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Традиция и бъдеще 

Млади преподаватели от НМА „Проф. Панчо Владигеров“  

с концерт в НДК по повод 100-годишнина на висшето училище 

Юлияна Караатанасова 

 

 

На 20 май в зала 9 на НДК се състоя концерт на млади преподаватели 

от Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ по повод 

нейната 100-годишнина. Това бе едно от поредицата събития във връзка с 

честванията. Програмата на концерта бе вдъхновена и от празника на 

славянската писменост и култура 24-ти май, представяйки букет от творби на 

славянски композитори, сред които подобаващо място бе отделено на 

патрона на Академията – композитора Панчо Владигеров. „Свързвам себе си 

и своето развитие с музиката на Владигеров“, сподели цигуларят Стоимен 

Пеев, чието изпълнение на Соната за пиано и цигулка опус 1, първа част, 
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заедно с пианистката Маргарита Илиева, откри концерта в НДК. „Като 

носител на награда от Международния конкурс „Панчо Владигеров“ в 

Шумен първите ми впечатления са за тази непосредственост на музиката, 

която Владигеров предлага на слушатели и изпълнители, завладяваща с 

изключителна емоционалност и сложен хармоничен език, който се възприема 

лесно от публика, изпълнители и лично от мен.“ Богатият концертен опит и 

многобройните международни награди на цигуларя оправдаха очакванията 

на публиката още от първите тактове. Увереност, виртуозно боравене с 

технически похвати и щрихи, обмислено драматургично изграждане на 

кулминациите и творбата като цяло, единство и баланс между клавирната 

партия и цигулката, разкриха майсторството и страстта към българското 

звучене от страна на изпълнителите. „100-годишнината на НМА за мен е 

радост, чест и отговорност“, сподели пианистката Маргарита Илиева. 

„Трябва да се радваме, когато имаме подобен тип институции като 

Музикалната академия, които не просто достигат тези 100 години, а са едни 

от най-важните културни институти, свързани с развитието на най-новата 

българска история. За мен е радост, че съм учила и че сега преподавам, че 

имам възможност да предам нататък това, което на мен са ми дали моите 

преподаватели. Чест и отговорност е за мен, защото всичко, което сме 

научили, аз смятам, че е на изключително високо ниво. Имах шанса да 

попадна при проф. Стела Димитрова-Майсторова, проф. Илия Чернаев, доц. 

Марина Капитанова, при проф. Виктор Чучков – едни изключителни имена, 

които наистина ми дадоха толкова много, че впоследствие аз не изпитах 

нужда да специализирам на Запад. Тук имаме невероятни професионалисти. 

Сега съм много щастлива, че имам възможност да се занимавам с младите 

колеги, които са зареждащи от своя страна, самите те искат много любов, 

много внимание. Бих била много щастлива, ако успея да предам това, на 
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което мен са ме научили“, допълва Илиева. „Самочувствието ми като 

преподавател в Музикалната академия ще дойде след време с натрупването 

на опита“, продължава темата Стоимен Пеев. „Но засега се уповавам на това, 

което съм научил от опитните преподаватели, които съм имал, и се опитвам 

да го прилагам върху студентите. Доколко успешно, времето ще покаже.“ 

Концертът предостави истинско удоволствие за любителите на 

вокалната музика – лиричните „Песен за родината“ и дует на Камелия и 

Маестрото из оперетата „Младостта на маестрото“ на Виктор Райчев, 

изпълнени с вкус към стила от преподавателите от вокалния факултет Марчо 

Апостолов – тенор и Нона Кръстникова – сопран под съпровода на Мира 

Искърова. „100-годишнината е един голям празник, едно голямо зачитане на 

тази обществена инициатива – музикалното образование в България, – един 

поклон пред всички имена, които присъстват в историята на това висше 

учебно заведение и може би вид самоуважение“ – така започна своя коментар 

Марко Апостолов. „Помня много добре своите преподаватели от 

студентските години, с голяма част от тях съм в контакт до ден днешен. 

Разбира се, най-близки до сърцето ми са моите преподаватели по специален 

предмет, моята преподавателка по пеене доц. Ирена Бръмбарова, проф. Павел 

Герджиков, в чийто клас по актьорско майсторство бях. Помня още няколко 

изключителни присъствия в своя живот, иначе в музикалния живот на 

България те са доказани. Бих искал да спомена проф. Анди Палиева, проф. 

