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Попфолкът
отново си има дом

Здравейте, уважаеми читатели!

В ръцете си държите първи брой на списание „Фолк магазин“ (ФМ). 

Последното подобно издание за попфолк музика датира от далееечната 2012 г. Почти
един цял випуск завърши оттогава. След това като празен кладенец осъмна жанрът ни без
свое браншово островче за новини, репортажи, интервюта, мнения и т.н. Нашата любима
музика остана като безпризорно дете и уви, някак на произвола на съдбата и на лошото ма-
сово отношение, на лепенето на етикети в масмедиите. По време на локдауна тази година
усетихме необходимост да създадем това онлайн списание, което имаме желанието да бъде
нов дом за попфолка. 

Гост на броя ни е певицата Валя, която грее на корицата. За първи път тя разказва за но-
вата си стара страст – рисуването, и ни предоставя свои платна (9-а стр.). В крайна
сметка от разговора ни с нея става ясно, че една криза винаги означава и нови шансове, нови
хоризонти!

Глория, този път в светлината на щастлива баба, ще Ви покажем на 13-а страница. Ней-
ната колежка Есил Дюран изгря на сцената на Сатиричния театър по покана на директора
на трупата Калин Сърменов и така сбъдна още една своя мечта (14-а стр.). 

Наистина ли са разделени Деси Слава и Благой, една от най-коментираните в последните
седмици теми, се опитахме да разберем в материала на 16-а страница. 

Определили сме Ви и среща с режисьорката на видеоклипове Радина Миленчева, чието име
ще чуваме все по-често. 

Историята на емблематичната песен „Продължавам“ от репертоара на Анелия ни разка-
за специално авторката на текста ѝ Лили Димова на 21-ва страница.

Толкова нашумялата напоследък тема за пластичните интервенции на звездите и осо-
бено на носовете им също намира мястото в пилотния ни брой (20-а стр.). 

Защо е гневна Роксана на Поли Генова, четете на 19-а страница. 

Ще Ви разкажем и за новия чалга изпълнител Крисанди (23-та стр.) и има ли той почва в
жанра. 

Това са само част от текстовете в първото ни издание. 

Благодарим Ви предварително за доверието, което ще ни гласувате, защото ние имаме
нужда от него! Очакваме Вашите мнения, реакции и препоръки на електронната ни поща:
elpis@gbg.bg. Приятни минути с „Фолк магазин“ Ви пожелава

Йордан Гергов
главен редактор
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INSTAGRAM
Преди

„Еййй.“ Такава е реакция-
та на Преслава под този
фотос на Андреа в Instag-
ram. Тогава изпълнител-
ката на „Като непознат“
е само на 15 години и из-
глежда в неприлична топ-
форма. Певицата е без
екстеншъни и всякакви
други подобрения, най-ве-
роятно от моделския ѝ
период. Възпитаничката
на английското училище
„Уилям Шекспир“ в Со-
фия е изключително ес-
тествена, неподправена,
чиста като момина
сълза!

Сега
напоследък Андреа спа-
зва зверска диета, а ре-
зултатите още от
първия месец са очеи-
звадни. Звездата е из-
хвърлила над 10 ненужни
килца и това се вижда с
невъоръжено око в соци-
алните мрежи. Въпреки
това последователи на
певицата остават скеп-
тични дали това не е зри-
телна измама и дори я
обвиняват в прекомерна
употреба на Фотошоп.
„никога не съм използва-
ла Фотошоп“, отговори
им тя в кратко стори.

АНДрЕА:
НИКогА НЕ СЪМ
ПолзВАлА 
ФоТоШоП

„Не си вяр вах и
все още не си вяр -
вам, за що то аз
наис ти на смя там,
че мои те ко ле ги са
по-доб ри от мен.“
Това признание на-
прави Азис в „На
кафе“. 

„Аз не съм до бър ими -
та тор. Из глеж да, съм
до бър в моя си ко ло воз
и рел си, но се ока за, че
ако ми се пад не пе сен,
коя то ха рес вам, ще го
нап ра вя“, казва Краля и
признава, че „Като две
капки вода“ е фор мат,

кой то те пре диз вик ва
„да сма жеш се бе си, да
смач каш всич ко, кое то
си при те жа вал до се га,
и да по ка жеш не що но -
во, да нап ра виш об ра зи
на хо ра, кои то мо же до -
ри да не ха рес ваш“.  

Възпитание
Междувременно ме-

гаскан дал из бух на меж-
ду Азис и журито в
лицето на Фън ки. По-
вод за размяната на ре-
плики между двамата
титани се оказа задача-
та на Рафи в една от
вечерите, който тряб-
ваше да изпее „Сен Тро-
пе“ и беше заел токче-
тата и тоалета на
Азис от многомилион-
ния видеохит. Фънкаря
демонстративно се из-
низа от журиращия си
стол след изпълнението
на младия арменец по
най-невъзпитания на-
чин, без да оцени пред-

ставянето, с което
кръвно обиди Краля на
фолка, а и самия Рафи. 

Тъжно е
„Отивам да пия вода,

да си жабуря устата,
за да не кажа нещо, кое-
то не трябва“, направи
се на интересен рок му-
зикантът. Той се върна
на мястото си едва за
следващия участник.
Азис хич не му остана
длъжен и го обвини дори
в расизъм от сцената
очи в очи: „Това откро-
вено расистко отно-
шение на Фънки към об-
раза ми, в случая ими-
тиран от Рафи, е от-
вратително и про-
сташко. Това нещо де-
мотивира… някой да
стане, да напусне и да
си тръгне, да е толкова
погнусен, че не да може
да го гледа! Адски е тъпо
и неприятно за един ар-
тист, който толкова

се е старал! Тъжно е!
Това не беше смешно,
беше гнусно!“, заключи
Азис. 

Вместо да се извини
или завинаги да замълчи,
Фънки хвърли в про-
странството: „Скъпи,
Васко, първо – интелек-
туалният багаж, който
нося, ми пречи да бъда
простак. Второ, изля-
зох, за да не кажа какво
мисля за това нещо,
което чух и видях. Все
пак аз съм образован му-
зикант“. „А ние сме
аматьори, така ли?“,
контрира го саркастич-
но Азис. „Може да раз-
бираш всичко както по-
желаеш“, с цялата си
наглост му отвърна
Фънки. 

„Това е просто шоу“,
някак се опита да зама-
же неловката ситуация
водещият Зуека. 

Рафи като Азис
СНимкa: diapason records

„ФЕНТЪзИ грУП“
дариха дистанционно
на Цитиридис по bTV

Силвър и
Мънки от
група „Фан-
тазия“ очаро-
ваха Цитири-
дис по би Ти
Ви

СНимка: 
би ти Ви

„Фен тъ зи Груп“
на Силвестър Ма-
теев – Силвър акос -
ти ра в „Шоу то на
Ни ко лаос Ци ти ри -
дис“, къ де то ста на
дос та шум но и ве -
се ло. 

Во де щият по ка ни
бан да та на на ро да да от -
го во ри как е мах на ла гла -
ви те на жу ри то в ак -
туал ния се зон на „Бъл -
га рия тър си та лант“ със

зе ле ния бу тон, при чие -
то на тис ка не се за да ва -
ше раз ли чен му зи ка лен
стил. 

Гру па та на на ро да по -
да ри на гър ка дис тан -
цион но, с кое то той
стар ти ра му зи ка лен
джу бокс от же ла ния. Ка -
то ре зул тат мом че та -
та от „Фан та зия“ из -
пъл ни ха все въз мож ни му -
зи кал ни сти ло ве. 

от екраНа

НоВИТЕ ПЕВЦИ
вече без 
фамилии

Новата генера-
ция изпълнители на
„Пайнер“, които
нетрадиционно
тръгнаха с две
имена, се раздели-
ха с фамилните си.

Даниела Пирянкова

стана Данна, Ивета
Костова – Ивета, Радко
Петков – Радко, Кирил
Атанасов – само Кирил.
Засега само Таня Мари-
нова не се е отказала от
фамилното си име, но е
въпрос на време. 

АзИС:
КолЕгИТЕ МИ СА
По-ДобрИ оТ МЕН
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ДЕБЮТИ
ЖО рО рАПА
ВЕчЕ Е  ЖОКЕрА
ОТ „ПАйНЕр“

Жоро Рапа, когото
тези с по-голямо ЕГН
от нас помнят от
дуетите му с Гергана
(„Мо же би точ но ти“,
„Забрави“, 2007/2008
г.), Тони Дачева
(„Мляко с мед“, 2011 г.)
и соловите му парче-
та „Морена“, „Към
теб“ и „Само мен“,
подписа с димитров-
градската фирма в
последния ден на
март. Неговият
псевдоним ще бъде
JOKER (Жокер).

Георги Бонев, как-
то е името му по
паспорт, извади ви-
део към песента си
„Ин три ган ти“, в
която взема учас-
тие и негови-
ят музика-
лен проду-
цент Ави
Бе не ди.
Автори-
те са
Ави Бе-
неди
(му зи ка и аран жи -
мент) и Жокера,

написал текста.  Ра -
ди на Ми лен че ва е за-
служила ре жис ьорка и
сце на ристка, а Ра дос -
лав Геор гиев – Багера
– почетен опе ра тор.

Жокера и Ави се
срещат през 2020-а в
студиото. Бенеди
веднага му предлага да
го продуцира и само

месец по-късно
е готово
общото им
видео
„Ваксина“
feat. IVY.

още като Жоро Рапа с
гергана

СНимки: planeta, payner

ТОТО ОТ 
„СКАНДАУ“
ТЕКСТОПИСЕЦ В
НОВИЯ АЛБУМ
НА АШЛИ 
„ХАМЕЛЕОН“

„Хамелеон“, както
се казва последният
издаден сингъл на
Ашли, озаглави де-
бютния ѝ албум с Dia-
pason Records. 19 мело-
дични трака са вклю-
чени в тавата, а от
тях като големи хи-

тове вече
се очерта-
ха „DJ ре-

зачка“
(„Имаш

ме, ня-
маш

ме“), „Слончето
Раму“, Ano kato. Из-
пълнителката, която
е и вокална педагожка,
си партнира с Тони
Стораро (нов трак:
„Палава“), Алисия,
Джамайката, Йорда-
нис Агапитос, оркес-
тър „Назмилер“, Нани. 

Интересни подроб-
ности са, че в албума
има само една балада,
един кавър на турска
народна песен, както
и че единият от
текстовете е написан
от ТоТо от „Скан-
даУ“ („На майка ти“).
В тона на актуални-
те машъпи Ашли е
включила и микс от
популярни евъргрий-
ни. 

Магда Стоянова
избухна с машъп на
свои стари хитове.
Бургазлийката обаче
не ги представи, как-
то се очакваше, в ка-
нала на „Планета“ в
YouTube, а в Оцковия
канал Hit Mix Music. 

„Море и суша“,
„Случаен флирт“,
„След раздялата“,
„Утре късно е“ са
само част от загла-
вията, включени в
златния микс. Какво е

довело
до пре-
кратя-
ване на
дого-
ворни-
те взаимоотноше-
ния на певицата с ди-
митровградската
фирма, засега не е
ясно. Магда обаче съв-
сем не е спряла да ра-
боти. ФМ научи, че
тя дори вече има за-
писано парче по музи-
ка на Оцко.  

