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Шулц, Ерик Хобарт, Матю Барли и Робърт Коен – това 
става на фестивалите в Залцбург, Хелзинки и Тампере.
Река Силвай има сериозни изяви и в камерната музика – 
със своя постоянен партньор на сцената, пианиста Хайни 
Какаинен са представяли неколкократно интегрално 
изпълнение на сонатите на Лудвиг ван Бетовен. С друг 
отличен пианист – Критоф Бернер са представяли свои 
програми в Концертхаус във Виена, Карнеги Хол в Ню Йорк, 
Концертгебау в Амстердам, Уигмор хол в Лондон, Cité de la 
Musique в Париж.
Река Силвай има интерес и към старинната музика и е чест 
солист на Бароков оркестър Хелзинки.
Нейни изпълнения и записи са излъчвани по Би Би 
Си, Радио Франс, Телевизия Арте, австрийската ORF, 
Финландската телевизия YLE. Има реализирани записи 
за Warner Records (Вивалди, Бах), Alba Records (диск, 
озаглавен Roaring Twenties с творби на Барток, Яначек, 
Шулхоф и Равел) и Naxos (Шуман).
От 2006 Река Силвай е професор по цигулка в Академията 
Сибелиус/Университета по изкуства в Хелзинки, 
продължавайки традициите на именити преподаватели 
като Шандор Вег, Туомас Хаапанен, Герхард Шулц. Много 
от нейните студенти са победители и лауреати от различни 
международни конкурси. Освен концертната си дейност и 
преподавателската си работа, Река Силвай е специалист в 
сферата на ергономията при свиренето на цигулка и често 
е канена да изнася семинари и презентации и по тази тема.

МАРИО ХОСЕН е виртуозен цигулар и диригент, водeщ 
интерпретатор и експерт по творчеството на Николо 
Паганини. Сред оркестрите, на които е солист, се открояват 
Лондонската филхармония, Симфоничен оркестър 
„Чайковски” на Московското радио, Виенският симфоничен 
оркестър, Academy St.Martin in the Fields, English Chamber 
Orchestra, Оркестърът на Миланската скала, Симфоничният 
оркестър на БНР, Оркестър Брукнер-Линц, Софийската 
филхармония.
Марио Хосен е роден в Пловдив. На 8 години дебютира 
като солист на Пловдивската филхармония. Получава 
образованието си в София, Виена и Париж. Сред 
преподавателите му са проф. Михаел Фришеншлагер 
(ученик на Йехуди Менухин) и проф. Жерар Пуле (ученик на 
Хенрик Шеринг).
Солист и диригент на Виенския камерен оркестър, той 
е и артистичен директор на международния Музикален 
фестивал „Варненско лято”. Записва за италианската 
звукозаписна компания „Dynamic”, Генуа. Основател и 
артистичен директор на международната академия и 
Музикален фестивал “Орфеус”, провеждани ежегодно във 
Виена.

Марио Хосен е редактор и изследовател на цялостното 
творчеството на Паганини за цигулка и оркестър за едно от 
най-старите музикални издателства в света „Musikverlag – 
Doblinger”, Виена. Удостоен е с много престижни отличия, 
сред които наградата „София“ за музика и наградата на ФМ 
Класик радио. Свири на цигулка “Гуаданини” от 1749, която 
му е предоставена от Австрийската национална банка. Той 
е артист на „Thomastik Infeld”, Виена и брандов посланик на 
„Пежо”, България.

