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ТЪРЖЕСТВО НА МУЗИКАТА И МЛАДЕЖКИЯ ДУХ 

Юбилеен концерт по повод 25-годишнината от създаването на 

младежката формация към Хора на софийските момчета 

 

Доц. д-р Теодора Димитрова,  

 

Събитието, което се проведе на 10 декември в Голямата зала на НМА 

„Проф. Панчо Владигеров“, може да се опише с една дума – празник! И като 

на истински празник имаше от всичко – тържествена атмосфера, настроение, 

емоции, ретроспекции, равносметка, поздравления, благодарности, цветя, 

сълзи.... и най-вече музика!  

Viva la musica! С тези думи завърши поздравлението си към хористите 

диригентът на хора проф. д-р Адриана Благоева и те носят квинтесенцията на 

цялото битие на състава. Какво друго, ако не музиката може така силно да 

мотивира вече напускащите детския хор момчета да продължат да творят 

заедно?!  Така тази вечер тържествуваха музиката и неугасващият младежки 

дух! Символично беше и самото начало с произведението „Фанфари за 

музикалния празник“ от Д. Еделман. 

Конкретният повод  за концерта предполага свободен прочит на 

конструиране на програмата и диригентът Адриана Благоева се е възползвала 

от това преимущество с усет и внимателна преценка. В програмата умело 

бяха съчетани живи изпълнения с документални записи от предишни 

концерти, както и филмови кадри, припомнящи основните акценти от 

историята на състава (участия в международни форуми, награди, значими 

концертни прояви). Така се получи естествен преход от началните години 

към днешния облик на формацията, при което по категоричен начин се 

наложи изводът, че този състав е изградил през годините свой собствен образ, 
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с характерен и разпознаваем звук. И този път публиката можа да се наслади 

на спята, изравнена, хомогенна звучност, перфектна дикция, отличен 

ансамбъл и плавно излети фрази. Формално гласовете се водят мъжки (тенори 

и баритони), но младата възраст на певците прозира в свежестта  и 

естествения цвят (дори на моменти нешлифованост) на тембрите. 

Концертните изпълнения не бяха многобройни – общо 9 пиеси. Изборът 

им очевидно е много внимателно обмислен и определено постигна немалко 

цели. От една страна, пиесите „пасваха“ чудесно на възможностите на силно 

подмладения състав, от друга – представиха голямото многообразие от 

стилове в репертоара на състава: от църковнославянските песнопения (П. 

Чесноков – „Хвалите Господа с небес“), историческите повествователни 

балади (Т. Попов – „Българска песен“) и фолклорните хуморески (П. Льондев 

– „Седенкя се прави) през съвременните творби от български и чуждестранни 

композитори (Ал. Текелиев, М. Л. Лайтфут, Д. Дуарте) до популярни и 

любими за публиката джазови интонации и латино ритми („Алпийска румба“, 

„Веселата мелодия Джейда“). Не на последно място градацията при 

построяването на програмата допринесе за вдигане на градуса на настроение 

в залата още при изпълнението на третата пиеса и продължи да се покачва до 

края на концерта. Разбира се, въздействието върху публиката се дължи 

предимно на изпълнителите на подиума и младите певци се справиха 

великолепно с тази задача, въпреки трудностите и прекъсването на 

нормалния репетиционен процес през последните две години. Публиката от 

своя страна беше особено отзивчива и реагира спонтанно на музикалните 

картини, които се рисуваха от сцената, и така се получи 

взаимнопроникващото въздействие между изпълнители и публика – най-

ценното предимство на живото концертно изпълнение. 
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Всеки музикален състав е отражение на таланта и професионализма на 

своя диригент и младежката формация не прави изключение в това 

отношение. Основната заслуга съставът да съществува и да изглежда по 

начина, по който го познаваме, безспорно е на неговия създател и неизменен 

диригент – Адриана Благоева! Неуморна, упорита и предано посветена на 

развитието на състава, тя успява да поддържа вдъхновението и желанието за 

музициране у момчетата, дори когато природата по естествен път ги 

изключва от детския хор. Безкомпромисна в своите изисквания и с въведена 

отлична организация, А. Благоева успява четвърт век да поддържа високото 

професионално ниво на състава.  

Тук е мястото да отдадем заслуженото и на другия безспорен 

професионалист в хора – Зорница Гетова. Пианист, акомпанятор, хормайстор, 

приятел… Нейните артистични и вдъхновени съпроводи на концертните 

пиеси допринасят неимоверно за общото настроение и професионално 

изпълнение на формацията.  

Не на последно място трябва да споменем и целия екип от сътрудници, 

които подпомагат функционирането на такава сложна структура и със своя 

ентусиазъм и отдаденост допринасят за неговото израстване. 

И в заключение – от сърце да пожелаем на формацията На многая лета, 

за да може празникът да продължава! 

 