ТРАНСФЕР
СНимкa: diapason records

Кон стан тин
пос тъ пи по спеш -
ност в бол ни ца,
гръм на с ин фор -
ма ция та са мият
пе вец в ин стаг ра -
ма си. Шоуменът
на републиката
из ка ра ко вид и бе -
ше опе ри ран от
хер ния пре ди го -
ди на, кое то да де
по вод пос тът му
се риоз но да уп ла -
ши фе но ве те му. 

Из пъл ни те лят на
„Чер на ро за“ ка чи в
про фи ла си ви деок -
лип че от бол нич но -
то си лег ло, на кое то
се виж да и дяс на та
му ръ ка. То ва по ро ди
до ри спе ку ла ции в

мре жа та, че му е би -
ла пре ли ва на кръв за -
ра ди ряз ко вло ше но
със тоя ние. Та зи ин -
фор ма ция оба че бе -
ше ка те го рич но оп -
ро вер га на от ек спай -
не ра. 

Ока за се всъщ -
ност, че прос то се е
под ло жил на коз ме -
тич ни про це ду ри. В ле -
чеб но то за ве де ние вля зъл са мо
за един ден, за да му влеят бо-
гат ко тейл от ви та ми ни и
ми не ра ли по ул тра мо дер на тех -
но ло гия за под мла дя ва не и ре -
ге не ри ра не. Све тов ни звез ди
от ран га на Ме си и Ро нал до ве -
че са се под ла га ли неед нок рат -

но на въп рос на та про це ду ра.
Спо ред за поз на ти ин жек ти ра -
не то на мла дост стру ва ло над
15 хил. ле ва. 

44-го диш ният ар тист се на -
дя ва чрез скъ пос тру ва щи те ин -
жек ции да се въз ста но ви след
пре ка ра ни те бо лес ти и да въз -

вър не фор ма та си. В про дъл же -
ние на ня кол ко ме се ца той не
тре ни ра ше, ка то из клю чим ле -
ки те на то вар ва ния в до маш -
ния му фит нес. Ко це то е под -
ло жен и на строг хра ни те лен
ре жим, а за не го се гри жи неот -
лъч но съп ру га та му На дя. 

КоНСТАНТИН СИ 
ИНЖЕКТИрА МлАДоСТ

обичаният изпълнител изплаши до крайност почитателите си в Инстаграм
СНимки: личеН арХиВ

И Магда 
в HIT Mix

Талантливата Юнона
призова последователи-
те си в социалните мре-
жи да гласуват на по-
следните избори за нов
кабинет. 

Изпълнителката на „Време
е“ за пореден път изрази граж-
данска позиция: „Гла су вах. И
по не же че та как во ли не, из пъл -
не но с мно го не до вол ство и нап -
ре же ние, ис кам да опи ша стар-
та на моя ден. Не съм Ви
спо де ля ла, но и аз от 10 дни съм
под за дъл жи тел на ка ран ти на
вкъ щи. За щас тие, ми нах ле ко
през ви ру са и ве че съм поч ти
здра ва – 10 дни с ле ка тем пе ра -
ту ра, ле ка хре ма, но с обо ня ние
и вкус. 

Ис кам да из ка жа ОГ РОМ НА
БЛА ГО ДАР НОСТ към хо ра та,
кои то днес дой до ха в до ма ми,
за да уп раж ня пра во то си на
глас, за ра ди то ва, че, вмес то да

се сър дят, че из ла гат на риск
здра ве то си и се сре щат с бо ле -
ду ва щи, ми по да ри ха из клю чи -
тел но от но ше ние и ми
ус мих на ха де ня в на ча -
ло то му. 

Ето та ки ва хо -
ра аз въз прие мам
за ле чи те ли. Бя ха
три ма, на въз раст
око ло 55 г., из клю -
чи тел но лю без ни,
п р и  в е т  л и  в и ,
тър пе ли ви на
мое то мот ка не и
с ус мив ка и доб-
ро от но ше ние
ми по же ла ха чис -
то сър деч но „Бър -
зо оз дра вя ва не!“.

Вярвам, че съществуват повече
такива хора. Благодаря им! Из-
лезте да гласувате всички! За

утре ни е важно“, написа в
обяснителния си почти

президентски стил на
изказване казанлъчан-
ката. 
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ВСиЧки ГоВорят За…

ЮНоНА под карантина, 
но не псува, а гласува!



„Новите песни
са еднодневки. Из-
лизат, слушат се
40 – 50 дни и зами-
нават. Музиката
вече е на конве-
йер. Всеки стана

изпълнител.“ Така ко-
ментира актуалната
ситуация в попфолка
легендарният DJ Да-
мян в своя нов, но вече
популярен „Най-тъп
подкаст“ в YouTube. 

„От новата музика, коя-
то се прави, може би няма
да остане почти нито една
песен евъргрийн. Навремето,
колкото и да плюеха поп-
фолка, имаше такива като
„Луда по тебе“, „Шампанско
и сълзи“, „Милиони звезди“,
„Носталгия“, аргументира
се Дамян и даде да се разбере,
че сегашната музика има
обидно кратък срок на год-
ност. 

Междувременно шоуме-

нът падна жертва на онлайн
измама в Инстаграм. Лице,
представящо се за него, искал
лична информация, номера
на карти и дори трицифрен
превод, гарантиращ обратно
възнаграждение. 

„Най-наглите предложе-
ния са от типа на „изпра-
тете 100 лв., а ние ще ви из-
пратим наградата в еди-ка-
къв си размер“, оплака се Да-
мян, който за ЧРД си подари
ново онлайн студио. 

ПлЮХА По ЧАлгАТА, 
Но оСТАВИ ЕВЪргрИЙНИ

Dj ДАМЯН:

Няколко хиляди лева
събраха фол к легендата
Не ли на, нейни колеги и
приятели навръх 50-го-
дишния ѝ юбилей през
март. Със средствата
те закупиха къща на две
сирачета от Своге.

Нов дом 
Къ ща та се

намира в село
Мла мо во, об-
щина Бо бов
дол, на 55
км от Со-
фия. В на -
ча ло то на
ап рил започ-
наха и ремон-
тите по нея.
Всеки, който
иска да помогне с

доб ро во лен труд,
да ре ние, ме бе ли,
уре ди или по къщ -

ни на, може да се
свърже с изпълнител-

ката на „Бял мерцедес“
или с организатора на бла-

готворителната кауза от
плат фор ма та „Прия те ли,
по ма гай те!“ Лео Кадели чрез
профилите им във Facebook.
В тях има и повече инфор-
мация, както и снимки. 

Съдбата на 
децата 

Малчуганите са на 8 и 9
г. и ги гледа ба ба им. Родени
са във Ве лин град, но пре ди
5 г. баща им, който вече не
е сред нас, се устроил в Сво-
ге и се преместил със семей-
ството си. 

Всички живели в къ ща та на
ра бо то да те ля на таткото, но
след загубата му остават без
подслон. От февруари Лео Ка-
дели се занимава със случая, кой-
то съвсем скоро ще получи
щастливата си развръзка. 

НЕлИНА ДАрИ КЪщА
НА ДЕЦА оТ СВогЕ

децата с баба си
и Лео Кадели
СНимка: личеН арХиВ

Пеещият бивш 
боксьор Антонио
се учел от 
Майк Тайсън,  
Рой Джоунс, Антъни
Джошуа и Кубрат Пу-
лев, призна той. Най- го-
лямото му постижение
в профиспорта е трето
място за Купата на
България, но това вече е
минало. Той вече усилено
работи по втори музи-
кален проект и не из-
ключва в него да включи
някой от новите си ко-
леги като Денис Теофи-
ков, Емрах или Алек-
сандър Робов.

Младата надежда на
„Пайнер“ Кирил 
разкара бившата си, 
която му слага за втори
път рога според текста
на новия му сингъл „Так-
си“. Той ѝ събира багажа,
дава ѝ „едни парѝ“ и я
праща на „първото так-
си“ по живо, по здраво.
Песента получи премие-
рата си на 16 април от
16 ч. по ведомствения
тв канал. Освен че пре-

махна фамилията си, екс-
Атанасов заложи и на
малко повече плът, раз-
крепостено държане
пред камерата, както и
на нова боя – т.нар. вре-
менно русо, защото било
само за клипа, зад който
стои пък името на мно-
гообещаващата Радина
Миленчева. 

Ани Хоанг засне 
пър во то 8К 
му зи кал но 
ви део в Бъл га рия 
към последния си сингъл
„Ма ма е да ла“. Ино ва -
тив ният ви деок лип,
дело на Люд мил Ила рио -
нов – Лю си, изведе те -
ле ви зии те с мар ка та
„Пла не та“ в ново изме-
рение. Лентата е зас не -
та в пър во то сту дио на
Бал ка ни те с LED ек ран,
на кой то се из лъч ва кон -
тро ли ра на вир туал на
сре да. Междувременно
екзотичната певица от-
летя за Малдивите с по-
ловинката си на кратка
почивка, видяхме в со-
циалните мрежи. 

Джулия и мо-
делът Кристиан Ки-
рилов буквално за
24 часа станали се-
мейство. Любов от
пръв поглед!

За първи път се срещ-
нали на участие на неж-
ната половинка в Созо-
пол. „Тогава направо си
я дръпнах за ръката су-
перуверено, нахакано и
ѝ казах: „Слушай какво –
дали ще е днес, или след
един месец, ти ще си моя
жена!“, обяснява Кри-
стиян, който си каза
„Да“ с Джулия миналата
година.

„В Кристиан ми харе-
сва, че е категоричен и
мъжкар. За мен е важно
мъжът да е силен“, раз-
крива певицата. „Обичам
да ми е чистичко, да си
гледам къщата“, казва
оше тя. 

„Помагам. Истинска
машина за миене на чи-
нии съм, от което не ме
е срам. Питат ме готвя
ли, чистя ли – даже пра-
хосмукачки пускам. Е,
Джулия минава след мене
още един-два пъти, но
важно е старанието“,
хвали се Кристиаян, кой-
то се описва като иде-
алния домошар. 

„Тайната е да се пра-
вят компромиси, да си

имаш доверие с твоя чо-
век“, твърди той.

„Любовта е навсякъде,
но е на принципа на рус-
ката рулетка. Върти се
и трябва да имаш късме-
та да я срещнеш и да си
достатъчно узрял, за да
можеш да я съхраниш.
Живеем в забързан свят
и има много изкушения“,
философства Кристиан. 

Според него, когато
хората са един за друг,

не им трябва много вре-
ме, за да го разберат и
да се съберат.

Младото семейство
отглежда пет бездомни
кучета. В колата си но-
сят гранули, за да могат
да нахранят четириноги
например на път. 

„Моя хонорар от
„Маскираният певец“ го
инвестирах в храна за
кучета“, издаде благо-
родният Кристиан. 

ДЖУлИЯ И КрИСТИАН КИрИлоВ
СЕ ВзЕлИ зА 24 ЧАСА
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едНо доБро

Младата на-
дежда на фолка
Емрах взема
здравето на
боксовата кру-
ша. 

Н а й - м л а д и я т
пеещ член на клана
Стораро разкри в
ефектно сто ри в
Instagram, че именно
този силов спорт

е неговата страст,
като сложи дори
хаштага #mypas-
sion. 