Три са творбите от ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ в програмата, 
като сред тях е и петият от неговите Бранденбургски 
концерти – и до днес те са пример за оркестрово 
съвършенство и новаторски поглед в бъдещето. Тази 
изключителна поредица е създадена вероятно около 1721 
за граф Кристиан Лудвиг Бранденбургски, като именно в 
неговия нотен архив са открити партитурите след смъртта 
на Бах. Той ги е озаглавил така – Шест концерта. С 
няколко инструмента. Така и не е сигурно дали докато е 
бил жив композиторът, те са били изпълнени. Оригиналните 
партитури днес се съхраняват в музикалния отдел на 
Берлинската библиотека. Бранденбургските концерти 
имат фундаментална роля за развитието на немската и 
световната музика, като може би най-смелият и новаторски 
сред тях е именно Петият. Поради факта, че ролята на 
оркестъра е по-скоро допълваща, партиите на солиращите 
инструменти (флейта и цигулка или две цигулки и клавесин) 
са ярки и открояващи се в много по-голяма степен от 
тогавашните concerti grossi, като особено интересна е ролята 
на клавесина, който далеч не е просто basso continuo, а 
равностоен партньор в този своеобразен троен концерт. А 
залагането на три теми в първата част е абсолютна новост 
за епохата и е поредното доказателство що за визионер е 
бил Бах.
Малко преди Бранденбургските концерти Бах пише Двойния 
концерт в ре минор – това става около 1718-1720, като 
съществува по-късна транскрипция за два клавесина и 
оркестър (1736). Освен органист и виртуозен изпълнител 
на чембало, Бах добре познава цигулката като инструмент 
– свири от малък, по-късно става цигулар в капелата на 
херцога във Ваймар. Познавал е концертите за цигулка 
на италианските майстори в лицето на Корели, Албинони, 
Торели, Тартини, бил е личен приятел с някои от виртуозите 
на времето. Всичко това се вижда ясно в тази творба, 
в разработването на двете цигулкови партии, тяхното 
взаимодействие (помежду им и с оркестъра). Концертът за 
две цигулки в ре минор е наследен от Карл Филип Емануел 
Бах, заедно с други партитури на неговия баща.

Програмата изготви Лилия Големинова



ПРОГРАМА 

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ 
(1685 – 1750)

Концерт за клавесин III ре мажор BWV 1054
Allegro
Adagio
Allegro

 

КАРЛ ФИЛИП ЕМАНУЕЛ БАХ 
(1714 – 1788)

Ларго ми минор H 445

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ 
(1685 – 1750)

Концерт за две цигулки ре минор BWV 1034
Vivace

Largo ma non tanto
Allegro

15 минути  антракт

АНДРЕАС КИРХОФ 
(c.1635 – 1691)

Сюита сол минор (Düben MS)
Praeludium
Allemande
Courante

Sarabande
Gigue

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ 
(1685 – 1750)

Бранденбургски концерт №5 ре мажор, BWV 1050
Allegro

Affettuoso
Allegro

Аапо Хакинен е добре познат и като изключителен 
камерен музикант и дииригент. Работил е с Оркестъра на 
Театро Олимпико във Виченца, Оркестър Метрополитана 
в Лисабон, Хърватския бароков ансамбъл, Талинския 
бароков оркестър, Филхармониите в Хелзинки и Тампере, 
Виетнамската национална филхармония, както и с 
редица хорови формации, сред които Камерния хор в 
Хелзинки, Естонския филхармоничен хор и др. Музицирал 
е съвместно с Каролин Сампсон, Иля Грубер, Рикардо 
Минаси, Александър Рудин, Пиер Антаи, Соил Исокоски, 
Райнхард Гьобел и мн.др.
Дирижирал е съвременните премиери на редица 
творби като на Ирене от Хасе, Густав Васа на Кожелух, 
Необитаемият остров от Хайдн в постановки на 
Финландската национална опера; La Serva padrona на 
Перголези в Хърватския национален театър и първата 
постановка на Коронацията на Попея на Монтеверди за 
Финландската национална опера.
Аапо Хакинен е записвал за Naxos, Cantus, Alba, Aeolud, 
Ondin, както и за многобройни радио и телевизионни 
станции в Европа. Води свое собствено предаване за 
старинна музика по Classic FM във Финландия. Освен 
клавесинист, той има редица изяви като органист и 
пианист. Много композитори му посвещават свои творби. 
Той е редактор на поредицата от клавирни творби от 
Флорентинската школа през XVII век за Ut Orpheus Edizioni. 
Преподава в Академията Сибелиус и изнася майсторски 
класове по целия свят. Аапо Хакинен е артистичен директор 
на Музикалните вечери за старинна музика Musiikkitalo, 
както и на Бароковия фестивал Йанаккала.

