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Пианото на Тончо Русев ще звучи в Културен център „Морско
казино“
петък, 20 септември 2019
Публикувано от: Радостин Рачев

* Дарението ще направи внучката на именития бургазлия - Елена Хаджистоянова, на 24 септември от
17.00 часа

Пианото на големия български композитор Тончо Русев вече ще звучи в Културен център "Морско
Казино". Волята на семейството е любимият му музикален инструмент да остане в родния град на
Маестрото и да се ползва от младите таланти на Бургас. Дарението ще приеме кметът на града
Димитър Николов на 24 септември от 17.00 часа в зала "Георги Баев" от внучката на именития музикант
и бургазлия - Елена Хаджистоянова.
Музикалният инструмент, на който са създадени едни от най-известните и любими български
популярни песни като "Телефонна любов", "Нощ над града", "А дали е така", "Огън от любов", "Зимна
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ваканция" и много други, е на именит немски производител на пиана.
Над 40 години Тончо Русев композира и аранжира на него едни от вечните хитове на българската
музика. На клавирния инструмент са написани и всички песни по стихове на поетесата Петя Дубарова.
Освен пианото, дарението включва още партитурите на едни от популярните песни, сред които "За теб,
Българийо" и "След години", както и моливите, с които ги е написал.
В продължение на повече от четири десетилетия неговите песни са изпълнявани от най-известните
български певци и певици - Лили Иванова, Васил Найденов, Силвия Кацарова, Йорданка Христова, Ваня
Костова, Христо Кидиков, Катя Филипова, дует "Ритон", "Щурците", "Сигнал" и др. Повечето от песните
му са създадени по текстове на български поети като Елисавета Багряна, Ваньо Вълчев, Дамян
Дамянов, Христо Фотев, Петя Дубарова, Павел Матев, Евтим Евтимов и др.
Тончо Русев е роден на 20 април 1932 година в Бургас. Започва кариерата си като тромпетист и свири в
симфоничните оркестри на родния град, а после в Софийската опера, в Биг бенда на БНР и оркестъра на
"Балкантон". Като композитор печели десетки национални и чуждестранни награди.
За заслуги в областта на културата, Тончо Русев е удостоен със званието почетен гражданин на Бургас,
а на 6 декември 2017 г. става първият носител и кавалер на отличието с най-висок ранг на Общината "Сребърен кръст на свети Николай".
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