По-наб  лю да  -
тел ни те фе но ве
до пус кат, че мо -
же би по бокса го
е за па лил именно
брат му Фи ки,
кой то от го ди ни
вае тя ло с то зи
спорт. 

ЕМрАХ си пада
по… бокса

кратки



 Валя е родена на 23 април в
Хасково 

 Завършила е Математичес-
ката гимназия в града с разши-
рено изучаване на английски
език 

 Като ученичка пее пет го-
дини в хасковския хор „Орфей“, с
който се явява успешно на реди-
ца конкурси и фестивали. 

 Професионалният ѝ дебют
на голяма сцена е на Фестивала
за нова авторска песен на фол-

клорна основа „Тракия фолк“
през 2000 г., когато печели награ-
да за дебют с песента „100 пока-
ни, 100 букета“. 

 Това слага началото на ней-
ната звездна кариера и тя за-
почва да работи с „Пайнер“. 

 В дискографията ѝ са албу-
мите „Искам всичко“ (2001),
„Моят свят“ (2002), „Нещо ин-
тимно“ (2005) и последният,
който излезе за коледните праз-
ници през 2020-а – „Фолклорна
огърлица“
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Валя, от някол ко го -
ди ни жи вееш в
Плов див. Как из бра
точ но то зи град? 

– Аз жи вея на ня кол ко мес -
та – в Со фия, Плов див, а през
ля то то съм на мо ре то. Пре -
дим но се за дър жам в Плов-
див, за що то градът мно го ми
до па да и се чув ствам доб ре.
Ха рес вам го, за що то има
ежед нев но то тем по на го лям
град, а в съ що то вре ме 

мо жеш да 
на ме риш и 
спо кой ни 

мес та 

ка то Ста рия град и те пе та -
та или да си нап ра виш мно го
сре щи с прия те ли те в „Ка -
па на“, на Глав на та и Греб на -
та ба за. 

– Твои те най-зор ки фе но -
ве за бе ля за ха, че напоследък
си се развихрила и в ново ам-
плоа – на художничка. Нас -
ко ро дори си нап ра ви стра -
ни ца във Фей сбук Valia Art.
Ко га за поч на да ри су ваш те -
зи кра си ви кар ти ни? По вре -
ме на лок дау на ми на ла та го -
ди на? 

– Ри су вам от мал ка, тогава
още съм правила опити, но
през пос лед ни те 20 го ди ни се
за ни ма вам глав но с му зи ка и
не бях пи па ла чет ка та от

мно го вре ме. По вре ме на лок -
дауна ре ших да опи там да за -
пъл ня вре ме то си със ста ра -
та си страст. То ва ме вдъх -
но ви и за поч на да ме рад ва.
Се га обър нах по ве че вни ма -
ние на хобито си и мис ля, че
се спра вям доб ре. По не та ка
каз ват дру ги те. 

– Кое беше всъщност пър-
вото при тебе – музиката
или рисуването?

– То ва бя ха мои те пър ви
стъп ки пред плат но то, но
ня как си с вре ме то та зи моя
дей ност ос та на на за ден план,
за що то се поя ви му зи ка та, с
коя то пос тиг нах по пу ляр -
ност и ус пе хи. И та ка 

в пан де мия та, 
ко га то ос та нах 

по ве че вре ме 
вкъ щи, 

се вър нах към то ва хо би. Тук
е мо мен тът и да бла го да ря
на Гос под, че ме на да рил с те -
зи та лан ти – да пея и да ри -
су вам, с кое то да рад вам хо -
ра та. А то ва ми но си най-го -
ля мо удо вол ствие. 

– Ня кой в се мей ство то
ти по ба щи на или май чи на
ли ния ри су вал ли е? 

– Яв но съм нас ле ди ла моя
та лант от дя до ми по ба-
щина линия  – ба ща та на ба -
ща ми, той ри су ва ше мно го

доб ре. Спом ням си как съ би -
ра ше де ца и им ри су ва ше. Той
съ що е и му зи кант, сви ре ше
на ка вал, а пък ба ща ми – на
акор деон. Изоб що твор чес -
ки ко ре ни имам. 

– Сю же ти те, кои то ри -
су ваш – как се вдъх но вя ваш
за тях? Би ла ли си на те зи
мес та, или прос то зат ва -
ряш очи и ги виж даш из вед -
нъж?  

– Всич ко е мно го раз лич но,
вся ка идея за кар ти на ид ва
по раз ли чен на чин. От не що
ви дя но, пре жи вя но или прос -
то уло ве но от ня кой раз го -
вор с прия тел или бли зък.
Пре съз да ва ла съм и раз лич ни
мои нас трое ния и на близ ки
хо ра око ло мен, но 

ви на ги съм 
тър си ла 

ис тин ска та 
емо ция в 

кар ти ни те си. 

Не мо га да ри су вам наси ла или
не що, за кое то ня мам же ла -
ние. 

– Кол ко го то ви кар ти ни
имаш ве че? На ко го ка за пър -
ва, че ри су ваш, и на ко го по -
ка за пър ва та си кар ти на? 

– За малкото време, в което
рисувам, съм направила вече
де сет ки кар ти ни. Тях ги по -

каз вам на най-близ ки те и
прия те ли те си, а на почита-
телите си ги пред ста вям в
моя та фенстра ни ца Valia Art. 

– Вкъ щи ли ри су ваш, или
в ня кое ате лие? 

– Да, вкъ щи ри су вам и съм
пре вър на ла ед но мяс то от
до ма си в ате лие, в кое то има
мно го енер гия. Там на ми рам
вдъх но ве ние, ри су вам с нас -
трое ние и емо ция, кои то пре -
съз да вам в кар ти ни те си. 

– Със си гур ност твои те
по чи та те ли ве че ис кат да
си за ку пят произ ве де ния та
ти. 

– В моя та фенстра ни ца
съм нап ра ви ла вир туал на из -
лож ба и все ки, кой то ис ка
час ти ца от мен, мо же да ми
пи ше на лич но съоб ще ние. Та -
ка ще има не що от Валя в до -
ма, офи са си или за свой лю-
бим чо век. 

– Имаш ли кар ти на/кар -
ти ни, кои то са си са мо за
теб и не би се разделила с
тях? 

– Раз би ра се, че все ки има
та ки ва. Но ко га то ня кой ис -
ка не що мно го, съм го то ва да
не го ра зо ча ро вам и с удо вол -
ствие бих го за рад ва ла. Нас -
ко ро имах слу чай с мой по чи -
та тел – той раз гле да ар-
тстра ни цата и ха рес а кар -
ти на, коя то мис лех, че ще е

за ви на ги за мен. Не мо жах да
му от ка жа, ка то знаех, че ис -
тин ски ще го за рад вам – и се
раз де лих с нея. 

– Ми на ва ли ти идеята да
съ бе реш те зи прек рас ни
плат на в из лож ба? 

– Ве че 

по лу чих 
пред ло же ние 

да из ло жа 
кар ти ни те си в

артга ле рия,

но още мис ля по то зи въп -
рос. Но след ка то и ти ме
питаш, мо же би е вре ме да се
за мис ля по-се риоз но и за що
не да осъ щес твя та зи идея!
А и има интерес към карти-
ните ми и от чужбина! 

– Свър за ха ли се ве че с теб
твои колеги изпълнители с
от зи ви за кар ти ни те ти?
Как реа ги рат – учу де ни ли
са от дар ба та ти и как во
ти каз ват, поощ ря ват ли
те да про дъл жиш? 

– Знам, че и 

дру ги ко ле ги са се 
от да ли на рисуването

и сходни из кус тва. Си гур на
съм, че всич ки ние по лу ча ва -
ме одоб ре ние и пох ва ли, кое-

МИСЛЯ ДА
НАПРАВЯ
ИЗЛОЖБА
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Интервю на йоРдАн гЕРгоВ
Снимки от ЛИчЕн АРхИВ



то ни ок ри ля ва. А фе но ве те
ежед нев но из каз ват въз хи ще -
ние от кар ти ни те ми, ка то
ми обяс ня ват, че ис кат да
имат част от мен и енер гия -
та ми в своя дом. 

– По ве че от го ди на сме в
ус ло вията на лок даун. Вие,
из пъл ни те ли те, сте най-за -
сег на тият жанр без учас -
тия. Ин те ре су ва ла ли си се
как и да ли мо же да се по лу -
чи фи нан си ра не от дър жа -
ва та? 

– Под кре пям на пъл но ко -
ле ги те си от из кус тво то,
тъй като ние сме наис ти на
най-за сег на тият биз нес заед -
но с хо те лие ри те и рес то -
ран тьо ри те. Как то всич ки 

и аз се на дя вам на
под кре па, 

въп ре ки че досе га не съм по -
лу чи ла та кава. 

– С ог лед на све тов на та
пан де мия и на „но ви те пра -
ви ла за жи вот“ ве роят но
ще ста ва все по-труд но да
се пра вят учас тия на от -
кри то с мно го хо ра. За мис -
ля ла ли си се да си сме ниш
про фе сия та, или по не да си
на ме риш вто ра та ка ва? 

– Ка те го рич но не! За се бе
си смя там, че съм съз да де на
да рад вам хо ра та, та ка се
чув ствам доб ре и ни кой не
мо же да ми го от не ме. 

Все ня ко га 

то ва ще ми не. 
Си гур на съм, че хо ра та ще са
за жад не ли за сре щи  с нас, кое -
то оз на ча ва, че не мис ля да
пре на соч вам енер гия та си в
странични дей нос ти и биз -
не си. 

– Как мис лиш, че ще се раз -
вие му зи кал ният биз нес в
близ ки те го ди ни? Как ти се
виж да ва риан тът да се ор-
ганизират он лайн кон цер -
ти и мо же ли та ка да се из -
дър жа един му зи кант? 

– Яв но то ва е трендът се -
га. Но мис ля, че кон цер ти те
ни на жи во са пре жи вя ва не,
кое то 

не мо же 
да бъ де 

по чув ства но 
през он лайн 

плат фор ми те. 

Ето защо смя там, че от -
тук на та тък ръ ка за ръ -
ка ще вър вят как то он -
лайн, та ка и също лай-
вконцертите и ис -

тин ските сре щи с
публиката, след
ка то COVID от -
ми не. 

– При би раш
ли се от вре ме
на вре ме в Хас -
ко во, родния

ти град? Как
го на ми раш –
раз ви ва ли

се, към доб -
ро ли е спо -

ред теб? 
– Раз -

би ра се,
при би рам
се, се мей -
с т в о  т о
ми все
още жи -
вее там.
Пра вя го

по-ряд ко,
но ви на ги

има ед но
спе  циал  но

усе ща не, ко -
га то се

п р и  -
б и  -
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Признах на Валя, че
докато разглеждах
картините ѝ, си пус-
нах за фон и нейни
песни. Някак си в
съзнанието ми двете
неща бяха като един
общ, неделим еле-
мент. 

Дали тези песни и
нови картини не биха
могли да направят
един концерт излож-
ба? Това е страхотна
идея, която даваме
от сърце на талант-
ливата изпълнител-
ка!

Ето кои песни от
репертоара на Валя
препоръчваме и на чи-
тателите ни да

чуят поне още
веднъж, докато пра-
вят виртуалната си
разходка във фейсбук
страницата ателие
на певицата Valia Art.
Приятно гледане и
слушане с всички се-
тива!

