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Скъпи приятели,

Европейският музикален 

фестивал навлезе в своето 

второ десетилетие. Нало-

жил се като символ на про-

буждането на града преди 

новия активен сезон, фес-

тивалът ще пусне отново 

пролетния дух на сцените 

на морската столица. 

Ще посрещнем блестящи 

имена от световния музи-

кален елит, които присти-

гат от Санкт Петербург, Па-

риж и Берлин, както и ве-

ликолепни български арти-

сти с международно приз-

нание. Ще потърсим до-

пирните точки между раз-

личните жанрове, ще за-

радваме душите си с въл-

ненията от живите срещи с 

голямото изкуство.

С благодарност за ентуси-

азма и топлината на искре-

ните ви аплодисменти, 

вярвам че и тази година за-

едно с вас ще превърнем 

Европейския музикален 

фестивал във вдъхновява-

що приключение на духа. 

Мария Кондова

Директор на Европейски

музикален фестивал-

Варна

15.03/19.00 Варненска опера

ФРЕНСКИ ИМПРЕСИИ
СВЕТЛИН РУСЕВ цигулка    
МИЛКО МИЛКОВ пиано
ВАНЯ ПЕШЕВА пиано
Симфоничен оркестър 
на Държавна опера - Варна
диригент Амори дьо Клозел Франция

18.03/19.00 Варненска опера

РУСКИ ФОЙЕРВЕРКИ
ВИОЛОНЧЕЛОВ КВАРТЕТ 
РАСТРЕЛИ Санкт Петербург

КИРИЛ КРАВЦОВ 
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ
КИРИЛ ТИМОФЕЕВ
СЕРГЕЙ ДРАБКИН

28.03/19.00 Варненска опера

VIOLIN EXTRAVAGANZA
МАРИО ХОСЕН цигулка
Академичен камерен оркестър 
ОРФЕУС към НБУ

01.04/18.00 Художествена галерия

ОБЕРОН ТРИО Германия

ЙОНАТАН АНЕР пиано 
ХЕНЯ ЗЕМЛЕР цигулка
АНТОАНЕТА ЕМАНУИЛОВА виолончело

08.04/18.00 Художествена галерия

БАРОКОВ АНСАМБЪЛ 
БАРДИ
КАЛИН ПАНАЙОТОВ обой
ВАЛЕНТИН МЕТОДИЕВ обой
СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ фагот
ЦВЕТЕЛИНА ДИМЧЕВА чембало

11.04/19.00 Зала 1 ФКЦ

THE ART OF BIG BAND
АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ 
и Биг Бенд БРАС АСОЦИАЦИЯ



15.03
Варненска опера

Начало 19:00 
Билети 10-25 лв.

Светлин Русев 
цигулка
Милко Милков
пиано
Ваня Пешева
пиано

Симфоничен 
оркестър 
на Държавна 
опера – Варна

диригент
Амори дьо Клозел 
Франция

ФРЕНСКИ ИМПРЕСИИ
ВИРТУОЗЪТ СВЕТЛИН РУСЕВ ПРЕДСТАВЯ

ЦИГУЛКОВИ ШЕДЬОВРИ НА СЕН-САНС, 

ШОСОН И РАВЕЛ

Началото на фестивала е своеобразен реверанс към 
Франкофонския месец в България. Посветен на френската 
симфонична традиция от XIX и първата половина на XX 

век, концертът ще предложи пъстър калейдоскоп от 
музикални впечатления. Изкушение за меломаните ще 

бъде гастролът на звездата на българското изпълнителско 

изкуство – цигуларят Светлин Русев. С изискания си вир-
туозитет и стилистична изтънченост той ще представи 

ярки образци на френската цигулкова литература. Кон-

цертмайсторът на Филхармоничния оркестър на Френско-
то национално радио и на Сеулcкaта филхармония ще 

очарова публиката с уникалния тон на своята цигулка 
Страдивариус Camposelice от 1710 г., предоставена му от 
Nippon Music Foundation. Концертът за две пиана и 

