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Традиционният коледен концерт, 
организиран със съдействието на Ми-
нистерството на културата на Чешката 
република и столична община – Прага, 
събра и тази година в Суковата зала 
на пражкия Рудолфинум многобройна 
публика, тръпнеща в приятно очаква-
не на музикалния празник. Сред гос-
тите имаше представители на чужди 
посолства и общности, институции, 
български и чешки граждани.
Празничната програма включваше 
творби на Бах, Маскани, Белини, 
Пучини, Доницети,Чайковски, Бизе, 
Верди, любими арии и дуети от 
оперите „Бохеми“, „Норма“, „Евгений 
Онегин“, „Тоска“, „Манон Леско“, „Кар-
мен“, „Травиата“, прекрасни клавирни 
изпълнения от Лист и Прокофиев, 
чудесно представени произведения 
на Менделсон и Виенявски.

Младите таланти грабнаха внима-
нието на публиката – с брилянтното 
изпълнение на цигулка (Мазурка от 
Виенявски) на чаровната и енергич-
на Клара Зайкова, с изключителната 
техника и блесящото звукоизвлича-
не на младия пианист Константин 
Ян (Соната от Прокофиев и етюд от 
Лист).
Истинско музикално вълшебство бе 
виртуозната интерпретация на талант-
ливия цигулар Михаел Форщ, който 
изпълни Концерт за цигулка в ми-
минор, опус 64 от Феликс Менделсон 
Бартолди. Впечатляващото сценично 
присъствие на младия музикант 
внушаваше естетическа изтънченост 
и изящество; той свири, затворил 
очи, вживявайки се в дълбочината 
на красивите звуци, които пъргавите 
му пръсти извличаха от цигулката 

и предизвикваха небивали ефекти 
с подскачащия лък. Невероятно, стра-
хотно изпълнение!, което предизвика 
фурор сред присъстващите, сърдечни 
и продължителни аплодисменти, мно-
гократно извикване на бис и възгласи 
„Браво!“
За силното въздействие на концера 
голяма заслуга имаше майсторският 
акомпанимент на пианистките Светла-
на Янова и Мартина Хайкова.
Публиката бе покорена от дълбокия, 
красив и богато нюансиран сопран 
на Дана Коклес, както и от мощния 
и завладяващ тенор на солиста на 
Народния театър Игор Ян. Със своите 
артистични изпълнения те наелектри-
зираха атмосферата в залата, а публи-
ката, слушайки със затаен дъх, след 
всяко тяхно представяне, се взривява-
ше от бурни аплодисменти.
Кулминацията на празничния концерт 
бе Наздравица от операта „Травиата“ 
на Джузепе Верди, в изпълнение на 
оперните певци.
Изправена на крака, публиката дълго 
и възторжено аплодира изпълните-
лите, които я дариха с незаменими 
музикални мигове. За този вълнуващ 
празничен спектакъл изключителна 
заслуга има г-жа Мария Захариева – за 
подбора на творбите и на талантливи-
те музиканти.
Поздравленията и благодарностите за 
подарените от изпълнителите емоции 
и вдъхновение не стихнаха дълго след 
края на това атрактивно музикално 
събитие.

Снежана Тасковова

Музикален празник в Рудолфинум
На 15 декември 2015 година сдружение „Възраждане“ подари на ценителите на класическата 
музика един вълнуващ концерт, посветен на най-светлия празник в християнския календар.
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Михаел Форщ

Клара Зайкова и Светлана Янова Заслужени аплодсменти за изпълнителите


