За песента като житейска мисия
Интервю с творческия екип на Туристически хор „Еделвайс”:
Иван Данчев (диригент), Станимир Демирев (корепетитор),
д-р Елисавета Цветкова (автор на текстове)
Маестро Иван Данчев, диригент на Смесен хор „Еделвайс”
при Туристическо дружество „Трапезица – 1902”, Велико Търново

Г-н Данчев, разкажете за някои интересни моменти от творческата си
дейност.
През 1960 г. се проведоха Първите масови гимнастически упражнения на стадион
„Ивайло”, под авторската музика на Иван Данчев. Музиката беше изпълнявана от
Военния оркестър, на който тогава бях диригент. Гимнастическите упражнения бяха
представени от ученици и студенти. Автор съм и на музиката на една от първите песни за
Велико Търново. Текстът е написан от поета Христо Гоневски .
Какво Ви мотивира да пишете песни?
Мотивират ме на първо място хубавите текстове. Необходимо е ново развитие на
хоровото творчество, съобразено с новите условия на живот. Хоровете трябва да
показват голямо майсторство и обновен (актуализиран) репертоар, отразяващ
съвременната действителност и включващ повече нови туристически песни.
Какво Ви предстои в най-близко време?
Предстои да напиша нови песни, които хор „Еделвайс” и други хорове от страната
да изпълняват. В най-скоро време се надявам да излезе от печат „Сборник от хорови,
туристически, забавни, шлагерни и други музикални произведения на Иван Данчев”. В
него са записани около 100 песни. Пет песни са по текстове на д-р Елисавета Цветкова.
Хор „Еделвайс” с удоволствие ги изпълнява, като много се харесват и на публиката.
Бих искал чрез вас да отправя молба към почитателите на хубавата българска
песен: ако някой може да помогне с парични средства, за да се осъществи тази идея, ще
бъдем благодарни !
За връзка с нас: моб. тел. 0886 003 295

Станимир Демирев, корепетитор на Смесен хор „Еделвайс”
при Туристическо дружество „Трапезица – 1902”, Велико Търново

Г-н Демирев, Вие сте акордеонист от висока класа и учител по музика в СОУ
„Емилиян Станев” – Велико Търново, разкажете за новости в музикалната Ви
дейност.
Заедно с г-н Николай Минев – виртуозен китарист, създадохме „Дуо Акустика”. През
месец ноември излезе „Музикален сборник за акордеон и китара” с разработки на
известни произведения на латинокомпозитори. Сборникът е записан на CD. Същият беше
представен в Академията за музикало, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив
пред преподаватели и студенти. Представянето беше под мотото на Академията
„Поколения”, под ръководството на доц. Георги Митев – преподавател по акордеон в нея.
Водещ при представянето на CD беше маестро Иван Данчев.
Кои са най-важните Ви предстоящи творчески проекти?
Най-важно е да завърша предпечатната подготовка на „Сборник от хорови,
туристически, забавни, шлагерни и други музикални произведения на Иван Данчев”. Ще
бъдем благодарни, ако почитателите на хубавата българска песен, които могат да
помогнат за отпечатването на този многогодишен труд, се обадят на моб. тел.: 0887
628 575.
Какво Ви харесва при работата със Смесен хор „Еделвайс”?
Хористите пеят с желание и отдават част от свободното си време на музикалното
изкуство. Бих желал да бъдат по-активни и емоционални при изпълненията на песните .

Доц. д-р Елисавета Борисова Цветкова е автор на текстовете на пет песни,
изпълнявани от Туристически хор „Еделвайс”, при ТД „Трапезица – 1902”, Велико
Търново. Това са „Лодкарска песен”, „Пред поход”, „Тревожни минути”, „Към
Аладжа манастир” и „Морска пътека”. Музиката е написана от маестро Иван
Данчев, а съпроводът на акордеон е от Станимир Демирев.

Д-р Цветкова, разкажете за своята стихосбирка „Чаромат от младостта”,
която излезе от печат през 2010 г. от Издателство „ПИК” – Велико Търново
Аз съм лекар и се посветих изцяло на медицината – в началото като педиатър, покъсно като учен от БАН. Литературата (поезията) и изобразителното изкуство са и ще
останат мое хоби до края на дните ми. Щастието и възможността да публикувам част от
младежкото си поетично творчество ме осениха случайно – тъй както птичката кацва
само веднъж на щастливото рамо.

Благодаря на Съдбата, която ме бе обградила с уникални роднини и приятели –
най-необходима и съществена предпоставка, за да излея душата си в стихосбирката
„Чаромат от младостта”. Стихосбирката е издадена чрез спонсорството на управителите
на „Тремол” ООД, Велико Търново – инж. Ралица Колева и инж. Петър Колев.
Радостна съм, че хористите от Смесен хор „Еделвайс” изпълняват песни по мои
текстове. В бъдеще се надявам да работим заедно за създаване на нови песни.
Пожелавам им успешни изяви в туристическите празници и концерти.
Скоро ще излезе от печат „Сборник от хорови, туристически, забавни, шлагерни и други
музикални произведения на Иван Данчев”. Надявам се да се намерят
спомоществователи, за да се публикува този уникален многогодишен труд на маестрото,
отразяващ богатото му и многообразно музикално творчество и активната му дейност
като талантлив музикален педагог, автор, композитор и диригент .
(интервю на Радка Тодорова, Туристически хор „Еделвайс”)

