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Книгата „Библия за прелюбодейци” и музикалния албум
„Nostalgia” ще бъдат представени в КЦ „Морско казино”
Петък, 17 Септември 2021

Културна вечер с много настроение, стойностна литература и брилянтни дуетни изпълнения ще зарадва
ценителите на изкуството на 21 септември от 18.00 часа в Бургас. Ана Боянова и Емил Калев ще очакват
приятели и гости в зала „Петя Дубарова” на КЦ „Морско казино”.Тогава ще бъдат представени найновата книга на Ана - „Библия за прелюбодейци”, и музикалният албум „Nostalgia” , реализиран в дует с
Емил Калев. Входът е свободен, а на място ще бъдат спазени всички противоепидемични мерки.
Ана Боянова и Емил Калев са професионални певци, които музицират като дует вече 20 години. За
основа на своите изпълнения избират традиционни и популярни песни от различни региони на Италия,
Испания, Мексико, Аржентина, Португалия и Израел, като се придържат към оригиналност в
концепцията на своя репертоар. Многократно концертират и участват на фестивали у нас и в чужбина.
Целта на техните проекти е да се обогатят ценителите на стойностна музика с уникални образци от
различни култури.
Ана Боянова е дълбоко отдадена не само на музиката, но и на словото. Завършила е Музикална
академия със специалности„Оперно пеене“ и „Пиано“. Още като студентка публикува стихове и разкази
в литературни издания. Автор е на повече от 25 книги – поезия, проза, художествена публицистика –
монографии за големи български творци в областта на изкуството. Превежда от полски език.
Романът й „Да се родиш виновен“ (част първа) получава наградата „Блага Димитрова“ на Национален
граждански форум „Българка“ за 2014 година. През 2016 г. излиза втора част, а в началото на 2018 г. и
трета част.
През 2016 г. Ана Боянова получава два приза за поезия от международните конкурси „VociNostre“ –
Анкона /Италия/ и „AldoMoro“ – Лече /Италия/.
От 2005 година Ана Боянова е член на Съюза на българските писатели, а понастоящем е мениджър на
Издателско ателие АБ.
Емил Калев е завършил НАТФИЗ със специалност „Куклено актьорско майсторство“, а по-късно се
дипломира с магистърска степен „Мениджмънт в сценичните изкуства“. Снима се активно в различни
телевизионни формати,кинопродукции, сериали и реклами. От 2007 е член на Съюза на артистите в
България.
Любовта му към музиката датира от ранна възраст и по-късно се дипломира с музикално образование,
специалности: „Цигулка“ и „Пиано“. Уменията му го инспирират да изучава и класическа китара. Като
студент в НАТФИЗ започва да посещава частни уроци по вокално майсторство. От няколко години
активно изучава оперно пеене, работейки съвместно с имена, доказали своето признание на световно
ниво. Понастоящем е ученик на маестро Калуди Калудов.
РЕАЛИЗИРАНИ МУЗИКАЛНИ ПРОЕКТИ НА ДУЕТА:
1. Дискография:
- „MusicaMediterranea” /2002/
- „Bella mia” /2004/
- „LuDestino” /2009/
- „Querida“ /2015/
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- „Nostalgia“ /2019/
2. Филмография:
- „Съвременни трубадури” /2003/ - документален
- „Да изпееш живота” /2005/ - документален
3. Концертни проекти:
- „MusicaTradicional“
- „В седем ангелите слизат“
- „Катарзис“
- „Озарение“
- „ALHAMBRA“
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