възпитаници на Кралска му-
зикална академия, Лондон). Единият от тях Павел 

АРТИСТИЗЪМ И ТАЛАНТ НА „КРЪСТОПЪТ“
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Ралев, възпитаник на НУМТИ „Добрин Петков“ от 
класа на Милена и Валентин Вълчеви с особено 
вълнение представи своята програма, в която осъ-
ществи премиерно изпълнение на пиесата „Блян 
за Тракия“ от Кирил Бошикьов. Тяворческия път на 
Майкъл и Павел е съпътстван от редица майстор-
ски класове с известни китарни педагози- Дейвид 
Ръсел, Фабио Занон, Оливиер Шасени, Лео Брауер 
и др., както и от редица международни концертни 
изяви в Германия, Италия, Белгия, България. 

В концертната вечер, озаглавена „Китарни прос-
трантва“, двамата китаристи бяха подготвили му-
зика от епохите Ренесанс, барок, класицизъм, ро-
мантизъм и съвременна музика. Композиторите 
не бяха подредени хронологически и се редуваха 
- Джон Дауланд (1563-1626), Джон МакЛауд (1934), 
Йохан Себастиан Бах (1675-1750), Агустин Бариос и 
др. След последната пиеса, възпитаниците на Крал-
ската академия бяха продължително аплодирани 
от публиката. В израз на благодарност, Майкъл и 
Павел изпълниха Галярда от Джон Дауланд, но на 
една китара, аранжирана за четири ръце, което 
предизвика възгласи: „Браво!“ и  задоволство от 
присъстващите в залата.

Събрали положителна емоция и вдъхновение от 
изминалия концерт, ученици и студенти с нетърпе-
ние взеха участие в майсторския клас на Майкъл 
Бътън и Павел Ралев, който стартира на 18-ти ап-
рил. Многобройните участници получиха ценни 
съвети, познания и вдъхновение от срещата си с 
Кралските китаристи.

Затихващите отзиви и спомени за отминалите 
китарни събития отново бяха пробудени на 29-

ти май. В 18 часа в концертната зала на АМТИИ 
своите умения показаха 40 китаристи, обедине-
ни в различни ансамблови формации. Концертът 
под надслов „Китарни ансамбли“ беше следващата 
стъпка към удовлетворяване на китарния глад в 
Пловдив. Участници в музикалната вечер бяха че-
тири китарни ансамбъла. Китарна формация „Ша-
лом” към НЧ „Шалом Алейхем 1945” с художествен 
ръководител Хари Нигохосян представи компо-
зиции на Пиер Атенян (1494-1552), Хенри Пърсел 
(1659- 1695), Хосе Пиери Сапере (1886-1957). Под 
непрестанните аплаузи на отново изпълнената 
до крайност академична зала, на сцената засвири 
следващата китарна формация съставена от пре-
подаватели и радетели за класическата китара 
от Сдружение „Китара-Пловдив“. В програмата на 
учителите се откроиха творби на Георг Фридрих 
Хендел (1685-1759) - „Музика за водата”, ярката пи-
еса на Астор Пиацола (1921-1992) - „Обливион” и 
произведения от Игнасио Сервантес (1847-1905) 
- La Camagueyana; La Carcajada & Los Munecos. Ки-
тарен ансамбъл „Chitarra Camerata” към НУМТИ „Д. 
Петков” с художествен ръководител д-р Милена 
Манева-Вълчева също представи интересна про-
грама от съвременни автори. Младите музиканти 
започнаха концерта си с част от  латиноамерикан-
ска творба, написана от аржентинския композитор 
Раул Малдонадо (1937 г.) - „Моренос” (от Аржен-
тинска сюита). След латиноамериканските ритми, 
ансамбъл „Chitarra Camerata” изпълни три пиеси 
от цикъла на Юрг Киндле (1960) - “Жълт влак”, “Син 
влак”, “Червен влак”. В заключителната част от кон-
церта публиката имаше възможност да се докос-
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не до възвишената и вглъбяваща музика на Йохан 
Себастиан Бах (1685-1750) – Контрапункт III. С тази 
творба на бароковия композитор, Китарен ансам-
бъл „Академика” към АМТИИ с художествен ръко-
водител доц. д-р Стела Митева-Динкова започна 
своето изпълнение. Студентите представиха на ви-
соко техническо и художествено-изпълнителско 
ниво един нелесен (труден за изпълнение) кон-
церт (Концерт за китарен ансамбъл №1) от Роланд 
Бьом (1950). В самия край на концерта, публиката 
бе невероятно ентусиазирана от оригиналните и 
виртуозно звучащи творби на А. Хачатурян (1903-
1978) - „Танц със саби“ и „Техно“ от Юрг Киндле 
(1960) , като дори на моменти започваше да пляска 
в ритъм с изпълнителите. 

