СПЕЦИАЛИСТ ОТ ВИСОКА КЛАСА
Проф. д-р Адриана Благоева,
диригент на Хора на софийските момчета

Всеки опитен музикант знае, че звукозаписната дейност е сложна
работа, която изисква прецизност, професионализъм и търпение. Когато
говорим за качеството на един компактдиск, обикновено имаме предвид
качеството на изпълнителската интерпретация.
За да се получи добър звукозаписен продукт обаче, голямо значение има
и работата на звукозаписния екип.
Като диригент на Хора на софийските момчета съм записала единадесет
компактдиска. В шест от тях в звукозаписния екип е била доц. д-р Кремена
Ангелова. Преминали сме през много часове на съвместна работа и затова
съм убедена в нейния висок професионализъм.
Изпълнена с много предизвикателства беше съвместната ни работа
върху записа на диска „It’s Christmas!”, който излезе в края на 2018 г. Той
бе записан в голямата зала на НМА „Проф. П. Владигеров” и включва
български коледарски песни и благословии и коледни песни от различни
европейски страни.
Българската програма бе изцяло a cappella, като между песните
рецитатор произнасяше традиционни коледни благословии и наричания.
Съпоставката и звуковото съчетаване на хоровото изпълнение с говора на
четеца бе едно от предизвикателствата. Кремена Ангелова успя да
постигне чудесен баланс, така че коледарските песни и текстът на
рецитатора да станат едно цяло като звуков продукт.
Още по-сложна бе звуковата задача при записа на хоровите изпълнения
на чуждите коледни песни с оркестрови аранжименти. Дванадесет
инструменталисти бяха ангажирани за акомпанимента на отделните песни,
включително и орган. В две от песните имаше и соло тенор. Доц. Ангелова
беше ръководител и главно действащо лице в този звукозаписен процес,
подпомогната
от доц. д-р П. Стефанов. Началото на звукозаписа
изискваше многобройни проби за уточняване на най-добрите места на
микрофоните, работа за получаване на балансирано звучене на хора и
инструменталния ансамбъл по отделно и като цяло. Необходими бяха и
неколкократни повторения на музикални фрази и дялове за получаване на
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най-добър художествен резултат при всяка песен. Въпреки многото
сложни звукови задачи, доц. Ангелова успешно приключи първия етап от
звукозаписа.
Особено трудоемка и изискваща не само специфични звукорежисьорски
умения, но и големи музикални познания и култура е работата върху
записания вече музикален материал. И тук доц. д-р Кр. Ангелова отново
доказа, че е специалист от висока класа.
В цялостния ни съвместен работен процес върху този диск за пореден
път бях впечатлена от отличното съчетаване у Кремена Ангелова на
умението за огромна концентрация на вниманието и слуха с отлични
познания за спецификата на хоровия и инструменталния звук, както и с
огромния
й набор от специфични технически знания и умения.
Творческата работа на доц. д-р Кремена Ангелова допринесе да се
превърне дискът „It’s Christmas!” на Хора на софийските момчета във
вълнуващо музикално преживяване.
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