оркестър от Пуленк, в интерпретация на изявените 
пианисти Милко Милков и Ваня Пешева, обещава да се 

превърне в интригуващ акцент. Типична „рожба” на 

музикалната естетика на XX век в периода между двете 
войни, творбата завладява с пъстротата от стилови 

реминисценции – от непосредствеността на Моцартовите 



мелодии до екзотиката от оркестрови багри на индонезий-

ския Гамелан и отзвука от американския джаз и френски-
те кабарета. Специален гост ще бъде известният френски 

диригент и композитор Амори дьо Клозел, под чиято палка 
Симфоничният оркестър на Държавна опера – Варна ще 
изпълни също Сюита Арлезианката от Бизе.

Ж. Бизе – Сюита Арлезианката

Е. Шосон – Поема за цигулка и оркестър

К. Сен-Санс – Интродукция и Рондо капричиозо
М. Равел – Рапсодия Циганка

Ф. Пуленк – Концерт за две пиана и оркестър

www.grandmall-varna.com



Кирил Кравцов
Михаил Дегтярев
Кирил Тимофеев
Сергей Драбкин

ВИОЛОНЧЕЛОВ КВАРТЕТ 
РАСТРЕЛИ 
След световен триумф, 
харизматичната четворка се завръща 
на варненска сцена 
с РУСКИ ФОЙЕРВЕРКИ

Едва ли има някой, присъствал на концерта им от 
Европейски музикален фестивал 2005, който да не носи и 
до днес емоцията и магията от досега с тяхното изкуство. 
Защото те са музиканти, които вълнуват и оставят трайни 
следи. Малко известен за света тогава, днес виолончелов 
квартет Растрели се завръща във Варна след респектира-
щите над 700 концерта в близо 30 страни от Европа и 
Америка, многобройни възторжени аплаузи от публиката 
и блестящи отзиви от музикалната критика. Те свирят на 
едни от най-големите сцени като Гастайг – Мюнхен, Кон-
цертхаус – Виена, залата на Петербургската филхармо-
ния, Лийдерхале – Щутгарт и са чести гости на престижни 
фестивали – Бетовеновия фестивал в Бон, Шлесвиг-
Холщайн, Бранденбургски летни концерти, Охридско ля-
то, Медоуларк – САЩ и др. Имат издадени 5 компактдиска 
за различни лейбъли, от които Cello in Classic получава 
номинация за руските награди Грами.

18.03
Варненска опера

Начало 19:00 
Билети 10-25 лв.



Квартетът носи името на забележителния италиански 
архитект от XVIII век Бартоломео Растрели, проектирал 
световноизвестния Ермитаж и изградил пищния облик на 
Санкт Петербург – роден град на трима от музикантите от 
състава. Изпълнители, владеещи до съвършенство тън-
костите на своя инструмент и тайните на ансамбловото 
музициране, те вълнуват публиката със своята харизма-
тичност и отдаденост на музиката, със свободата на 
артистичното си присъствие и нетрадиционния си репер-
тоар „между два жанра“. 

Проектът Руски фойерверки, който ще бъде представен 
пред варненска публика, включва уникални аранжименти 
за четири виолончела на шедьоври от Чайковски, 
Мусоргски, Рахманинов, Прокофиев. В концерта ще 
прозвучат и творби от Глиер, Карл Давидов, Джордж 
Гершуин, Дайвид Попър и Пол Дезмънд, както и създадени 
специално за състава композиции от Сергей Драбкин и 
Михаил Дегтярев.



VIOLIN EXTRAVAGANZA
Марио Хосен и Орфеистите възкресяват духа 
на великите цигулкови виртуози

За всички почитатели на бравурната цигулкова музика 
концертът обещава истинско пиршество за сетивата. 
Духът на великите виртуози Корели, Тартини, Паганини, 
Сарасате и Крайслер ще оживее на сцената чрез 
изключителното майсторство на Марио Хосен – един от 
най-обичаните от публиката съвременни български 
цигулари. Солист с международна репутация, той кон-
цертира в над 33 държави по цял свят и свири с  редица 
престижни оркестри като Английски камерен оркестър, 
Брукнер оркестър – Линц, Симфоничен оркестър Чайков-
ски на руското държавно радио и телевизия, Кралската 
филхармония, Камерния оркестър на Миланската Скала и 
др. Партнира си с музиканти от ранга на Адриан Йотикер, 
Бруно Канино, Волфганг Клос, Филип Бернолд, Милена 
Моллова, Людмил Ангелов и др. 

