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Хаумер в момента преподава пеене в Университета по музика 
и изпълнителски изкуства във Виена. Пял е под диригентството 
на Густаво Дудамел, Кристиан Тилеман, Андрес Ороско-
Естрада, Дан Етингер; изнасял е концерти в престижни зали 
като като Аудиторио Насионал в Мадрид, Semperoper в Дрезден, 
Музикферайн и Концертхаус във Виена, в Операта в Тел 
Авив, в залата на Варшавската филхармония, Театро Майор в 
Богота, както и на фестивалите в Байройт, Утрехт (фестивала 
за старинна музика), Грац. Сред ролите му са Дон Жуан, Граф 
Алмавива в Сватбата на Фигаро, Пинг в Турандот, Дон 
Алфонсо в Така правят всички, Данило във Веселата вдовица, 
д-р Фалке в Прилепът и др. Има много изяви и на територията 
на съвременната музика и е изпълнявал централни роли в 
премиерни представяния на опери като Immer noch Loge от 
Гордън Кампе (на фестивала в Байройт) и Юда от Кристоф 
Еренфелнерс; както и в творби на Лучано Берио, Детелф 
Гланерт и Джонатан Харви. Гюнтер Хаумер е пял в спектакли, 
поставяни от Роландо Вийазон, Дебра Уагнър, Кристиане Линц, 
Филип Арнонкур и др. Той е сред най-изявените изпълнители 
в сферата на камерната музика. Има записани няколко диска 
за водещи компании като Хиперион, CPO, ORF Edition, както 
и за редица радиостанции. За годишнината на Рихард Щраус 
записва пълно интегрално изпълнение на неговите песни под 
акомпанимента на Roger Vignoles.

ХАЙНРИХ БИБЕР роден през 1644 в Прага. В продължение на 
24 години е капелмайстор в Двора на архиепископа в Залцбург. 
Изключителен виртуоз на цигулката, той става известен най-вече 
като цигулков композитор, като в много от творбите си използва 
скодатура (настройване на струните на различни от обичайните 
тонове). Музикалният език и разнообразните хармонични похвати 
на Бибер са предвестници на по-късните барокови произведения 
на композитори като Пахелбел и Й.С.Бах. Неговата Battaglia 
е композирана през 1673, като според някои историци и 
музиколози в нея той изразява отношението си към станалата 
известна като 30-годишната война, която се води на религиозна 
основа (конфликта между католици и протестанти) между 1618 и 
1648, и в нея са въвлечени много европейски държави. Счита се, 
че Battaglia е манифест срещу безсмислено погубените животи и 
социалните последици от тази война.

ГЕОРГ ФИЛИП ТЕЛЕМАН е един най-значимите и прочути 
немски композитори на своето време, преди появата на Бах. 
Изключително продуктивен, той е написал 31 кантати, много 
опери, концерти, оратории, пасиони, оркестрови сюити и много, 
много камерна музика. Свирел е на флейта, цигулка, виола да 
гамба, обой, тромбон, контрабас и, разбира се, на клавесин. 
Композира от малък, но първо записва право в университета в 
Лайпциг, но редица фактори, включително срещата с Хендел 
(който е четири години по-млад от Телеман), го карат да се 
концентрира в музиката.  Започва да композира кантати за 
църквата в Лайпциг и бързо придобива популярност, макар и все 
още регионална. През 1702 става директор на операта в града. 
Телеман е първият композитор, който се заема с публикуването 

на своите творби и го превръща в бизнес. Благодарение на това 
някои от творбите му стават изключително популярни в цяла 
Европа. През 1737, когато е на върха на славата си, Телеман 
напуска Германия и заминава за Париж, за да се потопи във 
вихъра на музикалния живот в парижката столица. Там той 
композира поредица от струнни квартети, които по-късно биват 
наречени Парижки квартети, в които улавя най-доброто от 
европейските музикални тенденции в зенита на Барока. Един от 
тези Парижки квартети ще прозвучи тази вечер.

ГЕОРГ ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ създава своите 12 концерта, 
които ще се обединят под опус 6 само за месец през 1739 
(от 29 септември до 30 октомври). Това става по покана на 
неговия английски издател Джон Уолш, който го подтиква да 
напише поредица от концерти по подобие на тези на Корели и 
Джеминиани, които по това време са много популярни в Англия. 
Предвид нарастващата популярност на Хендел, се очаква 
неговите концерти да се приемат много добре. Така и става. Но 
Хендел не само следва модела на Корели, но го и обогатява, 
развива и окрупнява като състав на оркестъра.