Искай ме 
Любовен шансон
Нежно 
прелъстена 
Морето стене
Лека нощ, 
самотно тяло
Настроение
 Горда
Въглен във вода
Нова пролет

Има едни от 
най-романтичните
балади в жанра



рам, и се рад вам, че в род -
ния си град сре щам но ви
фе но ве и те са лю бо пит -
ни да нау чат къ де жи вея.
От нос но Хас ко во ис кам да
ка жа, че дос та се е преоб -
ра зил, ин фрас трук ту ра -
та му е доб ра, об но вен е
ка то ця ло. Ло шо то е, че 

хо ра та 
ги ня ма 

и той обез лю дя ва. Това
много ме натъжава. Та зи
Глав на, коя то поз на вам,
ве че не е съ ща та, за що то хо -
ра та не са в гра да, а ня къ де в
чуж би на, за да тър сят по-
до бър жи вот. 

А коя е Вашата
любима картина
на Валя? Разгле-
дайте нейната

страница Valia Art
във фейсбук и

пишете направо
там!
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„Езерото на мечтите“

„но ви те ми кар ти ни 2 в 1, не мо га да ги раз де ля – „Ста рият мост“ и „бе лият роял“…
сли ва не на му зи ка та с при ро да та!“, описа платната си във Фейсбук певицата

„Приказна гора“

„Водопад от чувства“



„Ти си мой та
пър ва наг ра да, ти
си ми го ля ма та ра -
дост, ти си ми лю -
би ма та пе сен, ди -
шам и жи вея за те -
бе, лю бов та си
ми!“ Те зи кра си ви
сти хо ве на Ма рие -
та Ан ге ло ва из пя
Гло рия пре ди вре ме
за своя та Си мо на,
но дъл бо чи на та на
ду ми те ся каш
стиг на до всич ки
доб ри орис ни ци,
кои то я омаг ьо са ха
със се мей но щас -
тие и лю бов за дъл -
го нап ред.

Пър ви глът ки 
въз дух 

На 25 фев руа ри, чет -
вър тък, на бял свят про-
п ла ка пър во род на та
внуч ка на При ма та на
фол ка – мъ нич ка та и сла -
дич ка Га ли на, коя то ма -
ма Си мо на За го ро ва и
съп ру гът ѝ Да ниел Ми -
лу шев нес лу чай но кръс -
ти ха на звез дна та си ба -
ба. Мо ми чен це то се ро -
ди с пер фек тни те мер-
ки 3200 кг и 50 см. 

Щас тли ва та до уши
Гло рия граб на с ця ло то
си вни ма ние мал ко то чо -
ве чен це, кръс те но на
нея, а до пе ви ци те всич -
ки пла че ха от ра дост,
дър жей ки ог ром ни бу ке -
ти цве тя. Из пис ва не -
то и праз ни кът след то -
ва в до ма на из пъл ни -
тел ка та пре ми на ха под
зна ка на на ро зо во то,
бя ло то и зла тис то то,
как во то бе ше ди зай нер -
ско то ре ше ние на ор га -
ни за то ри те от „Пар-
ти Бю ти“. 

По га ча та на 
мал ка та Га ли на
Най-важ ният след из -

пис ва не то на ро ди тел -
ка та от бол ни ца та е
40-ият ден. На не го най-
близ ки те же ни до щас -
тли ва та Си мо на се съб -
ра ха за по га ча та, с коя-
то офи циал но бе ше
пред ста ва на в свет ския
жи вот Га ли на, как то
по ве ля ват тра ди ции те.
Гло рия уми ли до съл зи
фе но ве те си в со циал -
ни те ка на ли с при каз ни
фо то си от го ля мо то
съ би тие. На един от
кад ри те тя с май чин -
ска бла гост це лу ва мъ -
нич ки те ус тнич ки на
внуч ка си, с кое то прос -
то раз та пя все ки. 

„По га ча та на Га ли на
и де нят на орис ни ци те!
Доб ре дош ло сред нас,
мал ко съ вър шен ство!
Цве тя да ник нат под
стъп ки те ти, слън це да
грее в очи те ти! Бъ ди
бла гос ло ве но с ум и доб -

ро та – да но сиш ви на ги
щас тие то, кое то пра -
виш от ми га, в кой то
пое дъх! Да си здра вич -

ка, щас тли ва, кра си ва
пе сен да е жи во тът ти
и мно го да рад ваш всич -
ки нас!“ Те зи кра си ви ду -
ми на ре ди раз въл ну ва на
Гло рия под пър ва та си
об ща сним ка с бе бе Га -
ли на в Ин стаг рам. 

Мо лит ва 
Де нят за поч на с очис -

ти тел на мо лит ва. Ро -
дил ката до 40-ия ден от
раж да не то на беб че то
е не чис та спо ред по ве -
рие то. За то ва се пра ви
мо лит ва за здра ве то на
бе бе то и пред ста вя не -
то му пред Бо га. Се мей -
ство то на Си мо на из-
бра Дра га лев ския ма нас-

тир за ри туа ла.
Вкъщи гостите ги ча-

каха слад ки ла ком ства с
ини циа ли те на Га ли на и
куп по да ръ ци, а Си мо на
За го ро ва ед ва сдър жа ше
съл зи те си от въл не ние. 

Сми съ лът 
„Ве че знам ка къв е

сми съ лът на жи во та и
как точ но из глеж да ис -
тин ска та лю бов! Бла го -
да ря за бла гос ло ве ния ден
и за най-ху ба вия мо мент
в жи во та ми. Сър це то

ми е пъл но!“, спо де ли Си -
мо на пред по чи та те ли -
те си. 

Тя и тат ко Да ни, кой -
то е млад пред прим чив
бъл га рин, са заед но от
око ло го ди на. 

Еки път на „Фолк ма -
га зин“ по же ла ва от все
сър це ми лион и един по -
во ди за ус мив ки и щас -
тие на мла до то се мей -
ство и гор да та ба ба
Гло рия!

глорИНИ
ВЪлНЕНИЯ
Примата на музиката и 
дъщеря ѝ Симона събраха
добрите орисници за 
погачата на малката Галина

чичо бони, гримьорът на
звездите, също се включи
в даровете за галина

на изписването от болни-
цата заедно с мама Симо-
на, татко дани, глория и
баба Стефи

Цветни акценти от празника
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ЕСИл ДЮрАН 
НА СЦЕНАТА НА ЖИВоТА

Есил Дюран е от
тези редки хаме-
леони, които се
чувстват еднакво
добре разположени
както в различни
музикални стилис-
тики, така и в сце-
нични превъплъще-
ния. Независимата
по дух и статут на
продуциране ар-
тистка влезе в Са-
тиричния театър
като гостенка на
звездния спектакъл
„Сатирично каба-
ре“ и на наградите
„Кукерикон“. 

Урок по стил
от Есил

Провокацията прос-
то не отива на всеки, а
короната и прозрачно-
то боди сякаш можеха
да стоят така елеган-
тно и арт само върху
една 

блестяща 
фигура като
тази на Есил.

Някои съзряха дързост
и елементарното на-
рицателно „чалга“ във
визията ни изпълни-
телката, но тези, 

които добре
познават 
стила ѝ, 

знаят, че това е самата
тя и няма грам претен-
ция или излишна прово-
кация и дързост. 

Просто не е добре да
си хабите патроните
срещу Есил! Или забра-
вихте, че самата тя е
модна дизайнерка и по-
добре от много може да
Ви предаде урок по стил
и етикет… 

Есил заложи на ефи-
рен черен тоалет, с
който беше бурно
аплодирана на
фона на емблема-
тичната песен
„Фалшив герой“ на
Тодор Колев.

Мечта
Като го-

л я м а

своя мечта опис-
ва певицата и

дизайнерка
излизане-
то си в
спекта-

къла, дело на
директора на Сатирата
Калин Сърменов. 

„Сцената е пълна със
звезди и силна талан-
тлива енергия! Вълнува-
що!“, написа певицата
в социалната мрежа под
клипче, направено преди

старта на артвечер-
та. 

Без да го каз ва в прав тек ст, по чи та те ли -
те на Есил Дю ран ви на ги са има ли оно ва усе -
ща не, че поп фол кът е те сен за ней но то сър це,
све тоу се ща не, му зи ци ра не… Рам ки те, кои то
един от ко мер сиал ни те и про дук то ви жан ро -
ве пос та вят на ар тис ти те в не го, по тис кат
ду ша та на един тво рец, ка къв то без спор но е
Есил. 

След без бо лез не на та раз дя ла с пре диш ния
си про ду цент Есил по ве че от вся ко га вле зе в
ам плоа то на раз лич на та, на ек спе ри мен та -
тор ка та. Тя нес лу чай но нап ра ви ка вър на фе -
но ме нал на та пе сен от злат ния ес тра ден
фонд „Аз те мис ля, Ро ди но…“, поз на та от из -
пъл не ние на Ли ли Ива но ва.

Част от тър се ния та ѝ към но во то ста на
и ин тер пре та ция та на пе сен та „Бунт“. Из -
пъл ни тел ка та я пред ста ви в края на 2020-а го -
ди ни и по то зи по вод спо де ли с по чи та те ли -
те си: „“Isyan е лю би ма на мнооо го тур ско го -
во ре щи хо ра по све та… Нап ра вих то зи ка вър
в рам ки те на 20 ча са спе циал но за рож де ния
ден на моя та най-доб ра прия тел ка На фи, за -
що то знам, че я обо жа ва“, спо де ли в миг на
емо цио нал но от кро ве ние пе ви ца та. 

Тя спо де ли, че е прик лю чи ла дра ма ти чен,
тру ден пе риод от жи во та си: „В ли чен план
прик лю чих с един пе риод от жи во та си тол -
ко ва ди на мич но и стре си ра що… но раз брах и
нау чих страш но мно го и бла го да ре ние на пан -
де мия та имах дос та тъч но вре ме да аси ми ли -
рам про мя на та в ду ша та си! 

Не се стра ху вай те от про мя на та, ми ли
мои! Пус не те ста ро то, не нуж но то, за да
нап ра ви те мяс то на но во то и све жо то в жи -
во та си! 

АКО НЕ ХА РЕС ВА ТЕ ТО ВА, кое то по лу ча -
ва те, ПРО МЕ НЕ ТЕ ТО ВА, кое то ДА ВА ТЕ!“,
обър на се тя към пос ле до ва те ли те си в мре -
жа та. А фе но ве те ѝ оп ре де ле но не мо гат да се
оп ла чат от 2020-а, ко га то Есил бе ше из клю -
чи тел на във фор ма та „Мас ки ра ният пе вец“
по NOVA.

ЗАЛАГА НА 
СТОЙНОСТНОТО
И РАЗЛИЧНОТО

Шефът на 
Сатирата
Калин 
Сърменов я
покани в 
кабаре



Ви зия та на USA
ра пъ ра Сис ко, един
от идо ли те на
1990-те, до не се за -
ви ден къс мет на
фолк де бю тан та
Ки рил в ак туал ния
му син гъл
„Так си“. 

Коаф ьо рът
Деян Мит -
ров ски и гри-
м  ь о р  к а  т а
Цве те ли на
Бян ко ва оче -
вид но ня ко га
са би ли фе но ве
на аф роа ме ри ка не -
ца, кой то бе ше гост на
пър ви те хип-хоп наг ра -
ди в Бъл га рия и до ри бе -
ше за бър кан в го ре ща
афе ра с на ша та Ане лия,
но нап раз но. Цве тът
вър ху гла ва та на кър -
джа лие ца Ата на сов е
злат но ру со и тол ко -
ва мно го му оти ва,
че не тряб ва ше да
го из ми ва след
сним ки те. 