Георги Костов – сега малко се подминава неговото име, но на този човек ние 

дължим уважението за годините на нашето образование към институцията и 

изобщо към българската музика. Както дължим уважение на всички свои 

професори. Тъй като съм възпитаник на вокалния факултет, бих отбелязал 

преподавателите по пеене, с които не съм работил пряко, но те са го 

ръководили под някаква форма и фактически нашият статус се определя от 
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техния авторитет. Това беше проф. Реса Колева, проф. Благовеста 

Карнобатлова, проф. Илка Попова, проф. Мила Дюлгерова и проф. Нико 

Исаков понастоящем, които се грижат за авторитета на българските 

академични оперни певци. Има определено голяма разлика между 

предишните поколения студенти и сегашното и тя не е толкова в 

отношението и сериозността към работата, а е по-скоро в промяната на 

профила на генерацията. Сегашните студенти са изключително необременени 

от болни амбиции, от някакви задължителни нормативи, които трябва да 

преодолеят в живота си. Те са свободни духове, което е прекрасно, защото 

това дава възможност за изява на творческата страна, а не на някакви 

амбиции – празни, задължителни, профилиращи, вкарващи в коловоза. 

Сегашните деца са свободни. Забелязвам, че процентът на успеваемост е 

горе-долу почти същият независимо, че преди 25, 30 или 40 години тази 

професия се радваше на много по-голям авторитет в обществен план. Но сега 

все пак добрите стават сериозни професионалисти“, завърши Апостолов. 

Ето и мнението на пианистката Мира Искърова: „100-годишнината на 

НМА може да бъде много различни неща. Може да бъде краят на един сън, 

като в една позната приказка. Може да бъде краят на един човешки живот 

като в една друга тъжна приказка. Може да бъде и половината на 200 години. 

Надявам се да е това. Това е една институция, която е определила много от 

нашия живот. Аз съм благодарна, че тя е част от моя и се гордея, че това е 

сградата, в която аз стъпвам, но преди мен са били фигури като Пипков, 

Владигеров и много други. За мен това означава много, аз съм от онова 

поколение, за което това означава някакви неща, които го определят и му 

придават смисъл. Дотолкова, доколкото се старая да бъда близо до своите 

студенти и да ги уча също на това да бъдат близо до своите предшественици 

и да умеят да не се вземат твърде насериозно, защото в музиката поне по моя 
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вкус е нужно да има дълбочина, да се стига до много далеч, но да има и 

чувството за хумор и чувство за респект.“ 

Нона Кръстникова продължи: „За мен е една изключителна привилегия 

и отговорност да работя в Националната музикална академия. Тази 100-

годишнина означава, че Академията има вече една сериозна база зад гърба 

си, един сериозен опит. И това, бих казала, че говори много добре дори за 

цяла България, защото означава, че поне от 100 години имаме средище на 

културата, има хора, които искат да се занимават с култура и изкуство, има 

хора, които искат да ги обучават. Аз възприемам НМА като едно много топло 

място, в което се разменят идеи, емоции, едно място, в което не само се учи, 

но и се твори, защото и преподавателите, и студентите имат възможност да 

се изявяват в най-различни конфигурации – с оркестър и без оркестър, в 

камерни и монументални творби, в учебния оперен театър с неговите 

прекрасни представяния. Академията е едно много топло място, пълно с 

млади хора и живот, от което аз съм много доволна, че съм част, защото и аз 

се захранвам с енергия и младост. Днешните студенти не са толкова 

изпълнителни, те подлагат всичко на съмнение, за което аз лично им се 

възхищавам. Когато аз бях млада, каквото ми кажеха преподавателите без 

никакво съмнение и въпрос изпълнявах. И това според мен е грешка. Много 

добро качество на младите хора е да подлагат всичко на съмнение и аз им 

благодаря, защото по този начин ме карат аз самата да се развивам и все 

повече да бъда нащрек, за да мога да бъда на ниво.“ 

Още едно вокално произведение, включено в концертната програма, 

завладя вниманието на слушателите в зала 9 на НДК на 20 май – концертната 

премиера на „Триптих“ за глас, виолончело и пиано от Борислава Танева в 

интерпретация на сопраното Нона Кръстникова, виолончелиста Атанас 

Кръстев и пианистката Мария Русева. Интерпретацията на музикантите 
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изведе на преден план елегантните фрази и тънка чувственост на 

композицията, отличаваща се с изисканост и вокална трактовка не само на 

вокалната, но и на инструменталните партии. „Този цикъл на Борислава 

Танева с три песни се казва „Очарованата“, допълва Нона Кръстникова. 

