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Операта „Бал с маски“ открива фестивалът „Емил Чакъров“
понеделник, 06 юли 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

Опери и оперета, балет, танцова гала, детска постановка, концертен спектакъл и мюзикъл са
включени в рамките на Бургаските музикални празници‘ 2020 г.

С операта "Бал с маски" от Джузепе Верди официално ще бъдат открити Летните музикални празници
"Емил Чакъров" - 2020 г., на сцената на Летен театър - Бургас, на 7-и юли, в 21 часа. На сцената в
Приморския парк ще оживее историята за драматични отношения, греховни желания, белязани от пътя
към болезнено осъзнаване - под натиска на повелите на обществения морал. Публиката ще стане
свидетел на заплитането на съдбовни възли и разплитането на човешки съдби.
Заглавието не е избрано случайно - то е в синхрон с изненадващите реалности в последните месеци,
които наложиха понятието "маска" в съвсем различен и доста по-прагматичен смисъл. А изкуството е
антипод на нелицеприятните житейски факти, макар че ги отразява и трансформира.
Оперното произведение на Верди съдържа типичните за сценичното музикално изкуство тайнства,
заговори, вътрешни борби, стремеж към изкупление - всичко това, вплетено в красив музикален разказ
за силата на чувствата, за съдбовността на срещи, отношения, раздели. Постановката на Вердиевата
опера, посредством иновативните режисьорски решения на доц. д-р Александър Текелиев, ще разгърне
драматичния си блясък на сцената на Летния театър в идния вторник. Спектакълът е аналог на
житейския бал с маски, в който се съдържа целият спектър от емоции и чувства - разкъсващи
съмнения, предателски тежнения, водовъртеж от страсти, чиста любов, белязана с обреченост,
драматични развръзки... .
Диригент на "Бал с маски" е маестро Иван Кожухаров, диригент на хоровия състав - Невена Михайлова,
концертмайстор - Йордан Ковачев, помощник-режисьор - Лина Пеева. Стилна и импонираща на
цялостното въздействие на спектакъла е сценографията на "Бал с маски", дело на Димо Костадинов, а
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костюмите на Лили Костадинова - красиви и съобразени с характера на образите, чиято обща визия
допълват. Пластиката е на покойния Гриша Роглев.
Великолепен е артистичният каст: гостът Валерий Георгиев влиза в ролята на благородния Рикардо,
сопраното Йоана Железчева ще се превъплъти в образа на Амелия - разкъсващата се между любовта и
дълга, баритонът Александър Крунев ще бъде честолюбивият Ренато, Мария Цветкова-Маджарова влиза
в ролята на Оскар, мецосопраното Даниела Дякова ще бъде мистериозната и респектираща гадателка
Улрика. Като двамата заговорници бургаската публика ще види басите Делян Славов - като Самуел, и
Диман Панчев - Том. Баритонът Бранимир Недков ще бъде Силвано, Любомир Тодоров ще гледаме в
ролята на Главния съдия, а Милен Динолов - като слугата на Амелия.
Драматичният сюжет на "Бал с маски" влита изграждането на запомнящи се образи, които в синхрон с
оркестър, хор и балет ще доставят не само естетическа наслада, но и ще предизвикат размисъл... .

Още за Бургаските музикални празници‘ 2020:

Летните музикални празници "Емил Чакъров" продължават на 10-и юли, също на сцената на Летния
театър, с блестяща Танцова гала, с участието на: Иванина Иванова, Адриана-Мария Манасиева, Даниел
Тичков, Полина Иванова, Теодор Цаков, Яна Бердута, Стоян Фъртунов, Танцова школа "Дюн", с
ръководител Петя Стойкова, Клуб по спортна акробатика "Нефтохимик 2011" с ръководител Диана
Колева, Клуб по спортни танци "Бургас 1975" и ансамбъла на балета на Държавна опера - Бургас.
На 15-и юли, на Летен театър, в "Трубадур" на Джузепе Верди /режисура, сценография и костюми - Иван
Савов/ гостува световноизвестният тенор Камен Чанев, в ролята на Манрико. В ролята на Леонора
дебютира сопраното Мария Цветкова-Маджарова, като Граф Ди Луна ще видим баритона Александър
Крунев, в образа на знаменитата циганка Азучена влиза мецосопраното Даниела Дякова, Ферандо ще
бъде басът Диман Панчев, Инес - мецосопраното Лина Пеева. Диргент - маестро Иван Кожухаров.
В програмата на Летните музикални празници бургаската публика и гостите на града ще могат да видят
и комичната оперета Йохан Щраус - син "Прилепът", Постановка - Ханс Нюенхюис, режисьор - Дарина
Главанакова-Бакърджиева, сценография и костюми - Мадис Нюрмс, диригент - Цанислав Петков,
диригент на хора - Невена Михайлова, танците са на Недко Георгиев, в главните роли: Марчо Апостолов
- гост, Еделина Кънева - гост, Мария Цветкова-Маджарова, Лина Пеева, Яни Николов, Йордано
Христозов, Мирослав Димитров, Костадин Мечков, Шмилена Султанова, Петър Тихолов.
През август ни очакват: операта за деца от Александър Йосифов "Макс и Мориц", режисура Александър Текелиев - на 4-ти август, на сцената на Летния театър, в ролите: Стефка Христозова,
Весела Апостолова, Бранимир Недков, Лина Пеева, Диман Панчев, Яни Николов, Петър Тихолов,
Мирослав Димитров.
Също на сцената на Летен театър - Бургас - на 11-и август, ще видим мюзикъла "Целуни ме, Кейт" от
Коул Портър, режисура - Александър Текелиев, диригент - Цанислав Петков, сценография и костюми Денис Иванов, хореография - Желка Табакова. С блестящата премиера на постановката бяха закрити
миналогодишните Летни музикални празници, след което Държавна опера - Бургас гостува с голям
успех с мюзикъла на сцената на Народния театър "Иван Вазов", през м. ноември 2019 г. В ролите: Марчо
Апостолов - гост, Еделина Кънева - гост, Нона Кръстникова, Бранимир Недков, Делян Славов, Лина
Пеева, Йордан Христозов, Диман Панчев, Мирослав Димитров, Петър Тихолов, Милен Динолов, Любомир
Тодоров, Александър Перпериев, Вълю Тотев.
На 13-и август, на Летния театър ще бъде отбелязана 70-годишнината на проф. Хикмет Мехмедов с
постановката "Лебедово езеро" от П. И. Чайковски. В ролята на Одета/ Одилия дебютира младата
примабалерина на Държавна опера - Бургас Иванина Иванова.
На 25-и август, също на откритата сцена в Приморския парк ще бъде представена комичната опера
"Хубавата Елена" от Жак Офенбах, режисура - Александър Текелиев, диригент Цанислав Петков. В
ролите: Яни Николов /дебют/, Йордан Христозов, Йоана Кадийска /дебют на бургаска сцена/, Мирослав
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Димитров, Калина Попова /дебют/, Лина Пеева, Полина Бахчеванова /дебют/, Диман Панчев /дебют/,
Бранимир Недков /дебют/, Мария Цветкова-Маджарова, Костадин Мечков /дебют/, Милен Динолов,
Любомир Тодоров, Николай Николов, Стефка Христозова.
Летните музикални празници "Емил Чакъров" ще бъдат закрити на 1-ви септември на Летния театър с
концертния спектакъл "Да хвърлим операта в джаза", със специалното участие на Милица Гладнишка,
която ще пее с оркестъра на Държавна опера - Бургас.
* Ръководството на Държавна опера - Бургас си запазва правото да извършва промени в програмата.
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