Ата на сов за -
ло жи на пе сен
по своя му зи -
ка, тек ст на
Йор дан Гер -
гов и аран жи -

мент на Мар тин Биол -
чев – до ка зан в твор -
чес тво то му екип. Ки -
рил до ка за, че че мо же
да пее хи то ве и без учас -
тие то на свои ко леж ки
ка то Ка ме лия, Та ня Ма -

ри но ва, Дан на,
Иве та. И все пак

близ ка та на
сър це то му
Та ня Ма ри но -
ва, с коя то
н а п  р а  в и  х а
без спор но най-

доб рия дует на
де бю тан ти за

пос лед но то
де се ти ле тие –
„С теб, Лю -
бов“, нап ра -
ви кра си ви -
те во ка ли за
„Так си“. 

Пуб ли ка та се влю би
в ме ло дия та за брое ни
ча со ве и до ри я оп ре де -
ли ка то ед но от най-
све жи те пред ло же ния
на му зи кал на ком па ния
„Пай нер“ от на ча ло то
на го ди на та до се га. 

Ме ло ма ни те не спес -
ти ха лас ка ви те си оцен -
ки за проек та и го оп ре -
де ли ха ка то то та лен
клу бен хит. „Ня мам
тър пе ние да чуя как ще
гър ми в дис ко те ки те!“,
на пи са ха слу ша те ли. 

Ра ди на Ми лен че ва,
коя то Ви пред ста -

вя ме на стра ни -
ци те на нас тоя -
щия брой, ре жи -
си ра ви део то, а
ре дом зад нея зас -
та на опе ра то -

рът Ра дос лав
Геор гиев. 
Из пъл ни те лят на -

пос ле дък е пос ло вич но
про дук ти вен и раз кри

спе ци ла но за „Фолк
ма га зин“, че ве че има
под гот вен и след ващ
син гъл, този път в
дует, и той до ри ве -
че е заснет и ча ка
пре мие ра та си по
„Планета“. 

Нови надежди 15АПРИЛ 2021  годИнА I, бРой 1 (1)   bgvipnews.eu

taxi-То
НА КИрИл ТрЪгНА
По ПЪТЯ НА ХИТоВЕТЕ

Огнената и прово-
кативна Траяна, коя-
то преди години пре-
крати кариерата си в
България и почти ми-
стериозно изчезна от
светлините на про-
жекторите, още се за-
нимава с музика. 

Изпълнителката на
„Става горещо“ живее

в Лондон, където
управлява салон за
красота и е съдруж-
ничка в строителна
фирма. Тя обаче още
си пее за собствен кеф
в ресторант Morden в
града. 

Траяна поддържа и
официалната си стра-
ница, носеща нейното

име, и качва там свои
импровизации. Наско-
ро дори сподели с по-
читателите си как
пее „Болката отляво“
на Васил Найденов. Тя
не се ограничава в един
стил, като включва и
песни на гръцки,
сръбски и английски
език. 

КрИСИЯ D Се завЪрна 
влюбена и Провокативна

След 2 години
пауза Крисия D
пусна нова песен с
клип, който гласи
чисто и просто
„Влюбена“. 

„Ча ка не то си зас лу -
жа ва ше“, на мнение са

почитателите на
жанра в канала Plane-
taOfficial в YouTube. 

За завръщането си
изпълнителката, коя-
то е известна с екс-
периментаторския си
дух не само във фолка,

но и във фолклора,
този път заложи на
хит мей къ ра Мар тин
Биол чев и Ни ко лай
Гур ма нов. Видеото е
дело на Иван Ди мит -
ров – Torex и опе ра то -
ра Иван Ива нов. 

На българите в
Чикаго ще пеят
Иве та и Рад ко на-
връх Цветница. 

Те ще се пренесат зад
Океана виртуално точ-
но в 23 часа чикагско

време на 24 април. То-
гава стартира и праз-
ничният лайвстрий-
минг от студиото на
„Планета“ в София. 

Голямото парти ще
се излъчва ексклузивно

за гостите на клуб Es-
cape Lounge, който се
намира на 801 E Algo-
nquin Rd. в Schaumburg,
IL, издават ор га ни за -
то ри те, които са пред -
ви ди ли куп из не на ди. 

ивета и радко в
чикаго за цветница

Този път Кирил показа малко
повече плът и добрите отзи-
ви за фитнес делата му не
престанаха да валят

Сиско

Бившият пайне-
рец с руско потекло
Арти и половин-
ката му Кристи-
на Дончева  от
„Гласът на Бъл-
гария“ си казаха
заветното „Да“. 

Двамата се венча-
ха на 10 април край
морето, а скоро са в
очакване и на първо-
родна рожба.

Те издадоха от

пост в мрежите, че под-
писали „като на кино“.
А именно… кумовете за-
бравили пръстените. 

„Добре че нямаше дру-
га двойка след нас и всич-
ки го приеха от забавна-
та гледна точка (освен
майка ми)“, написа певе-
цът. 

АрТИ СЕ ОЖЕНИ

ТрАЯНА вече пее само за кеф



Съдби16 АПРИЛ 2021  годИнА I, бРой 1 (1)   bgvipnews.eu

Раз ли ка та във въз -
раст та на двама-
та е 17 го ди ни в

пол за на изпълнителка-
та на „Бели нощи“.
Именно това довело до
разрива в отношенията
им, тъй като Благой още
гледал по детс-
ки на неща-
та, а Деси,
обратно,
искала в
него да
в и ж д а
з р я л
мъж и
б а щ а ,
споде-

лят близки до звездната
двойка.

Малката Кобра, за ко-
гото Деси винаги е каз-
вала, че е перфектен
баща, не можел да търпи
постоянното дуднене
и мрънкане на русокос-
ката и пръв решил да
сложи финала на от-
ношенията им, изда-
ват запознати. 

Деси обаче не искала
да го обявява публично,

живеейки с надеждата,
че половинката ѝ може
и да размисли и да се вър-
не при нея, а и от страх
от пореден провал в лю-
бовта – тя вече има два
такива с бащата на сина
си Майки и с развода си
с настоящия съпруг на
Галена Галин. 

Според други пък пе-
вицата от Раднево щяла
да хвърли бомбата за
това, че с Кобрата са
разделени, едва след като
представи първия си
сингъл като артист от
каталога на композито-
ра Оцко Hit Mix. При-
помняме, че миналата
година тя за втори път
напусна „Пайнер“. 

ДЕСИ СлАВА И блАгоЙ
РАЗДЕЛЕНИ?

Малката Кобра 
отрича да е скъсал 
със звездата на Оцко, 
тя мълчи по темата

Снежина от хитовия
ретро дует с Марко за-
почна работа в цех за
сандвичи. 

Фол кма ши на та трудно се
пренастройва от предиш-
ния си нощем режим, защо-
то вече става рано сутрин,
разказа самата тя. Преди
това пееше в механа в сто-
личния квар тал „Гев ге лий -
ски“, но пандемията затво-
ри заведението ѝ за дълго. 

„На къ де да пое меш в та -
къв мо мент, ка то цял жи -
вот си се за ни ма вал с му зи -
ка“, вдига ръце певицата и
признава, че почти всички-
те ѝ колеги са се схванали на
друга работа. 

„Мно го пе ви ци ста на ха
бро ке ри, по ма гат за сче то -
вод ство то, 60% от ко ле ги -
те са так си мет ро ви шоф ьо -
ри. Ни кой не е оти шъл да
про си па ри“, казва Снежина. 

Фолк ветеранката не крие
въз му щението си от Рут
Ко ле ва, Ицо Ха зар та Ор лин
Пав лов, които са отишли да
си ис кат па ри от държава-
та. „Аз съм ра бо ти ла ви на ги
по за ве де ния на вър ха на сла -
ва та си. 15 го ди ни съм би ла в
рес то рант „Ко ша ри те“. И
ни ко га не съм во де на на тру -
дов до го вор. Ами то ва, че
имам де вет ал бу ма, кои то
са ре гис три ра ни в Ми нис -

тер ството на кул ту ра та!
Хай де ня кой да стои ед на го -
ди на без ни как ви ан га жи мен -
ти да ви дя как ще жи вее. То -
ва е бич, прос то бан кру ти -
ра ме“, жалва се звездата.

Тя е ка те го рич на, че ни ко -
га ня ма да се вак си ни ра, дори
с риска да не може да пътува
никъде. „Хва щат ни за
опит ни миш ки. Спо ред мен
ни за ра зя ват по хи ми чен на -
чин“, на мнение е Снежина.

Снежина на Марко 
прави сандвичи

Малката Кобра зарязал
фолкпевицата Деси Сла-
ва. За това гръмнаха ме-
диите. Половинката на
изпълнителката Благой

Найденов криел раздяла-
та си с нея от близо два
месеца, твърдели близки
до младото семейство.
Боксьорът и певицата

са родители на малкия
Борис, който се роди от
любовта им. Благой ка-
тегорично обаче отрече
коментар по темата.

ФИКИ СЕ РАЗКАЯ
ЗА „ИЗДИСЛАВ“

Фики призна, че
една от големите
грешки в кариера-
та му е песента Is
This Love. Лошият
английски, съче-
тан с фолк звуче-
нето, го е докара-
ло чак до решение-
то да прекрати
кариерата си.

Изпълнителят не
скри, че неговият „Из-
дислав“ е донесъл много
големи щети на пси-
хиката му заради ма-
совия хейт. „Тя ме на-
кара да спра да следвам
мечтите си, което за
мен беше много теж-
ко“, каза Фики.

Причина за откро-
вението на певеца от
клана Стораро стана
изборът на Бутона на
късмета в „Като две
капки вода“ да се пре-
въплъти в рок легенда-

та Дейвид Ковърдейл
и неговата балада Is
This Love. 

Фики се изправи сре-
щу страха си от нов
провал и лошите спо-
мени от миналото и
изпя удивително из-
вестния шлагер.
„Фики, ти владееш пер-
фектен английски“,
възкликна в еуфорията
си Хилда Казасян. 

Фънки също се изказа
ласкаво и дори му пос-
тави още по-щедра
оценка, отколкото на
самия Ковърдейл: „Дей-
вид никога не пее тази
песен на живо, но меж-
ду нас да си остане“. 

Стораро успя да се
реабилитира пред пуб-
ликата на „Капките“
и зрителите пред ек-
раните и с право си
спечели огромните ова-
ции за таланта си. 

Хилда: Ти владееш перфектен английски!
Фънки: Дори Ковърдейл не я пее на живо

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ



ИнТЕРВЮ нА 
йоРдАн гЕРгоВ

Ради, от го -
ди ни си в
шоу биз не -
са, грижеше
се за имид -

жа на изпълнители ка -
то Ане лия, Крум, Ма -
ли на, Ми ро, беше част
от най-големите ни
му зи кал ни ком па -
нии… Как така се за-
пали точно по режи-
сурата? Не прописа
текстове за песни, да
кажем, или пък не про -
дъл жи с кла си чес кия
пиар нап ри мер… 

– От да дох мно го го -
ди ни на връз ки те с об -
щес тве ност та, дос -
тиг нах своя мак си мум
и ми ста на дос та скуч -
но. Из граж да не то на
имид жа на един ар -
тист включ ва и ак -
тив на ра бо та по кли -
по ве те му, те ле ви -
зион ни те кон цер ти и
та ка се озо вах на мяс -
то, кое то ме прив ле че
и с вре ме то за поч на да
ми ста ва ин те рес но и
да се със ре до то ча вам
вър ху то ва – снимачна-
та площадка. 