„Текстът е много женски, музиката носи същото усещане. Имаме 

удоволствието да го изпълним с Мария Русева, с която сме дългогодишно 

дуо и с Атанас Кръстев, с когото сме за втори път на сцена заедно. Това е 

концертна премиера на творбата, въпреки наличието на един студиен запис. 

Харесвам тези три песни, обичам ги и се надявам да имаме възможност да ги 

изпълняваме още много пъти, защото мисля, че имат потенциал. Това е нова 

българска музика, изключително приятна за слушане и предаваща емоция и 

страст.“ Ето какво сподели и пианистката Мария Русева по повод 100-

годишния юбилей на НМА: „Това е голям празник и заради това, че ще 

имаме толкова много събития, с които ще се отбележи тази годишнина на 

фона на епидемиологичната обстановка от година и половина насам. Също 

така, за мен е личен празник заради това, че преподавам в НМА. Когато съм 

била ученичка и дори студентка, не съм си и помисляла, че така ще потръгне 

животът ми и съм безкрайно благодарна, че така са се развили 

обстоятелствата да се насоча към преподавателската дейност и днес да сме 

заедно на този празник.  

Днешните студенти са донякъде различни от нашето поколение, но и 

донякъде много си приличаме. Аз доста общувам със студентите и извън 

занятията и много се радвам. Има изключително качествени деца, търсещи, 

можещи, на които наистина човек има какво да даде. Донякъде улеснява, 

донякъде затруднява обучителния процес това стремглаво развитие на 

технологиите. Но ние гледаме да се възползваме от всички неща, които ни се 

предлагат и да ги инвестираме в един наистина по-добър резултат. Аз лично 
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държа много на своите преподаватели. Първо съм изучавала пиано в 

инструментален факултет при проф. Марина Капацинская, на която 

безкрайно много дължа за това, което мога изобщо в свиренето. Тя много ми 

е дала като музикант, не просто като пианизъм или някаква техника толкова, 

колкото ми е разширила кръгозора за това какво е музика и звук. От друга 

страна, аз съм завършила и хорово дирижиране в теоретичния факултет, 

където съм имала възможност да работя с преподаватели по специалните 

предмети като проф. Крум Максимов и проф. Мирослав Попсавов, които са 

утвърдени имена и едни от доайените на хоровото изкуство в България. Тъй 

като винаги съм проявявала интерес към писането, към научната работа, 

много съм комуникирала с проф. Лъчезар Каранлъков, изключително съм 

благодарна на проф. Александър Текелиев. Има имена, които вече не 

спрягаме в нашите среди. Може би това е съществената разлика между 

нашето поколение и сегашното, че те вече черпят информация не толкова от 

извора, както беше при нас, а от следващите преподаватели, които развиват 

нататък музикалното изкуство в България.“ 

Виолончелистът Атанас Кръстев с пианистката Виктория Василенко – 

едно от най-любимите на българската публика дуа – изпълниха „Вокализ“ от 

Рахманинов, разкривайки най-красивите черти на популярната творба с 

финес и вълнуваща нюансирана фразировка. В пълен контраст прозвуча 

„Хумореска“ от Ростропович, в която виолончелистът изяви своята 

виртуозност, предизвиквайки одобрителни аплаузи. „Пиесата е своеобразен 

подарък от Ростропович за Козолупов“, споделя Атанас Кръстев, „защото 

Ростропович забравил рождения ден на своя учител и като извинение в 

рамките на една нощ написал една от най-трудните и виртуозни пиеси за 

виолончело, въобще създадени някога.“ Своите вълнения по повод 100-

годишнината на Академията Кръстев сподели преди концерта: „Това е нещо 
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много специално за мен, защото Академията ми е като втори дом. От най-