Цигуларката с австро-унгарски корени, РЕКА СИЛВАЙ е 
родена във Финландия. Гастролирала е из цяла Европа, 
Азия, Южна Америка, ЮАР и САЩ. Била е солистка 
на всички значими финландски оркестри, както и на 
Лондонската филхармония, на Залцбургския Моцартеум, 
симфоничните оркестри в Гьотинген, Бирмингам и 
Копенхаген, Страсбургската филхармония, Националния 
оркестър в Порто, Оркестър Tonkünstler в Австрия и др.
Река Силвай е била на турнета с Хелзинкската 
филхармония, с Orkester Norden, със Струнния оркестър на 
Хелзинки, със Симфоничния оркестър на Лахти; работила 
е с диригенти от ранга на Валери Гергие, Нееме Ярви, 
Адам Фишер, Марк Уигълсъурт, Юка-Пека Сарасте, Мико 
Франк, Сакари Орамо. Изнасяла е концерти във Виенската 
Музикферайн, в Großes Festspielhaus в Залцбург, в 
Барбикан хол в Лондон, Националната концертна зала на 
Тайпе, залата на Кьолнската филхармония, Театро Колон 
в Буенос Айрес, като и на Фестивала за камерна музика 
Kuhmo, Klangbogen във Виена, фестивала на изкуствата 
в Сингапур и др. Музицирала е на една сцена в Герхард 

Вече повече от 20 години БАРОКОВ ОРКЕСТЪР ХЕЛЗИНКИ 
омайва слушателите по целия свят – от залата на Кьолнската 
филхармония до Сънтори Хол в Япония и Концертгебау в 
Амстердам, както и на фестивалите в Берген, Бремен, Рейнгау 
и Йерусалим. Но музикантите се чувстват удобно, свирейки и 
на по-малки, интимни пространства – затова имат свой летен 
фестивал в средновековната каменна църква в Йанаккала в 
родната им Финландия.
Програмите им включват първи изпълнения на непубликувани 
или възстановени шедьоври, но обичат и провокациите, 
представяйки познати творби по неочакван начин, хвърляйки 
нова светлина и откривайки нови пластове в тях. Бароковият 
оркестър Хелзинки си е създал репутация на значим 
интерпретатор на немска и балтийска музика.
У дома, във Финландия, съставът привлича вниманието на 
ценителите и си изгражда завидно реноме с впечатляващите 
постановки на оперите на Монтеверди, Хендел, Хасе и 
Кожелух. От 2011 имат собствени музикални серии в концерти 
всеки месец, които достигат до широк кръг слушатели 
и зрители, създавайки и нови, и ентусиазирани публики 
благодарение на новаторския си поход при съставянето на 
своите програми и атрактивните и на най-високо ниво солисти, 
които канят. Така те спомагат за издигането на бароковата 
музика до култов статус във Финландия. Сред диригентите 
и солистите, гостували на оркестъра, са Франко Фаджиоли, 
Вернер Гюра, Ерох Хобарт, Рене Якобс, Софи Картхойзер, 
Енрико Онофри, Соня Прина, Валер Сабадус, Скип Семпе, 
Дмитрий Синковски, Ендрю Стейпълс.

Музикалният път на ААПО ХАКИНЕН започва с пеене в хора 
на Хелзинкската катедрала и продължава (когато навършва 
13) с уроците по клавесин при Елина Мустонен, а скоро – и 
по орган при Оли Портан в Академията Сибелиус. От 1995 до 
1998 е ученик на Боб ван Асперен в Консерваторията Sweelink 
в Амстердам, а след това продължава да се усъвършенства в 
Париж при Пиер Антаи. Негов ментор е и Густав Леонард.
През 1998 Аапо Хакинен печели втора награда на 
Международния клавесинен конкурс в Брюж, Белгия. 
Получава и специалното отличие Musikpreis от немската 
телевизия за изпълненията си на италианска музика. 
Гастролирал е като солист в Скандинавските държави, 
Нидерландия, Белгия, Франция, Германия, Австрия, 
Швейцария, Англия, Ирландия, Люксембург, Италия, Испания, 
Португалия, Русия, Полша, Унгария, Хърватска, Чехия, 
Естония, Турция, Израел, САЩ, Мексико, Бразилия, Япония, 
Южна Корея и Виетнам. Сред сцените, на които е свирил, са 
Auditorio Nacional в Мадрид, библиотеката на Конгреса във 
Вашингтон, Филхармониите във Варшава, Краков и Кьолн, 
Концертхаус в Берлин, Сънтори хол, както и на фестивалите в 
Рур, Musikfestspiele в Дрезден, Луфтханза фестивал в Лондон, 
Фестивала за старинна музика в Утрехт и мн.др.