Заедно с талантливите млади инструменталисти от Каме-
рен оркестър Орфеус, чийто създател и вдъхновител е, 
Марио Хосен ще представи пред варненската публика 
блясъка и екстравагантността на забележителни бисери 
на цигулковия репертоар като сонатата Дяволски трилери 

Марио Хосен
цигулка

Академичен 
камерен оркестър 
ОРФЕУС към НБУ

28.03
Варненска опера

Начало 19:00 
Билети 10-25 лв.



от Тартини, Вариации I Palpiti и Le Streghe от Паганини и 
транскрипции от Крайслер. 

Допълнителна емоция на преживяването ще внесе звукът 
на оригиналната цигулка G. B. Guadagnini от 1749 г., на 
която виртуозът свири с любезното съдействие на Ав-
стрийската национална банка.

Дж. Тартини/Фр.Крайслер – Вариации по тема на Корели
А. Корели/Фр.Джеминиани – Кончерто гросо оп.5
Дж. Тартини – Соната Дяволски трилери
М. Т. фон Парадиз – Сицилияна
Н. Паганини – Le Streghe (Танц на вещиците) оп.8
Фр.Крайслер – Виенски каприз оп.2
Кр.В.Глук/Фр.Крайслер – Мелодия от оп. Орфей и
Евредика
Римски-Корсаков/Фр.Крайслер – Песен от оп. Садко
П.Сарасате – Андалуски романс
Н. Паганини – Вариации I Palpiti (Трепети) оп.13 
П. Сарасате – Навара оп.33



ОБЕРОН ТРИО Германия

Престижното немско музикално списание Das Orchester 
определя Оберон трио като ансамбъл „...с изключително 
майсторска, зряла и стилистично овладяна интерпрета-
ция”. Създадена през 2006 г., камерната формация рес-
пектира с биографията си, включваща участия в реноми-
рани музикални фестивали в Европа и успешни турнета в 
Италия, Израел и Египет. Оберон трио присъства в афиша 
на Берлинската филхармония, Kонцертхаус във Виена и 
Лайцхале в Хамбург. Репертоарът на ансамбъла обхваща 
широк стилов спектър – от малко познати творби като кла-
вирните триа на Карл Филип Емануел Бах и ранните триа 
на Йозеф Хайдн, през класическите и романтични ше-
дьоври до композиции от съвременни автори. 

Всеки един от членовете на ансамбъла е изпълнител с яр-
ка индивидуалност и разнообразна творческа изява. Ци-
гуларката Хеня Землер е лауреат на конкурса Карл Шпор 
и свири на уникална цигулка Страдивариус от 1723 г. 
Заедно с Антоанета Емануилова /виолончело/ са членове 
на прочутия камерен оркестър Малер и на Фестивалния 
оркестър на Люцерн, където работят под палката на ди-
ригенти като Клаудио Абадо, Даниел Хардинг, Андрис 
Нелсонс и Пиер Булез. Роденият в Израел пианист 

Йонатан Анер
пиано 
Хеня Землер
цигулка
Антоанета 
Емануилова
виолончело

01.04
Художествена 

галерия
Начало 1 :00 8

Билети 10-15 лв.



