
 

                                                                                                               

 
ВИОЛОНЧЕЛОВ КВАРТЕТ „РАСТРЕЛИ“ СЪС СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА ВЪВ ВАРНА НА 18 МАРТ 
 
Ден преди концерта в Операта младите таланти на морския град имаха вдъхновяваща среща с руските гости в 
рамките на творческата лаборатория на Европейския музикален фестивал „Звездите отблизо“, която прерастна 
в мини концерт 
 
17.03.2014  
 
Световните музиканти от виолончелов квартет  „Растрели“ , които са във Варна за хитовия концерт на 
Европейския музикален фестивал утре в Операта, днес се срещнаха с медиите и с млади таланти от НУИ „Добри 
Христов“ в творческата лаборатория на фестивала: „Звездите отблизо“.  
 
С широкия жест на големи артисти Кирил Кравцов, Сергей Драбкин, Михаил Дегтярьов и Кирил Тимофеев 
изпълниха няколко произведения, които демонстрираха обхвата на техния репертоар и спецификата на тяхната 
стилистика. С бурни аплаузи ученици и учители приветстваха мини концерта на гостите от Русия, а прозвучалите 
тарантела, грузински народни песни и рагтайм запалиха младите участници в срещата. Още след първото 
изпълнение смущението им беше преодоляно и те влязоха в професионален диалог с известните си гости. 
Директорът на училището Христо Дипчиков благодари за изключително искрената творческа среща, а учениците 
си тръгнаха с автографи и с финалните думи на ръководителя на формацията Кирил Кравцов, че музикантската 
професия е трудна, иска много лишения, но дава най-великата награда на света – докосването до сърцата на 
хората. 
 
Час по рано пред журналисти в хотел „Капитол“ гостите от „Растрели“ си припомниха първото си идване в 
морския град преди 9 години и споделиха, че сега са подготвили за концерта във Варна специална програма.  „От 
момента на първото ни идване във Варна сме изсвирили повече от 500 концерта – каза Кирил Кравцов. - 
Спомням си топлата атмосфера във Варна, прекрасната благодарна публика и безумно вкусната храна. Като цяло, 
ние много обичаме България, това за нас е като да си отидеш у дома. Направих програмата на концерта така, че 
да покаже как квартетът се е развивал през тези години. Нашите експерименти започнаха навремето с 
изпълнение на малки пиеси. Сега ние можем да свирим  дори големи симфонични творби като "Нощ на голия 
връх" от Мусоргски и „Ромео и Жулиета“ от Прокофиев. С концерта „Руски фойерверки“ искаме да покажем на 
българската публика целия спектър на нашите настоящи възможности.  
 
На въпрсите за специфичния стил на „Растрели“ Кравцов отговори, че той се е фомирал като съчетаване на 
славянската артистична чувствителност и германската точност и прецизност, която са развили в годините, откакто 
трима от членовете на състава живеят в Щутгарт. 
 
След Варна четворката отлита отново към Русия - в Санкт Петербург, за голям концерт в легендарния Мариински 
театър. Билетите за този концерт са разпродадени преди месец. Този концерт, заедно с предстоящия през юли 
техен концерт в престижния Концертгебау в Амстердам са според  тях върховите моменти в кариерата им през  
тази година. Освен концертната си дейност „Растрели“ се готвят за записи на своя нов албум. 
  
Европейският музикален фестивал Варна се организира от музикална агенция „Елит мюзик“ и фондация „Елит – 
ЛИК“ в партньорство с „Кантус Фирмус“ и Община Варна. ХІ издание на форума се провежда със съдействието на 

http://www.rastrelli.de/index.php?lang=ru


 

                                                                                                               

строителна компания „Комфорт“ ООД, Grand Mall, „Експрес Гаранцион“ и „Акватек“, недвижими имоти „Логос“, 
медицински център „Надежда“, хотел „Капитол“, хотел „Аква“ и с партньорската подкрепа на ТПМЦ Варна и 
Гьоте институт. Медийни партньори на фестивала са Радио Варна, радио N Joy, списание „Програмата“, 
информационните сайтове moreto.net и ida.bg. 
 
Билетите за концертите от Европейския музикален фестивал са на цени от 10 до 40 лв. и могат да се купят от 
касите на Държавна опера – Варна, и на ФКЦ – само за последния концерт. За информация - тел. 052 390 801. 
Още подробности за концертите от програмата на фестивала – в сайта на „Елит мюзик“ .  
 
За допълнителна информация, контакти с изпълнители и интервюта: 
 
Нина Локмаджиева 
Агенция НИРА Комюникейшънс, тел. 0887 203 752, office@niracom.com   

http://www.elitemusic.bg/
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