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Текст: Радост Веселинова | Снимки: „Роден глас“

Българското присъствие 
в Чешкия държавен симфоничен 
оркестър
На 18 септември Лихтенщайнският дворец в Прага беше домакин на празничен концерт, посветен на 
100-годишнината от рождението на английския композитор Бенжамин Бритън. Изящната зала „Бохуслав 
Мартин“ събра ценители на симфоничната музика, сред които много българи, привлечени от възможност-
та да видят с очите си майсторскота работа на Иван Янъков, известен и уважаван музикант и диригент от 
световен мащаб. Специален гост бе младият английски флейтист Даниел Шао. 

Съорганизатор на му-
зикалното събитие бе 
Българският културен 
институт в Прага. При-
състваха и всички слу-

жители на Българското посолство, 
както и неговият временно управля-
ващ, госпожа Горяна Ленкова. 

Избраната програма беше естет-
ска и същевременно свежа и приятна 
за слушане от публика на всяка въз-
раст. Под строгото и същевременно 
артистично ръководство на бъл-
гарския диригент, изключителните 
музиканти от Чешкия национален 
симфоничен оркестър откриха кон-
церта със „Семпла симфония“, оп. 
4 от Бенжамин Бритън, в чест на 
100-годишнината от рождението му. 
Произведенията на този английски 

композитор не са много познати, но 
неговата музика носи неподправени 
емоции и истинско удоволствие. Вто-
рата творба от програмата – Концерт 
за флейта и оркестър от френския 
композитор Жак Ибер е също твърде 
рядко изпълнявана. Соловата партия 
на флейта изпълни младият англий-
ски музикант Даниел Шао, специа-
лен гост на концерта. 

„Ноктюрно за струнен оркестър“ 
на Антонин Дворжак безспорно беше 
реверанс към големия чешки компо-
зитор, който не случайно се смята за 
класик на чешката музика. Творбата 
му покори сърцата на публиката със 
своята мелодичност. Финал на ве-
черта постави изпълнението на част 
от увертюрата „Сън в лятна нощ“ на 
Феликс Менделсон Бертолди. Част от 

тази увертюра е известният в целия 
свят „Сватбен марш“.

Концертът беше истински праз-
ник за меломаните, а за нас, бъл-
гарите, и удоволствие, гордост и 
уважение към един талантлив и ус-
пешен българин. Всъщност, в край-
на сметка, българите се оказаха два-
ма – освен диригента Иван Янъков, 
в състава на Чешкия национален 
симфоничен оркестър свиреше и 
цигуларят Иван Иванов.

Българинът Иван Янъков прави 
диригентския си дебют през 2010 г. 
с Чешкия национален симфоничен 
оркестър. Роден в София в семей-
ство на музиканти, Иван Янъков учи 
и работи над 10 години в Ню Йорк, 
където едновременно с пианото учи 
и дирижиране, взема участие в ди-
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Англичанинът Бенджамин Бритън е един от най-големите композитори от 
средата на 20-то столетие, който с творчеството си заслужено се нарежда сред 
съвременните класици на музикалното изкуство. Още след първите си няколко 
творби той е признат в родината си за най-значителния музикален творец в ис-
торията на английската музика след живелия през XVII в. Хенри Пърсел. Бритън 
е създал голям брой произведения в почти всички жанрове и всяко от тях носи 
ярките белези на неговия оригинален личен стил – изразителна мелодичност, 
подкупваща искреност, емоционалност и безупречно професионално умение. 
Неговите композиционно-технически изразни средства са смели и новаторски. 
Значителната част от оперните и симфоничните произведения на Бритън са 
намерили място в постоянния репертоар на оперните театри и симфоничните 
оркестри. Едни от най-известните му произведения са „Военен реквием“, „Вари-
ации върху тема от Пърсел“, оперите „Питър Граймз“, „Похищението на Лукре-
ция“, „Алберт Херинг“, „Били Бъд“, „Глориана“, „Завъртането на винта“, „Смърт 
във Венеция“. Заради особените си заслуги е удостоен с благородническа титла. 
Заради 100-годишнината на композитора Бенджамин Бритън, неговият лик е 
отпечатан на специална пощенска марка в серията „Великите британци“ на 
Кралската поща на Великобритания. Почетната колекция съдържа общо 10 
марки и бе пусната на 16 април. Марките представят изображенията на из-
вестни личности, на хора от различни сфери на обществото.

ригентски майсторски класове. По-
лучава магистърска степен в Mannes 
College of Music и участвува активно 
в музикалния живот на града. По 
време на престоя си в САЩ изнася 
многобройни концерти из цялата 
страна и специализира камерна му-
зика със световноизвестните Tokyo 
String Quartet и цигуларя Пинкас 
Цукерман. Изнасял е концерти в над 
30 страни в Европа, Азия и Северна 
Америка, сред които Франция, Гер-
мания, Австрия, Унгария, Италия, 
Япония, Южна Корея, Китай, много-
кратно САЩ. Свирил е като солист 
на оркестри в редица държави в Ев-
ропа и Азия. Концертите му са били 
слушани в световноизвестни зали, 
сред които Tokyo Metropolitan Arts 

Center, Kitara Hall в Сапоро, както и 
в рециталната зала на Карнеги Хол, 
където изнася рецитал като победи-
тал на конкурса Artists International 
Series в Ню Йорк през 2001 г.

Премества се в Италия, а после в 
Лондон, където основава камерния 
оркестър London Chamber Players.

Като пианист, има осъществени 
записи и концерти на живо, излъче-
ни по телевизионни и радио канали в 
Европа и Северна Америка, сред кои-
то и три концерта на живо от Музея 
за изящни изкуства в Лос Анджелис. 
През септември 2007 година Иван 
Янъков получава отличие за заслу-
ги от главнокомандващия генерал 
на НАТО в Босна и Херцеговина, за 
участие в гала концерт със Сараев-

ската филхармония.
В България, артистът е бил со-

лист на редица оркестри, сред които 
Софийска филхармония, Софийски 
солисти и оркестъра на Classic FM. 
Иван Янъков е съосновател и музи-
кален директор на фестивалите Siena 
Belcanto в Италия и Irvine Chamber 
Music Festival в Калифорния, САЩ. 
Специализирал е като пълен сти-
пендиант в световноизвестната 
Accademia Chigiana в Сиена, Италия. 
В последните години организира 
майсторски класове в Италия, Южна 
Корея, Турция и Китай.

През периода 2011-2012 г., г-н 
Янъков има изяви в Япония, Китай, 
Хонг Конг, Турция, както и в над 10 
европейски държави.  ◆

Даниел Шао е роден през 1995 г. 
в Лондон. Понастоящем е ученик на 
Катрин Бикнел в музикалното учили-
ще Purcell School и Royal College of Music 
Junior Department. За своите интерпре-
тации Даниел е носител на множество 
награди на Кралската музикална ака-
демия. Даниел Шао свири първа флей-
та в младежкия национален оркестър 
на Британия, той е първа флейта и в 
Симфоничния оркестър на Purcell School 
и Royal College of Music. Концертира в 
най-значимите британски концерт-
ни зали, а вече няколко пъти свири в 
Китайската телевизия, като веднъж 
записва участие и за китайския олим-
пийски отбор през 2012 г.