ранна детска възраст прекарвам много време там, първо защото моят баща 

проф. Анатоли Кръстев работи там повече от 50 години. Много ми е мило и 

приятно, че мога да участвам точно в такъв концерт, защото това, че сега 

имам шанса да работя в Академията за мен винаги е било мечта и съм 

щастлив, че се сбъдна. Този празник за мен е все едно член на моето 

семейство има рожден ден, така че съм изключително щастлив. Благодарен 

съм на своя баща, при когото съм завършил, както на проф. Евелина 

Арабаджиева и проф. Ангел Станков, които са ми дали много в камерното 

свирене. Дължа много на целия преподавателски колектив. Спомням си като 

студент много от теоретичните лекции, винаги ми е било интересно и съм 

ходил с желание. Естествено благодаря и за разбирането на повечето 

преподаватели, на които когато съм бил зает с концерти или конкурси съм им 

се обаждал и те винаги са ме подкрепяли в това отношение. Сегашните 

студенти, въпреки че имат много повече възможност да пътуват, избират 

Музикалната академия, което за нас е голямо признание и отговорност. 

Нашият живот се променя много, ние имаме в момента много повече достъп 

до информация, всичко е много по-глобално. Специално за виолончеловия 

клас съм много щастлив, че имаме една много сплотена и приятелска 

общност и всеки дърпа другия напред, има една здравословна и приятелска 

конкуренция, което е много важно според мен за развитието на всеки един 

млад инструменталист. Относно съвместяването на концертната и 

преподавателската работа, професорът на моя проф. Анатоли Кръстев, а 

именно проф. Велко Карастоянов е имал едно смешно, но вярно решение. 

Когато някой се е оплаквал, че е много зает, просто казвал: „Ами гледай сега, 

никой не те задължава да спиш!“ Така че аз се уповавам на това мото“, 

споделя наследената мъдрост младият виолончелист. „Когато две неща са ми 
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приятни, както е в случая – концертирането и преподаването, – винаги 

намирам време и не ми тежат.“  

Ето какво допълни Виктория Василенко относно честванията на 100-

годишнината на НМА „Проф. П. Владигеров“: „Това е изключително важно 

събитие въобще за българското музикално образование, за тази институция, 

където са се обучавали, преподавали и преподават много големи имена. 

Щастлива съм, че съм в екипа вече от година и половина като млад 

преподавател на хонорар и докторант и съм много благодарна за 

възможността да участвам в този концерт в НДК. Винаги се радвам да 

споделя прекрасни емоции с публиката и с ръководството на Музикалната 

академия и очаквам всички събития, свързани с юбилея, с нетърпение. 

Още в музикалното училище започнах да уча при проф. Стела 

Димитрова-Майсторова в продължение на осем години. Участвала съм в 

много класови концерти и продукции в Академията. Работила съм с проф. 

Илия Чернаев, който беше неин асистент по това време. Покрай проф. Стела 

Димитрова и нашата работа се запознах с други прекрасни млади пианисти, 

които бяха нейни студенти в Академията и някои от тях в момента са с 

прекрасна кариера. На нея дължа много и горещо й благодаря.  

Определено се усеща много силна разлика в самата атмосфера в 

Музикалната академия, сравнено с учебните заведения, в които съм учила в 

чужбина. Това може би се дължи на факта, че аз съм българка и съм оттук и 

това е нещо много мое, познато, където съм прекарала огромна част от 

развитието си като ученичка и сега продължавам да се развивам и като 

преподавател. Много топла атмосфера, усмихнати хора, добре се работи, 

много качествен екип от млади преподаватели включително. Мисля, че 

всичко върви в много добра посока.“ 



10 
 

Изявата на Виктория Василенко в концертната програма бе с Две 

пиеси: Пролог и Адажио от концертна сюита „Спящата красавица“ на 

Чайковски в обработка на Михаил Плетньов. Високата международна класа 

на пианистката пролича в майсторското боравене и моделиране на клавирния 

звук в най-прецизните му тихи нюанси. Богатството на оркестровия звук, 

претворен с клавирни похвати, бе не по-малко впечатляващо. Но най-

възхитителното достижение на младата пианистка по мое мнение е 

култивираната способност да анализира, изгражда и развива музикалната 

форма във времепространството с рядка концептуалност и решимост, 

минаващи през стиловите особености на творбата и яркото артистично 

присъствие. 

Като представител на катедра „Духови и ударни инструменти“ на 

НМА, флейтистката Ива Любомирова, приела щафетата на преподавател от 

своя проф. Георги Спасов, се представи с „Вечерна песен“ от Владигеров за 

флейта и пиано. Малко озадачаваща бе леко дистанцираната интерпретация, 

вместо очакваната дълбочина на емоцията и тънко динамично нюансиране. 