Йонатан Анер е солист на водещи оркестри в своята 
страна, включително и Израелската филхармония под 
диригентството на Зубин Мета. Концертира в прес-тижни 
зали като Берлинската филхармония, залата на Лувъра в 
Париж, Кенеди център – Вашингтон, както и на фестива-
лите в Берген и Шлезвиг – Холщайн. От 2010 г. е професор 
по камерна музика в музикалната академия Ханс Айслер в 
Берлин.
Вдъхновени от Оберон – краля на феите от Шекспировата 
Сън в лятна нощ, тримата музиканти изпитват възторг от 
магията на творческите превъплащения и радост от 
споделените емоции. Мисията им е музиката, която пред-
ставят, да достига до възможно най-широк кръг от хора. 
Работят активно за преодоляване на установената тради-
ция, изследвайки възможности за нови концертни форма-
ти чрез нестандартни пространствени решения и начини 
за представяне на  музикалното съдържание. 

К.Ф.Е. Бах – Соната за пиано, цигулка и виолончело 
Wq 91/3
Ф. Менделсон – Бартолди – Трио оп.66, до минор
М. Равел – Трио в Ла мажор



08.04
Художествена 

галерия
Начало 18:00 

Билети:8-10 лв.

БАРОКОВ АНСАМБЪЛ БАРДИ

Ансамбъл Барди обединява таланта на изявени български 
музиканти, всеки от които е доказан изпълнител - виртуоз 
на своя инструмент. След задълбочено изследване на 
творчеството на чешкия композитор Ян Дисмас Зеленка, 
музикантите от ансамбъл Барди са изкушени от идеята да 
представят пред българската публика част от неговото 
творчество. Музиката на композитора, която е възродена 
в средата на ХХ век, предизвиква истинска сензация в 
меломанския свят. Една от енигмите на бароковата тра-
диция, Зеленка е признат майстор на хармонията и кон-
трапункта. Произведенията му, които се отличават с из-
ключителна оригиналност, деликатност, искреност и дъл-
бочина, го поставят на уникално място между съвремен-
ниците му, сред които са Бах, Вивалди, Хендел и Телеман. 
Ансамбъл Барди ще представи три от шестте трио сонати 
на Зеленка за два обоя, фагот и континуо, всяка от които е 
своеобразен шедьовър на късната барокова музика. 
Концертът се посвещава на 335 години от рождението на 
композитора.

Ян Д. Зеленка – трио сонати № 1, № 2 и № 5 за 2 обоя, 
фагот и континуо

Калин 
Панайотов
обой
Валентин 
Методиев
обой
Светослав 
Славчев
фагот
Цветелина 
Димчева
чембало



Зала 1 ФКЦ
Начало 19:00
Билети:20-40 лв.

THE ART OF BIG BAND
Ангел Заберски & Биг Бенд БРАС АСОЦИАЦИЯ 
за първи път във Варна

Те са ярки, талантливи, забавни и имат безброй почитате-
ли. Креативният пианист и композитор Ангел Заберски и 
ръководеният от него Биг Бенд Брас Асоциация са без-
спорно един от хитовете на родната джаз сцена от послед-
ните години. Присъстват както в афиша на големите фес-
тивални джаз проекти, така и в клубния живот с атрактив-
ни изяви в популярни места като Sofia Live club, Studio 5 и 
др. Брас Асоциация свири с известния немски джаз състав 
De Phazz, както и с един от най-добрите интерпретатори 
на Синатра – Монти Айдем. Има съвместни концерти с Хил-
да Казасян, Васил Петров и Орлин Павлов. Солисти на 
формацията са водещи брас изпълнители като тромпетис-
тът Михаил Йосифов, тромбонистът Вили Стоянов, алтсак-
софонистите Димитър Льолев и Денис Попстоев, както и 
невероятният перкусионист Стоян Янкулов – Стунджи. 
Безспорна заслуга за индивидуалния облик на Брас асо-
циация, умело смесващ шоу с висок професионализъм, 
има нейният ръководител Ангел Заберски, който създава 
специално за формацията авторска музика в широк сти-
лов диапазон – от чистия суинг и бибоп до най-съвре-
менните течения в джаза. 

11.04
Биг Бенд 

БРАС 
АСОЦИАЦИЯ

Ангел Заберски

Авторска музика 

от Ангел Заберски 

и известни джаз стандарти 

от К Бейзи, Т  Джоунс, . .

Б  Брукмайер и т.н.
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