Още ка то пиар за -
поч нах да пра вя и кли -
по ве, но не съм си сла га -
ла име то под тях, за -
що то ги прие мах ка то
вид хо би. Пос те пен но
се пре вър на в ос нов на
моя дей ност. 

– С кой из пъл ни тел
бе ше про щъ пал ни кът
ти ка то ре жис ьор? 

– С Крум, а ви деок -

ли път, кой то нап ра -
вих ме, беше към пе сен -
та „Без чув ствен“.
Всъщ ност ни ко га ня -
ма ше да пре вър на сни -
ма не то в своя про фе -
сия, ако Крум не ме
беше убе дил в то ва. 

– Без да ис ка ме да
вло жил сек систки еле -
мент, но ти си един -
стве на та в Бъл га рия
же на, режисираща му -
зи кал ни ви деок ли по ве
към мо мен та. То ва оп -
ре де ле но пра ви впе -
чат ле ние. Как се чув -
ства ед на крех ка да ма
в та зи мъж ка по на -
ши те ши ри ни про фе -
сия? На ла га ли ти се да
се до каз ваш по ве че
пред мъ же те ветера-
ни? 

– Не се до каз вам пред
ни ко го. Та ка се за вър тя
ко ле ло то, че не ми е ос -
та ва ло вре ме да мис ля
къ де съм по пад на ла,
оби чай но ли е, или не.
От го ди ни се поз на ва -
ме с ос нов ни те хо ра,
кои то ра бо тят по
кли по ве, и ни то те,
ни то аз виж да ме не що
стран но в то ва же на
да сни ма. Раз би ра се,
има си при ви ле гии да
съм сред тол ко ва мъ же
на сни мач на та пло -
щад ка – по-вни ма тел -
ни са, гри жат се да ми е
ком фор тно, да не ми е
сту де но, да не ми е же -
га… Имам си су -
перекип. 

– При със тваш ли на
мон та жи те? 

– Аз мон ти рам кли -
по ве те, кои то сни ма -

ме. В на ча ло то из пол -
звах чо век за то ва, но
мон та жът е моя та
най-го ля ма си ла и се
въз пол звам мак си мал но
от се бе си. 

– Коя част от ра бо -
та та ти по зас не ма -
не то на един клип ти
дос та вя най-мно го
удо вол ствие и коя ти
е най-до сад на? 

– Все ки клип е раз ли -
чен и ето то ва е ху ба -
во то на та зи ра бо та –
че все ки проект е не що
но во. Нощ та пре ди
сним ки поч ти не спя
от мис ле не, прех вър ля -
не на кон цеп ция та
мно гок рат но, а след
то ва пък не мо га да зас -
пя от преу мо ра. Най-
го ля мо удо вол ствие
оба че ми но си ра бо та -
та по мон та жа – ка те -
го рич но. 

– Имаш ли си
ре жис ьо ри – ку -
ми ри и учи те ли,
на кои то ти се
ис ка да под ра жа -
ваш, кои то след -
ваш – бъл гар ски,
чуж дес тран ни? 

– Наб лю да вам
кой как во пра ви,
ха рес вам част от
рус ки те еки пи,
сле дя и ос нов ни те
име на в све то вен
ма щаб. Но се
опит вам да след -
вам ос нов но въоб -
ра же ние то си. 

– Ако тряб ва
да из броиш ня -
кол ко кар ди нал ни
раз ли ки меж ду
чуждестранни-

те, в това число и бал-
канските, и на ши те
кли по ве, кои са те (ос -
вен в бюд же та им)? 

– О, бюд же тът е
дос та съ щес твен фак -
тор за то ва да има ме
раз ли ки. Прос то в све -
то вен ма щаб раз по ла -
гат с ре сурси, кои то
ние не мо жем да си поз -
во лим да вло жим в про -
дук ция та. Мно го за ви -
си в ка къв стил е пе сен -
та, на коя то се пра ви
ви деок лип, ка къв е ар -
тис тът ка то енер -
гия… До ри на Бал ка ни -
те вся ка ед на дър жа ва
и съот вет на та пуб ли -
ка ха рес ва раз ли чен
тип кли по ве, съот вет -
но и про дук ция та е
раз лич на. 

– Смя таш ли, че и
ви деок ли по ве те въз -
пи та ват? Има ли ня -
как ва гра ни ца, коя то
не би прек ра чи ла при

зас не ма не то в
име то на мо ра ла? 

– В мо мен та съ -
щес тву ват та ки -
ва рес трик ции в
ди ги тал ни те
плат фор ми и в
те ле ви зии те, че
ня ма как да се пра -
ви не що, кое то е
край но фра пи ра -
що. Аз лич но за се -
бе си не мо га да
сни мам сим во ли,
свър за ни със
смърт или не що,
кое то е про тив
вя ра та на хо ра та.

За всич ко дру го не си
сла гам гра ни ци. 

– Кои из пъл ни те ли
би ис ка ла да ре жи си -
раш, ако ти се уда де
въз мож ност? 

– По-ско ро ми се
сни ма стил, кой то в
Бъл га рия оба че не е сред
ко мер сиал ни те. 

– Че теш ли ко мен -
та ри под свои кли по ве
и до кол ко те за теб са
ме ро дав ни и са лакмус
за цен на ин фор ма ция? 

– Раз би ра се, че че та.
Не жи вея са ма в са мо -
заб луж де ние. Един про -
дукт, ка къв то и да е, се
съз да ва за ау ди то рия -
та и е важ но да знаеш
как тя го въз прие ма. 

– Имаш ли по-близ -
ки сред из пъл ни те ли -
те и ако ги ре жи си -
раш, как ус пя ваш да
заб ра виш за мо мент,
че сте прия те ли, и да

им кажеш в очи те ня -
кои не дос та тъ ци –
нап ри мер – то зи про -
фил не ти стои доб ре,
нап ра ви то ва по друг
на чин и т.н.? Сър дят
ли ти се по ня ко га и за
как во? 

– Не за ви си мо да ли
сме в близ ки от но ше -
ния, или не с да ден ар -
тист, то ва си е част
от про це са – да си каз -
ва ме не ща та ди рек -
тно, за да ус пеем да
пос тиг нем мак си ма лен
ре зул тат. Ка то ця ло
съм дос та спо коен чо -
век и е вед ро на сни мач -
на та пло щад ка, та ка
че не сти га ме до не га -
тив ни нас трое ния. 

– Как ви ви деа оби -
чаш по ве че да ре жи си -
раш – имид жо ви или
сю жет ни? 

– За ви си на как ва
въл на съм. Ре ду ват се
пе рио ди те ми на пред -
по чи та ния. Не за ви си -
мо как ва е кон цеп ция -
та, за мен най-важ на е
емо ция та, коя то но си. 

– Как во пра виш във
вре ме то, в кое то не
си пред ка ме ра та/на
мо ни то ра/в мон таж -
на та? Как раз пус каш
от то зи твор чес ки
стрес?

– По ня ко га оби ка лям
без цел но по ули ци те и
наб лю да вам хо ра та и
как те че жи во тът
око ло мен. И не зас пи -
вам без Netflix. 

рАДИНА МИЛЕНчЕВА В СТрАНАТА НА рЕЖИСУрАТА:

СНимки: личеН арХиВДОДОСИЕСИЕ
 Ро де на е Плов див 
 За вър шва Пловдивската тър гов ска
гим на зия и УнСС 
 След 8 години в икономиката попа-
да в пиар агенция
 бранд мениджър на радио „Вито-
ша“ 
 Маркетинг мениджър на SBS
Broadcasting – ра диос тан ции те „Ви то -
ша“, „Ве се ли на“, „Ат лан тик“ и The
Voice – ра дио и те ле ви зия
 Връзки с обществеността във
„Фен тв“, Balkanika Music Television,
те ле ви зия „Планета“ 
 от  ня кол ко  е режисьор на клипове в
попфолка и други жанрове
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СНИМА МИ СЕ СТИл, 
КоЙТо НЕ Е СрЕД КоМЕрСИАлНИТЕ
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Огнената Джина
Стоева отдав-

на е хвърлила око
на Леонардо ди Ка-
прио. Това е нейни-
ят кумир, за кого-
то изпълнителка-
та, учудващо, ни-
кога не беше отва-
ряла дума. 

Певицата чак му
посвети едноимения
си сингъл „Ди Каприо“,
в който се чуди от
колко кладенеца вода
да донесе, та да го впе-
чатли и да му поиска
ръката, което по
принцип си е мъжка на
работа, но за такава
холивудска знамени-
тост си струва смяна
на ролите.

Джина е известна с
преследвателския си
дух, все пак се е борила
на живот и смърт в
„Сървайвър“, но освен
приключенец е и доста
възпитана и сдържана
жена и някак си няма
как да я видите в бой
за мъж или пък да
тръгне да му пише
писма на английски
език. Ама вижте как-
во, възпитаването на
качеството, наречено
скромност, отдавна

не е чак толкова добър
белег за култура и
просперитет в този
луд живот. Крайно
време е да се научим,
че в съвременния ма-
териален свят човек
трябва да преследва и
любовния си късмет
даже.

Ето защо „Фолк ма-
газин“ реши да удари
едно рамо на Джина и
написахме писмо от
нейно име на англий-
ски, което изпратих-
ме до екипа на Лео ди
Каприо. Публикувахме
и отговорите на аген-
тите му, които при-
стигнаха на електрон-
ната ни поща само за
няколко дни (вж. каре-
тата вдясно). 

И ако някои от еки-
па ни си мислеха, че
Лео ще я прати ту дъ
лефт, само ще Ви ка-
жем, че по-голяма за-
блуда не сме имали.
Актьорът от „Тита-
ник“ намери време и
отговори на нашата
звезда. И май-май…
ще ходим, някои от
нас!, кумове в Ел Ей. 

Джинка, успех, и
много поздрави на сва-
тята! 

DЖИНА СТоЕВА
Hello, my first love, dear Leonardo! 
How many times have I watched the Titanic

and wanted to submerge Kate Winslet in the icy
ocean waters to save you! She probably had a higher fee, so they
left her alive until the end of the movie, but that's none of my
business. The world has become one big village and that is why
I can already afford the luxury of writing you a letter and it will
reach you, my heart! I even made a song for you and I want you
to hear it with your heart, even though you don't understand
any Bulgarian language. Do not forget that somewhere out
there, in a small place called Bulgaria, a woman is waiting for
you to make you from eggs to a monkey man.

Still, he thought, though it sounded impudent: DiCaprio,
would you marry me?

Your Jina
April 1, 2021, Sofia, Bulgaria

Здра вей, моя пър ва лю бов, скъ пи Лео нар -
до! 

