9 МАЙ –ДАТА ИЗТЪКАНА ОТ ЧУВСТВА, СПОМЕНИ, МИСЛИ
И…ПЕСЕН В ГРАД ПЪРВОМАЙ
73 години Европа в мир. 73 години от края на Втората световна война и 68
години от декларацията на Робер Шуман. Два знаменателни момента от
историята на континента - победата над фашизма и стремежа за просперитет
и мир се обединяват в сърцата на хората. Тази емблематична за историята
дата бе отбелязана в гр. Първомай с концерт на Състава за руски есни
„Ивушка” с р-л Наталия Георгиева при Образцово „Народно читалище св.св.
Кирил и Методий – 1894г. гр. Първомай”. Руските песни с красивата и галеща
слуха мелодия на цигулките и с поетичен и запомнящ се текст и изпълнение
звучаха в обновения репертоар на състава.
Концертът започна с руската народна песен „Ивушки” в изпълнение на Ана
Сиракова и Деница Караславова. Водещата Атанаска Велчева разказа на
зрителите историята на инструменталните изпълнения и песните, за онези
събития разтърсили руската душа. Публиката се наслади и на песните „Как я
тебя ждала”, „Речка”, „Говорил”, „В лунном сиянье”, „Очи черньiе”,
„Непокорная” в изпълнение на основната солистка на състава Ана Сиракова.
Красотата на руската песен прозвуча и в изпълнението на Деница
Караславова на „Реснички”.
Инструменталните изпълнения на оркестъра наситиха въздуха с цветове,
цветове-звуци, които те отвеждат във времето на дълбоко изстраданата
победа. Прозвучаха: Валс „На сопках Манчджурии”, Шостакович - Вальс до
минор, „Романс”,” Вальс” на Матвей Блантер, „Китка”.
Концертът бе закрит с най-популярния марш в света „Прощание славянки” в
изпълнение на Ана Сиракова и Деница Караславова.
Музикантите показаха, че има музика, която докосва най-нежните струни на
душата и изтръгва една болезнена лиричност, музика, която „говори” като
най-близък приятел, музика, която придава форма и очертания, прави

думите осезаеми и досегаеми. Ето с това усещане публиката напусна
читалищния салон.
Eлена Кичукова- зам. председател на Читалищното настоятелство поздрави
състава за руски песни „Ивушка” и им благодари с цветя. Поздрави към
Състава за руски песни отправи и кмета на града - г-н Папазов.