Безспорно международният опит в обучението и концертните изяви 

гарантираха техническо покритие на нотния текст под съпровода на 

Светозара Панайотова-Тонева. „Вечерна песен“ от Владигеров и изобщо 

творбите на българските композитори са една много сериозна част от моя 

репертоар. Това е едно от най-любимите ми произведения и аз съм го 

изпълнявала неведнъж през живота си“, сподели Любомирова. „Академията 

за всички нас е много лично и специално място, не само място, където 

работим, тя е наш втори дом. Това е отправната точка, от която всеки един от 

нас е тръгнал. Тези чествания са една много хубава инициатива на ректора и 

с голямо удоволствие свиря на този концерт. Работя от 15 години в 

музикалното училище и имам доста опит. Студентите са по-завършени 
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личности, при тях има други предизвикателства, които трябва да се 

посрещат, но винаги има изненади“, добави флейтистката. „На този концерт 

посветен на 100-годишнината на НМА“, разказва пианистката Светозара 

Панайотова-Тонева, „съм развълнувана, защото това е много голяма чест – да 

сме съвременници на този юбилей, да работим в тази институция, която сме 

завършили и сега вече сме участници в изграждането на младите таланти. 

Работата ми е много интересна, защото когато общуваш с млади хора 

предимно трябва да събудиш у тях любопитството. Това е ежедневната ни 

работа. Натрупването на знания е всъщност едно натрупване на много, много 

музика, в която трябва да откриваш нови и нови неща. Аз също откривам 

заедно със студентите всеки ден неща, които са много красиви за мен.“ 

Истинско преоткриване за публиката бе „Славянска фантазия“ от Карл 

Хьоне, изпълненана от Петър Македонски – тромпет и Георги Бойкин – 

пиано. Тази бляскава пиеса не е звучала на концертния подиум у нас повече 

от 20 години. „Словенският композитор Карл Хьоне е написал това 

произведение през 1826 година. С Георги Бойкин свирим отскоро заедно и се 

надяваме да имаме общи проекти занапред“, сподели Петър Македонски. 

Изпълнението на музикантите подсказва обещаващи перспективи пред тях 

като дуо, което свири със страст и отдаденост, предшествани от задълбочено 

изучаване на творбата и осмисляне на интересни идеи, които в по-голямата 

си част бяха добре представени на публиката. Вълненията си относно юбилея 

на Академията музикантите споделиха преди концерта. „За мен 100-

годишнината на НМА е голямо събитие в моя професионален живот“, каза 

Петър Македонски. „Чувствам се горд, още повече, че съм израснал в 310-та 

стая, където преподаваше моят баща и за мен тя е втори дом. Работата с 

младите хора ми дава надежда и някакъв вид светлина. От всичко, с което 

съм се захванал да работя, в последно време намирам все повече смисъл в 
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преподаването и срещите с млади хора, които се стремят към знание.“ „За 