Едва завършил концерта на китарните ансамбли, 
почитателите на класическата китара бяха готови 
за следващата проява – Концерт „Млади таланти“. 
На 2-ри юни от 18 часа, залата на АМТИИ, Пловдив 
отново приюти Международен младежки фестивал 
„Кръстопът – Kитарата в Европа в началото на XXI 
век”. Начало на соловите изпълнения дадоха най-
малките китаристи Александър Иванов (9 годишен) 
и Слави Зарзопов (9 годишен). В концерта участ-
ваха още Юлиан Станчев, Пламена Стойкова, Не-
дялко Дочев, Пламен Иванов -– ученици в НУМТИ 
„Добрин Петков“, както и Йоргос Лирадзис, Дими-
тар Ангелов, Валентин Симеонов, Йоана Тихолова, 

Тодор Янков, Калин Георгиев - студенти от АМТИИ 
Пловдив. В този младежки концерт се откроиха 
композиции, като Агустин Бариос (1885-1944) – „Ка-
тедралата” , Франсиско Тарега (1852-1909) - Фанта-
зия върху теми от операта „Травиата” на Дж. Верди, 
Никита Кошкин (1956) - „Ашер валс” и други. Като 
украшение, за финал на фестивалната вечер, бе 
представена една от най-изпълняваните творби в 
съвременната музикална история - Хоакин Родри-
го (1901-1999) – „Adagio” от „Концерт Аранхуес” в 
изпълнение на Калин Георгиев – китара, а на рояла 
Георги Гаджев. Така завърши концерта на младите 
артисти, които заявиха своето ярко присъствие 
сред професионалистите и готовност за развитие 
и иновации по пътя на класическата китара. 

Завършваме успешно поредното музикално-
артистично събитие от Международен младежки 
фестивал „Кръстопът“, наситен с изкуство, знание и 
вдъхновение, но не се сбогуваме, а си определяме 
среща на следващите нови концерти и семинари 
- Концерт „Акустик“, 28-ми септември, концертна 
зала АМТИИ и Рафал Мазур (акустична бас китара, 
Полша) и Живко Братанов ( джаз пиано, България) 
и Семинар „Александър техник и артистичния пер-
форманс“, с лектор Джон Крофорд, член на „Асоци-
ация  на учителите по Александър техник“, Лондон.

Костадин Динков
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На 13 май 2018 година Академията за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство – Пловдив отново пре-
достави сцена на талантливите български деца и техни-
те преподаватели. Някои от изпълнителите са носители 
на множество престижни награди, за други – тази чест 
предстои. Но всички деца, които чухме, са много талант-
ливи и обичат да пеят.

Концертна зала на АМТИИ се изпълни със сто и пет-
десет участника и публика, която пееше или ритмично 
ръкопляскаше на песните. Сред гостите на събитието 
бяха проф. акад. Милчо Василев, Ректор на АМТИИ – 
Пловдив, който поздрави присъстващите, както и са-
мите организатори на събитието, г-жа Нели Спасова, 
старши експерт „Изкуства“ от РУО – Пловдив, колеги 
преподаватели от катедра „Музикална педагогика и ди-
рижиране“ към факултет „Музикална педагогика“, сту-
денти и докторанти от специалност „Педагогика на обу-
чението“.