Кол ко пъ ти съм гле да ла „Ти та ник“ и
съм ис ка ла да по то пя Кейт Уин слет в ле де ни те океан ски
во ди, за да спа ся теб! Най-ве роят но тя е има ла по-ви сок
хо но рар и за то ва са я ос та ви ли жи ва до края на фил ма, но
то ва не е моя ра бо та де. Све тът ста на ед но го ля мо се ло
и за то ва мо га да си поз во ля ве че лук са да ти на пи ша пис -
мо и то да стиг не до теб, сър це мое! Нап ра вих до ри пе сен
за теб и ис кам да я чуеш със сър це то си, ма кар и да не раз -
би раш бъ кел бъл гар ски език. Не заб ра вяй, че ня къ де там, в
ед на мал ка точ ка, на ре че на Бъл га рия, ед на же на те ча ка
да ти нап ра ви от яй ца на очи до… мъж на май му на. 

И все пак си по мис ли, ма кар да зву чи на хал но: Ди Кап -
рио, би ли се оже нил за ме не? 

Твоя Джина
1 април 2021 г., София, България

My dear Gina, 
I just watched your video for the song „Di-

Caprio“. I’m impressed with the photos you used
of me – that I don’t look like myself here. I don’t have a beard, I
can’t see my beer belly, I’m 15 years younger. It’s an honor to see
myself as beautiful as I obviously haven’t been in a long time. 

I consulted with my lawyers and they told me that marriage
between us would be possible in the following circumstances:

1. to be able to roll pizza dough, because my mother is Italian
and I am breastfed with pizza; 

2. don’t mind that in the yard of our eco-house, which I built
with solar panels, tigers, leopards, cheetahs, polar bears and four
Nile crocodiles roam free in the pool. You know I’m a conserva-
tionist and I can’t run away from myself; 

3. not to be jealous of Greta Thunberg, she is small for me, but
she also protects nature and that makes her quite sexy; 

4. to take my beer belly; 
5. never wait for the topic of my first Oscar, which I received

almost before retirement. 
If you are OK with these points, answer me so that my lawyers

can contact yours and we can settle the dowry. 
Your Leonardo DiCaprio

April 1, 2021
Los Angeles, California, USA

Ми ла моя Джи на, 
То ку-що из гле дах кли па ти към пе сен та

„Ди Кап рио“. Впе чат лен съм как ви мои
сним ки си пол зва ла – че тук аз не при ли чам нап ра во на се бе
си. Ни то съм бра дя сал, ни то ми се виж да би ре но то ко рем -
че, под мла ден съм има-ня ма с 15 го ди ни. За мен е чест да се
ви дя тол ко ва ху бав, кол ко то от дав на оче вид но не съм. 

По съ вет вах се с мои те ад во ка ти и те ми ка за ха, че брак
по меж ду ни би бил въз мо жен при след ни те об стоя тел ства: 

1. да мо жеш да то чиш тес то за пи ца, за що то май ка ми
е ита лиан ка и съм за кър мен с пи ца; 

2. да не ти пре чи, че в дво ра на еко къ ща та ни, коя то из -
гра дих със со лар ни па не ли, се раз хож дат на сво бо да тиг ри,
лео пар ди, ге пар ди, бе ли меч ки, как то и че ти ри нил ски кро -
ко ди ла в ба сей на. Знаеш, че съм при ро до за щит ник и не мо га
да из бя гам от се бе си; 

3. да не рев ну ваш от Гре та Тун берг, тя е мал ка за мен,
но пък за щи та ва при ро да та и то ва я пра ви дос та сек си; 

4. да прие маш би ре но то ми ко рем че; 
5. да не за чек ваш ни ко га те ма та за пър вия ми ос кар,

кой то по лу чих ед ва ли не пре ди пен сио ни ра не. 
Ако си ОК с те зи точ ки, от го во ри ми, за да мо же мои те

ад во ка ти да се свър жат с твои те и да уре дим зес тра та. 
Your Леонардо ди Каприо 

1 ап рил 2021 г., Лос Ан дже лис, Ка ли фор ния, САЩ

ДЖИНА:

лЕо ДИ:

СНимка: НиколаЙ СкерлеВ

DiCaprio, just marry me!



Ка зах свое то мне ние
ка то все ки друг по чи -
та тел на шоу то и ка -
то пе ви ца. 

До ри мис ля, че не
тряб ва да си му зи кал -
нооб ра зо ван, за да чуеш
с прос то ухо, че то ва
из пъл не ние на По ли Ге -
но ва, ме ко ка за но, не бе -
ше доб ро. 

По ли Ге но ва е доб ра
пе ви ца и аз страш но 

мно го я 
ха рес вам и 

ува жа вам, но в
слу чая не се

спра ви. 

Моя та кри ти ка и от -
но ше ние е по-ско ро към
жу ри то, тех ни те ко -
мен та ри и оцен ки, кои -
то спо ред мен са оби да
за Со фи Ма ри но ва. Не
мо га да си обяс ня как
Со фи е оце не на с пе-
тица, а По ли – с осмица,
Фън ки. Още по ве че ми
дой де то ва без край но

и без поч ве но хва ле не
от чле но ве те на жу -
ри то. Мис ля, че дъл -
жат из ви не ние на Со -
фи. 

Ще ка жа пак – По -
ли Ге но ва из пъл ня ва
чу дес но пес ни на Уи -
тни Хюс тън, Ма рия
Ке ри, Бион се, но е
факт, че 

не  мо жа да 
из пее пес ни те
на го ля ма та

Со фи 
Ма ри но ва, 

не се спра ви. 
Спо ред мен, вмес то

да го прев ръ ща ше в па -
ро дия, тряб ва ше да сва -
ли то нал нос ти и да из -
пее пес ни те ка то се бе
си, ка то По ли. 

Ос вен мое то та ко -
ва мне ние за бе ля зах, че 

та ка мис лят и
ми лио ни те 
фе но ве на 

„Кап ки те“. 

Ще под чер тая за пос -
ле ден път, че то ва не е
лич но към По ли Ге но -
ва, а са мо и един стве -
но към жу ри то, не го -
ви те оцен ки и не ле пи
ко мен та ри. 

ЕКИП нА „ФоЛК МАгАЗИн“

Роксана е една от изпълни-
телките в попфолка, които
бихме могли да наречем „го-
леми усти“. Това определе-
ние изобщо не е лошо. Някой
все пак трябва да изрази мне-

ние, нали така? За съжаление,
когато имаме собствено
мнение (то и затова се казва
„собствено“ – защото си е
лично наше и не ангажираме
другите с него!), обикновено
биваме обвинявани, че сме
злобни, тъжни, хейтъри и

т.н., и т.н. А не може ли
просто да мислим така?!? 

Изпълнителката си позво-
ли коментар по повод на
представянето на колежката
си Поли Генова в „Като две
капки вода“. Поп певицата
получи задачата да имитира

Софи Маринова, но Роксана
определено не е останала оча-
рована от крайния ефект и
го сподели в социалната мре-
жа. „Нелепо“ е слабо казано“,
оцени сценичната изява на
колежката си от съседния
жанр Рокси и написа още:
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РОКСАНА:

„Нелепо“ е слабо казано 
за имитацията на 

ПолИ гЕНоВА

ВИЦ ПАРАД
— Защо сълзи-

те на фолк певи-
ците не стигат
до сърцето?

— Силиконът
им пречи… 

***
Всяка държава

има производст-
во, с което се
гордее. Германия
произвежда 
фолксвагени,
България – фолк с
в***гини. 

***
Леопардът се

наведе да пие
вода, видя отра-
жението си и из-
ръмжа:

— По дяволи-
те! С тоя десѐн
приличам на чал-
га певица… 

***
Чък Норис, Ар-

нолд Шварцене-

гер, Долф 
Лундгрен,
Силвестър
Сталоун,
Жан-Клод ван
Дам и Брус Уи-
лис били на
чалга клуб. В
разгара на ку-
пона покривът
на дискотека-
та почнал да
пада и изпод
отломките се
извисил Арни и
казал на Чък
Норис:

— Абе, Чъки,
по-леко хвърляй
тия салфет-
ки… 

***
Анкета сред

фолк певици:
— Бихте ли

спали с Коко Ди-
нев?

Резултатите:

— 2 % – да, 98
% – никога по-
вече! 

***
От интервю

на певица:
— Първият

ми албум беше
по-простран-
ствен, втори-
ят е вече по-
трапезен. 

***
Ще бесят

металист и
чалгар. Пи-
тат ги за по-
следното им
желание.

— Ако
може, за по-
следно да ми
пуснете
„Лесли ка-
ручка“ – по-
молил се чал-
гарят.

— А мене,

ако може, да ме
обесите, преди
да му изпълните
желанието! –
проплакал мета-
листът.

***
Концерт, нова

фолк певица. Из-
лиза, пее си пес-
ните, покланя се
и иска да се при-
бира зад кулиси-
те, но залата
крещи:

— Още! Още!
Какво да прави,

пее още една пе-
сен. Пак залата
иска още, пак пее
песен. Накрая
казва:

— Колко още???
Не мога повече,
уморих се.

Глас от залата:
— Докато се

научиш!

Няма нищо по-хубаво от това да се надсмеем над себе си. В рубриката „Виц парад“
чувството за хумор е задължително качество, което трябва да притежавате. Иначе
редакцията ни изобщо не Ви препоръчва да започвате четенето. :)

КАТИ
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Ако диамантите
са били най-добри-
те приятелки на
жените според Ме-
рилин Монро през
20-и век, то плас-
тичните хирурзи
изпълняват съща-
та функция, но век
по-късно. 

Попфолкът беше
един от браншовете,
които щедро-щедро се
възползваха от благин-
ките на скалпела още в
средата на 1990-те. Най-
вече от силикона в гър-
дите и устните. Кри-
тиката винаги е била
отправена обаче не тол-
кова в самите интер-
венции, а към 

загубата на
идентичност у

певиците, 

които в един момент
направиха така, че за-
приличаха една на друга
и стана трудно да ги
разпознаеш. 

И ако години наред
обвинявахме изпълни-
телките най-вече за уго-
лемяването на устните
им (Мария беше най-яр-
ката представителка на
„движението“), то на-
последък лицевите ано-

малии при известните
им излязоха върху… но-
совете.

Ринопластиката е
процедура, която има за
цел да подобри формата,
размера и цялостния
външен вид на носа.
Може да се коригира вся-
ка една от трите про-
екции на носа – височина,
дължина и ширина. Едни
от най-често срещани-
те корекции са премах-
ване на гърбицата на
носа, изправяне на носна
преграда, скъсяване на
нос, стесняване на носа,
оформяне върха на носа,
стесняване на ноздрите. 

Емилия
Емилия се подложи на

ринопластика още преди
години, като за причина
тя посочи, че 

не може да
диша правилно

заради 
стесняване. 

Феновете започнаха да
броят колко са корек-
циите ѝ в тази област,
като някои се басират,
че са повече от пет. Вся-
какви слухове и грозни
спекулации се изписаха
в пространството,

включително и че една-
та интервенция била за-
ради счупване на носа ѝ
след побой, който ѝ на-
несал бившият ѝ Коко
Динев.  

Преслава
Една от най-неодоб-

ряваните интервенции
на нос определено е тази
на Преслава. 

„Майкъл
Джексън“ 

е най-милото сравнение,
което може да се про-
чете за нея. След риноп-
ластиката Преслава
просто не прилича на
себе си, единодушни са
дори най-заклетите ѝ
фенове. 

