Uránia Filmszínház
1088 Budapest, Rákóczi út 21.
2019. március 3.,18.00 óra

Киносалон „Урания“
1088 Будапеща, бул. „Ракоци“ № 21
3 март 2019 г., 18.00 ч.

Teodoszij Szpaszov Trió galakoncertje

Галаконцерт
трио “Теодосий Спасов“

Teodoszij Szpaszov kaval,
Pejo Peev gadulka, Hrisztijan Cvjatkov gitár

Теодосий Спасов, кавал
Пейо Пеев, гъдулка, Християн Цвятков, китара

Българското републиканско самоуправление, Дружеството на българите в Унгария, Столичното българско
самоуправление и Българският културен институт
най-учтиво Ви канят на тържествен концерт, посветен на Националния празник на България – 3 март,
по случай 141 години от Освобождението на България,
който ще се състои на 3 март 2019 година, неделя, от 18.00 часа в Кинотеатър Урания (адрес: 1088 Будапеща,
бул. „Ракоци“ № 21.)
Със специалното участие на Теодосий Спасов терцет:
Теодосий Спасов – кавал, Пейо Пеев – гъдулка, Християн Цвятков - китара
С подкрепата на Канцеларията на министър-председателя

***

***

***

A Bolgár Országos Önkormányzat
a Magyarországi Bolgárok Egyesülete
a Fővárosi Bolgár Önkormányzat és
a Bolgár Kulturális Intézet
tisztelettel meghívja Önt
Bulgária felszabadulásának 141. évfordulója alkalmából,
március 3., Bulgária nemzeti ünnepe
tiszteletére rendezett ünnepségre
2019. március 3-án, vasárnap, 18.00 órától
az Uránia Filmszínházba (1088 Budapest, Rákóczi út 21.)
A műsorban a Teodoszij Szpaszov Tercett ad gálakoncertet
(Teodoszij Szpaszov – kaval, Pejo Peev – gadulka, Hrisztijan Cvjatkov – gitár)
Támogató: Miniszterelnökség

Линк към публикация в Интернет-сайт за джаз по повод концерта на 3 март:
https://www.jazzma.hu/hirek/2019/03/06/unnepi-koncert?fbclid=IwAR160_voT8NZSRlm9o7B-ow9ijEfZvEr1rHqL1PJBaSDqdLgh9h7X2IUWU#cikk

„Благодаря на Теодосий Спасов, Пейо Пеев и Християн Цвятков, на които дължа, че бях щастлива и горда, че съм
българка на вчерашния ден!
Мисля, че творци като тях са тези, които ни изпълват с гордост и вдъхват надежда и вяра.
Благодаря им за прекрасния концерт в Кинотеатър Урания в Будапеща.
Благодаря им за елегантното и фино присъствие на сцена, за невероятното можене, за виртуозността, за създаването
на един нов свят, за песните изпяти от Теодосий, за изящните му импровизации и написаните композиции, за начина по
който изпя „Притури се планината“, която насълзи очите ми, за гъдулката на Пейо, звучаща под пръстите му с гласа на
различни инструменти – поетична, плачеща и закачлива, за виртуозните сола на китара на Християн и за смиреността
му на сцена, за невероятната дарба на Теодосий да общува с публиката премерено и фино, за интелигентното му чуство
за хумор. Всичко това, с което впечатлиха присъстващите унгарци в залата. Сред които бяха и водещи имена в
унгарския джаз, театрали, много хора на изкуството с високи критерии. И разбира се българската общност в Будапеща!
Завидна изисканост и стил, които могат да послужат за еталон на много джазмени в света.
Теодосий, Пейо и Християн, трима творци истински европейци!
Благодаря ви, че в рамките на един час ни накарахте да полетим и да бъдем наистина горди в деня на Националния
празник на България.
Горди, че сме българи!“
Габриела Хаджикостова - актриса, Малко Театро
Заместник-председател на Българско републиканско самоуправление – Будапеща
4 март 2019 г.