В Празника на детската песен се включиха изявени 
училищни и извънучилищни състави, чиито изпълне-
ния бяха подготвени и представени от настоящи и би-
вши възпитаници на АМТИИ специалност „Педагогика 
на обучението по музика”. Специално внимание заслу-
жават:

Детски хор „Лоли-поп“ при Средно училище „Свети 
свети Кирил и Методий“ гр. Пловдив с ръководител Ева 
Палакова, възпитаник на АМТИИ, специалност „Пе-
дагогика на обучението по музика”, представил се с пе-
сните: „Златна рибка“ песен на „Бон-бон“, солист: Васил 
Харизанов и „ Stop people“ песен на украинската група 
„Open kids“.

Вокална формация „Акварели“ при Средно учи-
лище „Свети свети Кирил и Методий “гр. Пловдив с 
музикален ръководител Ганка Георгиева и корепетитор 
Дияна Кънева, възпитаници на АМТИИ. Съставът се 
представи с „Песен от мюзикъла „Бременските музи-
канти“ от Юл. Слабаков, клавирен съпровод: Диана 
Кънева и акордеон – Иван Петков и „Песен „Мечти“ от 
бродуейския мюзикъл „Човекът от Ламанша“ муз: Дейл 
Васерман.

Вокална формация „Фолклория“ с ръководител 
Здравко Мандаджиев при Средно училище „Свети свети 
Кирил и Методий“ гр. Пловдив, която изпълни песните:

1 .„Стоян на мама думаше“ обр. Костадин Бураджиев
2. „Прочула се бяла Рада“ обр. Костадин Бураджиев
Вокална група „Детелинки” при Средно училище 

„Свети Константин – Кирил Философ гр. Пловдив с му-
зикален ръководител Румяна Авуска и песните: “Праз-
ник“ муз: Ст. Диомов и „Голямото междучасие“ му:з Х. 
Агасян.

Вокална формация „Магия мини“ с ръководител 
Руми Иванова от Арт Войс Център Пловдив, съставена 
от 12 деца на възраст от 5 до 7 години, и песните: „Що ми 

домилело“ народна песен, аранжимент: Светлин Стай-
ков и „И пак е лято“ музика: Светослав Лобошки.

Вокална група „Детски мечти” към основно учили-
ще „Райна Княгиня” гр. Пловдив, създадена през 2016г., 
но в този състав работи от края на 2017г. Това е първо-
то представяне на състава на такава голяма сцена. Ху-
дожествен ръководител на групата е г-жа Димитринка 
Трендафилова, магистър Педагогика на обучението по 
музика.

Вокална формация Магия Джуниър също е от Арт 
Войс Център Пловдив. Това са шест момичета на възраст 
10 и 11 години – по- малкият вариант и наследнички на 
4Magic. В тяхно изпълнение чухме: „Фолклорна сюита“ 
музика и текст народни; аранжимент Светлин Стайков; 
„Man in the mirror” музика и текст Майкъл Джексън.

Студио „Kontempo”, което съществува от 2012 година 
с музикален ръководител и вокален педагог Магистър 
Даниела Денчева, възпитаник на Академията за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. На 
сцената на Музикалната академия се представиха:

Ванеса Ерева - 15 г. “Midnight man”
Василена Конзова - 14 г.”Hurt”
Диана Димитрова – 14 г. “I will survive”
Вокална формация „Славена” с музикален ръково-

дител Мирослав Караделев, възпитаник на АМТИИ, 
дългогодишен учител-наставник към катедра „Музи-
кална педагогика и дирижиране“. Формацията изпълни 
песните: „Чудо та големо“ и „Спънато хоро“.

Мероприятието се провежда по проект „Развитие 
на практическите и художественотворчески умения на 
студенти и докторанти от специалност „Педагогика на 
обучението по музика“ АМТИИ – Пловдив. Творчески-
ят екип, реализирал организацията – доц. д-р Цветанка 
Коловска, ръководител, ас. Диана Райчинова и ас. док-
торант Жан Пехливанов пожелават успешна творческа 
година на младите изпълнители и техните музикални 
педагози.

ПРАЗНИК НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН В АМТИИ – ПЛОВДИВ



Снимки: Таня Върбева