„С прег ле ди те, прид -
ру жа ва щи бре мен ност -
та ми, се ока за, че имам
здра вос ло вен проб лем и
се на ла га опе ра ция. Ня -
ма нуж да да Ви каз вам,
че не ха рес вах фӝрма та
на ста рия си нос. След
ка то та ка или ина че
тряб ва ше да из тър пя
дис ком фор та на сле до -
пе ра тив но то ле че ние,
ре ших да съ че тая ед но -
то с дру го то! До ри се
на ло жи да го нап ра вя по-
ра но от пред ви де но то“,
раз кри изпълнителката

на „Водка с утеха“ пред
феновете си още през
2019-а.

Камелия
Нови фотоси на носа

на златната рибка на
фолка Камелия наскоро
станаха повод за задъл-
бочени коментари и ана-
лизи. Тя качи снимки на
новото си чипо и види-
мо по-късо носле. Мело-
маните останаха до-
толкова изумени от ви-
зуалната ѝ промяна, че
я нарекоха „чипоноско-
то от Чипровци“, кое-
то, нека да признаем, из-
общо не звучи закачливо
и приятно като квали-
фикация за една дама,
даже направо си е доста
обидно! 

Камелия реши да от-
говори на всички кри-
тикари по доста впе-
чатляващ начин. Про-
дължи да качва свои нови
снимки в профил и ан-
фас, за да може хората
да я огледат по-добре.
Оказа се, че нейното из-
общо не е само от ня-
каква мания за разкра-
сяване: „От фамилията
на баща ми сме по-при-
състващи откъм носове,
а с годините леката ми
чупка започна да става
по-видима. Носът е един
от малкото органи, кои-
то се развиват цял жи-
вот и имайки предвид,
че скоро навърших 50, 

просто реших
да се освежа 

и леко да изтрия тази
гърбичка и връхчето на
носа, което, усмихвайки,
се висеше малко надолу“,
влезе в обяснителен ре-
жим Камелия.

„Досега благодарение
на филтрите това не
ми личеше, но на живо
се виждаше. В момента
още се възстановявам
от тази интервенция,

защото при нея трябва
да мине минимум една
година, за да се получи
търсеният резултат.
Аз малко избързах с по-
явата си по телевизия-
та и се учудих, че с та-
къв грим изглеждам така
отстрани, защото,
като се снимам вкъщи,
и има голяма разлика.
Носът ми не е скъсяван,
просто е изправен и е
нужно повече време да
се отпусне. Факт е, че 

в началото 
разликата е 
шокираща, 

но наистина това е про-
цес, който предстои да
се подобрява и тъканта
трябва да се намести.
Така че 

това не е 
финалният 

начин, както ще
изглежда след
една година. 

Вярвам в доктора, кой-
то ми направи риноп-
ластиката – проучила
съм го, а той ми каза:
„Имай търпение, ще се
случи!“, сподели още от-
кровено Камелия.

Анелия
Анелия също взриви с

неочаквана коренна про-
мяна. Певицата на „Пог-
ледни ме в очите“ ни на-
кара да я погледнем пра-
во в… носа. Явно Анелия
е имала достатъчно сво-
бодно време, за да се за-
еме с това. Какво точно
я е провокирало, не е
ясно, още повече че това
е една от най-красивите
жени в България и няма
две мнения по въпроса.

Но нека всеки да прави
с тялото си каквото си
поиска. Това е въпрос на
личен избор. Нека да го
уважаваме. 

Операция „НОВ НОС“
Салон

Турски хирург пипна лИДИЯ
Ри ноп лас ти -

ката на младата
надежда Ли дия
също е сред най-
одумваните в
музикалните
среди. 

Лично проду-
центът ѝ от
„Алфа Мюзик“
Га лин ѝ направи този
подарък. Певецът
дори я придружи до
Тур ция за опе ра ция -
та, която според за-

познати е струвала
около 12 хиляди лева.

Още по времето на
участието ѝ в „Х
Фактор“ изпълни-

телката напра-
ви впечатление
както с гласа
си, така и с раз-
мера на обоня-
телния си ор-
ган. След опера-
цията обаче за-
валяха вълните
от негативи-

зъм по адрес на 19-го-
дишната нова звезда.
Феновете бяха кате-
горични: „Лидия, вър-
ни носа на Преслава!“. 

Че също си е пра-
вила ринопластика,
си призна едно от
новите попълнения
на Hit Mix Music До-
ника. 

Племенницата на
кралицата на прово-
кацията Галена (са-
мата тя също с опе-
риран нос) сподели
пред последователи-
те си в Инстаграм,
че има естетическа
корекция на нослето
си. Певицата, която
вече има трио с Га-
лена и Меди, издаде,
че причините за ин-
тервенцията са
били единствено ес-
тетически.

ДоНИКА 
НА гАлЕНА
също
легна
под ножа

КАМЕЛИЯ АнЕЛИЯ ЕМИЛИЯ ПРЕСЛАВА
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Н я мам
ясен
спо -
мен

как точ но на пи сах то -
зи тек ст. Не е про -
воки ран от слу чай или
нас трое ние (ина че щях
да пом ня).

Ане лия ме по тър си,
бе ше ку пи ла ав тор ски -
те пра ва на пе сен та и
моя та за да ча бе ше 

да я нап ра вим
още 
по-въздействаща
от ори ги на ла! 

Труд но и от го вор но,
но за дъл жи тел но…

Ане лия ня ма ше пред -
по чи та на те ма, из ця ло
ми се до ве ри и та ка по
моя пре цен ка, до ка то
слу шах му зи ка та, ми
хрум на за що пък да не е
тек ст за жи во та изоб -
що... А то се по лу чи
не що ка то ав то биог -
ра фия. 

И до ден дне шен
оби чам и слу шам та зи
пе сен. Стру ва ми се ак -
туал на и се га, не зву чи
рет ро (как то дру ги
мои ). Раз каз вам за най-
важ ни те не ща в жи во -

та – и чер ни, и бе ли...
(не на пи сах „чер но-бе -
ли“, за що то ги раз де -
лям, ина че се по лу ча ва
не що си во). 

Пи ша за вер ни те
прия те ли и гру па та
лас ка те ли, за вра го ве -
те, ам би ция та и си ла -
та да про дъл жиш въп -
ре ки всич ко и все ки,
лю бов та и це на та,
коя то пла ща ме – пре -

дим но с ду ша та си. 

Та ки ва зем ни,
обик но ве ни, 
чо веш ки не ща. 

Ху ба ва пе сен се по лу -
чи. Раз би ра се, зас лу га -
та е на це лия екип за
кра си ва та ме ло дия и
аран жи мент, уни кал -
но то из пъл не ние на
Ане лия (тя по чув ства

тек ста и пре да де соб -
стве на емо ция), за кли -
па ня мам ду ми – раз ли -
чен, за поч ва с ед но ус -
мих на то мо ми чен це,
кое то ти ма ха с ръ чич -
ка – дъ ще рич ка та на
Ане лия... 

И та ка то зи проект
се пре вър на в 

мно го ли чен!

Край ният ре зул тат го
до каз ва! Спом ням си, че
Ани из пя за пър ви път
пе сен та на сце на та на
НДК, на го лям кон церт
на „Пай нер“. 

Сле дих реак ция та на
хо ра та (ви на ги го пра -
вя) и ви дях, че я ха ре са -
ха, а за мен то ва е най-
важ но то! Пуб ли ка та
оп ре де ля ед на пе сен ще
ос та не ли във вре ме то,

или ще из те че ка то
пя сък и ни кой ня ма да я
пом ни. Има та ки ва –
се зон ни, но се рад вам,
че „Про дъл жа вам“ не е
от тях. 

Поз дра вя вам всич ки,
кои то имат сан ти -
мент към та зи пе сен,
то ва ни сбли жа ва до
из вес тна сте пен – как -
то се каз ва, на ед на
въл нӚ сме. 

„пРОДЪЛЖАВАМ“
НА АНЕлИЯ СЕ ПрЕВЪрНА
В НЕщо КАТо 
автобиография

Про�дъл�жа�вам
текст: Лили Димова

Жи вея жи во та си, със ус мив ка ми на вам през дни те. 
Жи вея жи во та си, не раз да вам без плат но съл зи те. 
Да же бол ка та има своя жес то ка це на –  
стру ва тол ко ва, точ но кол ко то е лю бов та. 

Про дъл жа вам и по пъ тя до ри на ра ня вам, 
не прес та вам да се бо ря, 
стра хо ве те си аз по беж да вам. 
И ко га то сил но стра дам, вра го ве те си да же не мра зя! 
Мо же да се умо ря вам, но на ми рам си ли да ка жа:
„Про дъл жа вам“! 

Вер ни прия те ли за уте ха ми стис кат ръ це те, 
без брой лас ка те ли, за да гра бят, про тя гат и две те. 
И по бе да та има своя жес то ка це на – 
стру ва тол ко ва, точ но кол ко то мой та ду ша. 

Поетесата Лили Димова:
СНимка: коко

СНимка: личеН арХиВ
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Усмивки от старите ленти
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Крис ко от дав на
има лек флирт с
поп фол ка, кой то в
край на смет ка пре -
расна в бур на връз -
ка. Се га ра пъ рът е
ре шил да я уза ко ни,
ка то се под пи ше в
чал га граж дан ство -
то с нов, спе циа лен
за цел та псев до -
ним – Кри сан ди,
пох ва ли се лич но
той пред це ло куп -
но то чо ве чес тво. 

Кри сан ди
„То зи об раз съз да де

дос та ус мив ки и смях
след „Ка ва ла“. Мис ля да
му дам от де лен жи вот
и да го на ре ка Кри сан ди.
Бих те ли чу ли още ед на
пе сен от не го?“, обър на
се към фе но ве те от кри -

ва те ля на тий нзвез да -
та Ти та и мно го дру ги. 

Ар тис тът се до пи -
та до вер ни те си пос -
ле до ва те ли, за да нап ра -
ви брей нстор минг как-
во мис лят хо ра та.
Спо ред нас от „Фолк ма -
га зин“ той би след ва ло
да се до пи та и до Ма га -
па са, тъй ка то в край на
смет ка ими ти ра точ-
но не го и взе точ но
не го ва та иден тич -
ност… 

Нас ла да
Ус пе хът на „Ка ва ла

кю чек“ страш но се ус -
ла ди на габ ро ве ца и той
да ва се риоз на заяв ка да
вър ви и в два та ко ло во -
за ус по ред но – на фол ка
и ра па. Крис ко за гат на
в Ин стаг рам, че ско ро

ще се за вър не в ам плоа -
то си от кли па към ци -
ти ра ния дует с Га ле на. 

При чи на да про дъл жи
да се изя вя ва и в чал га
поп ри ще тш ни те му о,
му да ват и ме гаус -
пепроек ти „Кра си ви лъ -
жи“, „Греш на си“ с То ни
Сто ра ро, как то и дуе -
тът със Сла ви Три фо -
нов. 

Ба ща
Яв но ба щин ство то е

нап ра ви ло Крис ко още
по-креа ти вен, ма кар че
не му лип сват гри жи и
вкъ щи. Хит мей къ рът
ста на ба ща на вто ро де -
те след мал ка та Амая
пре ди ме сец и не що и се -
га се гри жи за по ло вин -
ка та си Цве ти.

рапърът 
ще тъче 
успоредно 
на два стана,
зарече се той

ПродЪлЖава С чалгата
КрИСАНДИ

КРИСАндИ
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