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Българският джаз пианист и композитор ДИМИТЪР 
БОДУРОВ изгражда свой автентичен музикален стил 
като комбинира солидното си образование в сферите 
на композицията и джаз импровизацията с любовта си 
към фолклора и електронната музика. Последният му 
албум Solo in Bonnis е концертен запис от програма, 
която представя в къщата на Бетовен през ноември 
2018, включваща виртуозни и същевременно лирични 
свободни импровизации и собствени композиции на 
фолклорна основа. От 2000 година Димитър Бодуров 
живее и работи в Амстердам и активно концертира в 
Нидерландия и в цяла Европа. Удостоен е с няколко 
награди като джаз музикант, сред които се откроява тази 
от poswete.
Има издадени няколко диска и дигитални албума за 
нидерландски и норвежки компании като водещ музикант 
или като гост на проект, а на някои е и продуцент. През 
2012 основава своя собствена компания Optomusic и 
издава съвместни албуми с музиканти като Теодоси 
Спасов, Майкъл Муур, Сандип Батачария и др.
Като композитор Димитър Бодуров работи предимно 
в сферата на камерната музика за различни състави. 
Създавал е произведения по поръчка на фестивала 
Гергиев в Ротердам, на Софийски музикални седмици, 
на Musique Classique Amiens, на танцовата трупа 
LeineRoebana, на Operadagen, Ротердам и др.
През 2012 Димитър Бодуров създава музиката за 
музикално-театралната постановка Лилит на известното 
американско сопрано Кларън Макфейдън, чиято 
премиера е на фестивала Holland в Амстердам. 
Димитър Бодуров е и инициатор и организатор на 
множество събития като серията от благотворителни 
концерти Джаз и вино във Варна през 2009; фестивала 
Keys and Stix, посветен на дуетите между пиано и 
ударни, който е съвместен проект с Bimhuis, Amsterdam 
и Unterfahrt,Münich. От 2013 е артистичен директор на 
фестивала RADAR във Варна.
Димитър Бодуров е работил с Ренди Брекър, Дидие 
Локууд, Теодоси Спасов, Кларън Макфейдън и Светлин 
Русев.
Неговата Соната за цигулка и пиано “Inevitable 
Dance” ще има своята световна премиера именно на 
фестивала Варненско лято в концерта тази вечер.

Именитият арменски композитор АРНО БАБАДЖАНЯН 
е роден в Ереван в семейство на учители. Едва на 5 
години той впечатлява с ярката си музикална дарба 
и по предложение на самия Арам Хачатурян започва 
сериозни занимания с музика. Приет е в специалната 
група с надарени деца към Ереванската консерватория. 
На 9 години пише първата си композиция, а на 12 печели 
първата си награда от конкурс като пианист. През 1928 
постъпва в Държавната консерватория „Комитас“ в 
Ереван с две специалности – пиано и композиция, а по-
късно продължава обучението си в Москва, първоначално 
в Института Гнесина при Висарион Шебалин., a след 
завършването й – в Московската консерватория в класа 
по пиано на Борис Берлин. По време на войната е 
мобилизиран, а след нея се връща в консерваторията и 
завършва композиторския отдел. Завръща се в Ереван, 
където преподава в консерваторията от 1950 до 1956. 
През 1952 Арно Бабаджанян създава своето Клавирно 
трио във фа-диез минор, което сравнително бързо 
му носи сериозно признание. Концертира активно в 
Съветския съюз и Европа. През 1971 е обявен за Народен 
артист на СССР. Отличен пианист и преподавател, 
за него Дмитрий Шостакович казва, че е „брилянтен 
учител по пиано“. Често изпълнява сам своите клавирни 
произведения на сцената.
Бабаджанян пише в различни музикални жанрове. 
Създава популярни песни в сътрудничество с поетите 
Евгений Евтушенко и Роберт Рождественски. Голяма 
част от неговото творчество се базира на арменския 
национален фолклор, който той вплита в своите творби, 
които са във виртуозната стилистика на Рахманинов и 
Хачатурян. По-късните му творби вече пък са повлияни 
от Прокофиев и Барток. Сред инструменталните му 
творби се открояват Концерта за пиано и Концерта 
за виолончело и оркестър, а неговатa Поема за соло 
пиано е включена като задължителна пиеса при едно от 
изданията на международния конкурс „П.И.Чайковски“. 
Има допирни точки с джаза, пише мюзикъли и музика за 
театрални постановки. Той е един от композиторите от 
така-наречената арменска могъща петорка.
Сонатата за цигулка и пиано на Арно Бабаджанян ще 
прозвучи за първи път на българска сцена.