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ композира своята Кантата за 
кафето някъде между 1732 и 1735, и тя може да се счита са 
далечен предшественик на немската комична опера. Историята 
на създаването й е доста любопитна. През 1727 поетът Кристиан 
Фридрих Хенричи, който пише под псевдонима Пикандер и с 
когото Бах има дълготрайно сътрудничество, пише новела, 
осмиваща модната страст към кафето – в нея се разказва как 
един крал забранява пиенето на кафе, вследствие на което 
масово жените започнали да измират от язва и това продължило, 
докато кралят не отменил своя декрет. Новелата е публикувана 
през 1732. Малко преди това (през 1729) Бах, който вече девет 
години е кантор в църквата Свети Тома в Лайпциг, поема 
ръководството на оркестърa Collegium Musicum, създаден от 
студентите в Лайпцигския университет още през 1702 по идея 
и с помощта на Телеман. Всяка седмица те изнасят концерти, 
обикновено в някои от залите на просторните градски кафенета, 
като най-често това се случва в прочутото кафене Цимерман, 
което е средище на социалния живот в Лайпциг. За тези изяви 
Бах композира няколко светски кантати. Така че когато попада 
на новелата на Пикандер, той я взима за основа  на своята 
непретенциозно-развлекателна Кантата за кафето, в която се 
разказва за баща, който иска да откаже дъщеря си от кафето, към 
което тя се е пристрастила. Забранява й да пие кафе, въпреки 
всички молби и увещания от нейна страна. Тя започва да линее, 
отказва се от всякакви развлечения, дори не излиза от къщи. 
Следват различни перипетии, а кантата завършва с един брачен 
договор, в който съпругът се задължава да разреши на съпругата 
си да пие кафе, колкото и когато си поиска. Премиерата на 
Кантата за кафето се е състояла през зимата на 1735 в 
Лайпциг в споменатото кафене Цимерман, под диригентската 
палка на композитора. В нея ариите се редуват с речитативи 
secco, a финалът обединява тримата солисти.

Програмата изготви Лилия Големинова



ПРОГРАМА 

ХАЙНРИХ ИГНАЦ ФРАНЦ БИБЕР (1644 – 1704)
Battaglia/Битка

1. Sonata
2. Die liederliche Gesellschaft von allerley Humor/

Разпуснатата компания (Шега)
3. Presto

4. Der Mars
5. Presto

6. Aria
7. Die Schlacht

8. Lamento der verwundten Musquetirer/
Ламенто за ранения мускетар

ГЕОРГ ФИЛИП ТЕЛЕМАН  (1681 – 1767)
Квартет в ла мажор (от Парижките квартети)

Soave
Allegro

Andante
Vivace

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ (1685 – 1770)
Речитатив и ария "Erbarme Dich" (Имай милост) 

от Кантата №55 "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht" 
(BWV 55)

ГЕОРГ ФРИДРИХ ХЕНДЕЛ (1685 – 1759)
Concerto grosso в си бемол минор, опус 6 №12

Largo
Allegro

Larghetto
Allegro й

15 минути антракт

ЙОХАН СЕБАСТИАН БАХ (1685 – 1770)
Кантата за кафето

Солисти
Мария Ладурнер – сопран

Ян Петрика – тенор
Гюнтер Хаумер – бас

Бароковият ансамбъл Il CONCERTO VIENNESE е създаден през 
2007. Репертоарът им се състои от творби, които са на пресечната 
точка между оркестровата и камерната музика. Съставът им 
включва две цигулки, виола, виолончело, контрабас, флейта, 
клавесин и трима солисти – певци. Il Concerto Viennese е основан 
от Рудолф Леополд, който е в ролята и на диригент на ансамбъла, 
и на виолончелист. Дебютът на ансамбъла на фестивалната 
сцена е през 2008 и оттогава те изграждат богат репертоар от 
австрийска барокова музика, както и произведения от епохата на 
Бах и империята на Хабсбургите и италианските струнни концерти. 
За автентичната барокова интерпретация допринасят както 
ерудицията и дългогодишния опит и майсторство на музикантите, 
така и оригиналните инструменти от XVII и XVIII век. В духа на 
всеки уважаващ себе си ансамбъл за старинна музика и Il Concerto 
Viennese има за своя кауза музикалната реставрация на загубени 
или забравени барокови творби. През 2013 на фестивалите във 
Виена, Грац и Инсбрук те изпълняват Матеус Пасион от Й.С.Бах, 
рядко изпълнявана и носеща престиж на всеки свой интерпретатор 
творба на големия немски композитор.

РУДОЛФ ЛЕОПОЛД e един от водещите австрийски 
виолончелисти. Роден е във Виена през 1954. Завършва 
университета с пиано, композиция и виолончело (негови 
преподаватели са Рихард Кротчак и Тобиас Кюне). В началото 
на кариерата си е част от квартета Франц Шуберт, а скоро става 
и соло виолончелист на ръководения от Николаус Арнонкур 
Concentus Musicus. През 1981 основава Виенския струнен секстет, 
с който в продължение на 23 години изнася концерти из цяла 
Европа, САЩ и Япония и реализира многобройни записи за EMI и 
Pan Classics. Като солист Рудолф Леополд е изпълнявал повечето 
концерти от стандартния виолончелов репертоар (за отбелязване 
е представянето на Концерта за виолончело на Дворжак с 
Берлинската филхармония), но включва и някои от по-рядко 
изпълняваните – като Донахю, Пфицнер и Енеску, както и премиери 
на съвременни произведения за чело и оркестър. От 1983 до 1990 
той преподава камерна музика в Университета по музика във Виена, 
след което става професор по виолончело в университета в Грац. 
През 2007 създава бароковия ансамбъл Il Concerto Viennese.