мен е малко трудно да си дам сметка през какво е минала Музикалната 

академия през тези 100 години“, продължи Георги Бойкин, „и е голяма чест 

да съм част от нея вече почти 10 години и сега да мога да участвам в тези 

концерти по повод честванията. За да стана музикант със самочувствие и 

добро име, дължа много на проф. Борислава Танева. Бил съм при нея почти 

целия си курс на обучение и продължавам като неин асистент. Досегът с 

младите хора е изключително ценен за човек на моята възраст, тъй като със 

студентите имаме 7 – 8 години разлика, не чак толкова голяма. Възможността 

да работя с някои от най-добрите млади пианисти в България, да се опитам да 

им помагам те да се учат по-добре, всъщност мен ме учи и като педагог, и 

като пианист аз научавам все повече неща за себе си като инструменталист.“ 

В „Каприз“ за фагот и пиано от Владигеров Сабина Йорданова 

виртуозно и стилно изпълни забележителната пиеса на композитора в 

неговия характерен стил на бликащ хумор и богатство на хармоничния изказ, 

предаден от клавирната партия. Тази чудесна пиеса обогатява репертоара за 

фагот сред поредицата от интереси български произведения. „За мен 100-

годишнината на НМА „Проф. П. Владигеров“ означава преди всичко 

традиции и предаване на тези традиции от поколение на поколение“, сподели 

фагостистката. „За мен е голяма чест, че имам възможност да преподавам и 

да предавам знанията, които аз съм получила. Отговорността е огромна и 

всъщност процесът е двустранен – аз също научавам някои неща от 

студентите, защото от всеки има какво да се научи.“ 

Високото ниво на клавирната катедра в НМА бе за пореден път 

защитено от изпълнението на Гергана Несторова с „Шакона“ от 

Губайдулина. Тази сложна фактурно съвременна пиеса, изискваща 

изключителна концентрация и издръжливост, предоставя огромно 



13 
 

предизвикателство за овладяването на формата и колорита на звука – всичко 

това бе уверено поднесено от младата пианистка. Ето и нейните думи по 

повод юбилея: „100-годишнината на НМА е не само една дата или сбор от 

цифри, а голяма отговорност на първо място, вълнение, вдъхновение, 

удоволствие и чест, че съм част от екипа на НМА и като млад преподавател, 

и като изпълнител, който представя това, което е научил в последните 12 

години там като студент, докторант, вече и като асистент в Клавирна катедра. 

За мен е много голямо предизвикателство да успея да предам това, което аз 

съм научила дотук в пътя си, на тези, които в момента се развиват и гледат с 

отворени сетива към сцената и тръпнат да стъпят на нея; това, че съм 

наследник и последовател на една изключителна традиция на велики 

музиканти, които са живели, творили и са оставили незаменими изпълнения 

и творчество в историята на Академията, и тази нишка между минало и 

бъдеще е нещо изключително специално, важно и много вдъхновяващо. На 

първо място дължа много на своята професорка Марина Капацинская, при 

която завърших. Тя и до ден днешен е неотлъчно до мен при всяка изява – с 

духовно присъствие, със съвети, с подкрепа. Искам да спомена и проф. Стела 

Димитрова-Майсторова, проф. Борислава Танева, която ми даде възможност 

да работя в Музикалната академия. По теоретичните дисциплини бих искала 

да откроя имената на проф. Томи Кърклисийски и доц. Николай Градев. Те 

ми помогнаха изключително много в общото ми развитие като музикант. 

Благодаря на проф. д-р Димитър Цанев, при когото завърших докторантура и 

на много други имена, всеки с присъствието си. И не само преподаватели... 

Бих казала, че цялата атмосфера, колегите и студентите, всяка среща с 

музиката и с всеки музикант носи вдъхновение, носи информация, 

провокация, промяна. За мен това е много вълнуващо и е смисълът на 

работата ми в Музикалната академия.“ 
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Последната творба в концертната програма бе първа част из Концерт за 

маримба, ударни инструменти, пиано и оркестър, изпълнена от авторите й 

Мирослав Димов – маримба и Емелина Горчева – пиано. След успешната 

премиера на творбата в НМА, музикантите се представиха с нея в Страсбург 

в рамките на Българското председателство на Комитета на министрите в 

Съвета на Европа. „100-годишнината на Музикалната академия ме кара да се 

чувствам безкрайно горда“, сподели Емелина Горчева, „горда, че толкова 

дълги години съхраняваме традициите, че имаме такива имена в българската 

музикална култура, които са били първо студенти, след това преподаватели и 

са ни прославяли по цял свят. Това е невероятно чувство на гордост, че мога 

да бъда част от тези тържества. Много е зареждаща работата с младите хора 

и това е едно поле за изява за нас. Отговорно е да преподаваш на ученици и 

на студенти, защото така трябва да представиш материала, че да възпиташ 

добър вкус, естетика и верен критерий.“ „За мен Академията е много повече 

от втори дом, защото аз съм по цял ден там, от сутрин до вечер“, продължава 

Мирослав Димов. „100-годишнината е събитие, което се случва един път в 

живота и за мен е огромна чест и отговорност, че съм включен в честванията 

и участвам в този концерт. Ние с Емелина Горчева сме автори на 

произведението „Необятни светове“ – Концерт за маримба, ударни 

инструменти, пиано и оркестър и то е изключително в нашия професионален 

живот. Премиерата беше в НМА, за което съм благодарен на цялото 

ръководство.“ Творба на двамата млади музиканти, преплитаща елементи от 

джаза и съвременните популярни стилове, постави ефектен финален акорд на 

концерта в НДК. 