Програмата изготви Лилия Големинова



ПРОГРАМА 

ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН 
(1770 – 1827)

Соната за цигулка и пиано №2 опус 12, 
ла мажор (1797 – 1798)

Allegro vivace
Andante, più tosto Allegretto

Allegro piacevole

ДИМИТЪР БОДУРОВ 
(1979)

Соната за цигулка и пиано “Inevitable Dance”
световна  премиера

АРНО БАБАДЖАНЯН 
(1921 – 1983)

Соната за цигулка и пиано в си бемол минор 
премиера за България

Grave
Andante sostenuto

Allegro risoluto

триото Стефан Цвайг, с което концертират активно в 
Европа. Албумът им със записи на творби от Корнголд и 
Цемлински е приет с възторг от международната критика 
и е номиниран за една от най-престижните награди за 
класическа музика Опус Класик.
Сибила е свирила в Барбикан Хол, Саут Банк Сентър, 
Уигмор Хол, Концертхаус Берлин, стъклената зала на 
Музикферайн във Виена, на фестивалите в Делфт, 
Графенег, на Европейските музикални седмици в Пасау, 
Храхтен фестивал в Амстердам и мн.др.
От 2013 е преподавател по камерна музика и асистент на 
проф. Аведис Куюмджан, а от 2021 ръководи и собствен 
клас като доцент в Университета за музика и сценични 
изкуства във Виена.

ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН е създал 10 сонати за цигулка 
и пиано, като се насочва към този жанр, когато е на 
27 и има зад гърба си редица клавирни сонати, както 
и няколко триа. Всички свои цигулкови сонати, без 
последната, е написал преди да навърши 32 години. 
Първите три се появяват 1797-1798, а следващите 
шест са завършени до 1803. И всички тези сонати 
(които сам Бетовен определя като сонати за пиано 
и цигулка), без последната (1812), всяка в различна 
степен демонстрират неговата (все още) свързаност 
с класицизма и отличното познаване на високите 
стандарти, вече заложени от Моцарт. И е важно да 
отбележим факта, че макар и прочут във Виена като 
отличен пианист, Бетовен е свирил и на цигулка още в 
ранните си години в Бон, а след това – вече на 24, сам се 
обръща към прочутия тогава цигулар Игнац Шупанциг за 
още уроци. Така че Бетовен е бил в идеалната позиция (и 
откъм познаването на двата инструмента) да търси нови 
пътища за тяхното съчетаване и взаимодействие, както 
и за възможност да изрази бушуващите в него емоции, 
давайки нелеки задачи и за двамата инструменталисти. 
По Бетовеново време цигулката търпи развитие и 
технически промени, които водят до повече възможности, 
които композиторът взима предвид, пишейки своите 
сонати.
Соната за цигулка и пиано №2 в ла мажор е 
посветена (както и първата и третата) на Антонио 
Салиери, един от неговите учители във Виена.

ЯНА БУРОВА е възпитаник на Гилдхол скул, където е 
приета с 4-годишна стипендия. Там тя е в класа по цигулка 
на Ифра Нийман. Има изяви в различни британски зали 
като Chelmsford Cathedral, St. Martin in the Field, Kings Place 
(където има концерт със знаменития квартет Чилингирян) и 
през 2013 е дебютния й концерт в Уигмор Хол.
Яна Бурова свири на редица фестивали в Англия и Европа, 
на големите форуми в България като Софийски музикални 
седмици. Редовно гостува на ММФ Варненско лято, като 
през 2016 изпълнява два концерта от Вивалди за две 
цигулки и оркестър заедно със своя брат Димитър Буров и 
камерен ансамбъл „Софийски солисти“ под диригентството 
на Пламен Джуров, а в рамките на четвъртото издание на 
Фестивала на българската култура в Лондон представя 
в Конуей хол клавирния квинтет на Антонин Дворжак с 
Людмил Ангелов, Димитър Буров, Михаел Гелер и Жерар 
льо Февр.
Изпълнения на Яна Бурова често са излъчвани по различни 
радиостанции в Европа; тя има записани и два диска. През 
2006 излиза първият й албум, който включва творби за 
цигулка и пиано от български композитори от XX век, а през 
2011 прави запис на световната премиера на кларинетния 
квинтет, написан от Ричард Родни Бенет, като част от 
създадения от нея струнен квартет Inspirity. Година по-
късно Яна записва сонатата за цигулка и пиано в си бемол 
минор на Оторино Респиги с пианистката Фиамета Тарли, с 
която има постоянно сътрудничество.
Успоредно с концертните си изяви Яна Бурова преподава 
цигулка в The Emanuel School в Лондон и в Eltham Church of 
England School.

СИБИЛА КОНСТАНТИНОВА е родена във Варна. Там 
завършва училището по изкуствата „Добри Христов“ със 
специалност пиано, след което заминава като стипендиант 
на Лондонската корпорация в академията Гилдхол, при 
проф. Джоун Хавил. В Гилдхол получава бакалавърска 
и магистърска степен и заминава за Виена, където 
специализира камерна музика в Университета за музика и 
сценични изкуства при проф. Аведис Куюмджан.
Носител е на многобройни отличия и международни 
награди, сред които е и Голямата награда на конкурса по 
камерна музика Йозеф Хайдн във Виена. Заедно с цигуларя 
Кей Ширай и виолончелиста Тристан Корню създава 