Вокалното усъвършенстване на МАРИЯ ЛАДУРНЕР започва 
в Залцбург, където тя посещава курсовете на Барбра Бони 
в Моцартеума, след което заминава за Виена и завършва 
бакалавърска степен във Виенския университет за музика и 
изпълнителски изкуства в класа на Едит Линбахер. Магистърската 
си степен по бароково пеене получава отново в Залцбург, където 
учи при Улрике Хофбауер и Андреас Шол. Мария Ладурнер прави 
своя сценичен дебют когато е на 19 години в ролята на Барбарина 
в „Сватбата на Фигаро“ от Моцарт в Театро социале в Тренто и 
на фестивала в Ерл. Следват още роли и гастроли в Държавния 
оперен театър в Нюрнберг, Операта в Бон, Оперния театър в 
Аахен и Neue Oper Wien. През 2019 печели конкурса J.I F Biber, 
включително и специалната награда на Fiori Musicali и на немската 
компания Note 1, а през 2021 (заедно с ансамбъла Mosaique) е 
удостоена с Първата награда и наградата на публиката на конкурса 

Хендел в Гьотинген и на конкурса на Музикалната академия 
в Рейнсберг. През този сезон Мария Ладурнер отново ще пее 
на сцената на операта в Нюрнберг, очакват я и съвместни 
концерти с диригенти от ранга на Мичи Гайг, Гунар Лецбор, 
Волфганг Кечнер и Жорди Савал във виенската Konzerthaus и 
в Brucknerhaus в Линц, както и в Потсдам, Кьолн и Байройт (под 
палката на Дороте Оберлингер). Отделно с нейния ансамбъл 
Mozaique са поканени за концерт в двореца Сан-Суси в Потсдам 
и на Фестивала за старинна музика в Инсбрук. Мария Ладурнер 
има ярко изразен интерес към старинната музика. Изнасяла е 
концерти с редица изявени ансамбли като Ars Antiqua Austria, 
Ensemble 1700, Финландския бароков оркестър, Hofmusic, 
Залцбург. През 2021 изпълнява ролята на Венера в операта на 
Бонончини Полифем, като записът на сценичната реализация 
носи на целия екип наградата Opus Klassik. През същата година 
излиза и първият солов албум на Мария Ладурнер, озаглавен 
Арии за императора.

ЯН ПЕТРИКА e роден във Варшава в семейство на музиканти. 
Свири на виолончело – учи първо в Линц, а после – в Грац, 
като успоредно с това започва да взима първите си уроци по 
пеене. Заминава за Виена, където завършва с пълно отличие 
Университета за музика и изпълнителски изкуства, със фокус 
върху песенното и ораториалното творчество. Изгражда си 
сериозна репутация на многостранен певец, като основен стълб 
в кариерата му е барока. Редовно изнася концерти с водещи 
ансамбли в тази сфера като Bach Consort Wien, La Chapelle 
Rhenane, бароковия оркестър, L’Orfei, Вокалния колегиум в 
Люцерн и др. Богатата му биография се допълва от съвместни 
концерти с Робърт Хол, Хелмут Дойч, Пиер-Лоран Емар, Матиас 
Ладеман и др. Дебютира на Песенния фестивал в Оксфорд в 
една програма с Юлиус Дрейк, Шолто Кинох и Деидре Бренер. 
На оперната сцена е участвал в спектакли на Националната 
опера в Лион, Театро комунале във Ферара, Виенската държавна 
опера, Варшавската камерна опера, в опери на Хендел, Моцарт, 
Шуберт и Фердинандо Бертони. Дебютът му в Националния 
оперен театър в Прага е в „Били Бъд“ на Бритън. Други важни 
моменти за Ян Петрика е представянето му на Шубертиадата 
в Шварценберг, където му акомпанира сър Андрас Шиф; 
няколкото европейски турнета с Томас Хенделброк; участието 
му в кантатата Christen, ätzet diesen Tag (BWV 63) на Й. .Бах 
под палката на Владимир Юровски в залата на Берлинската 
филхармония и, разбира се, дебюта му на Залцбургския 
фестивал в детската опера Злато! на Леонард Евърс и появата 
му като солист в Коледната оратория на Бах във виенската 
Музикферайн. Някои от последните му ангажименти са отново 
в големите концертни зали на австрийската столица, както и в 
Осло (Норвегия) и Вадуц (Лихтенщайн).

Басът ГЮНТЕР ХАУМЕР е част от екипа на Volksoper във 
Виена от 2012. Завършил е Висшето училище по музика в 
австрийската столица с пиано и кларинет. По-късно учи пеене 
първо във Виена, след това в Кралския колеж по музика в 
Лондон. Успоредно с активната си концертна дейност, Гюнтер 


