
 



МУЗИКАНТИТЕ 

Лоренцо Турки Флорис 

Пианист, диригент и композитор, считан за една от 
големите надежди на младото поколение музиканти. 
Канен е редовно от престижни оркестри за солист и гост 
диригент. От 1998 г. е член учредител и музикален 
директор на Симфоничния оркестър на Монблан, а от 
2005 г. - създател и музикален директор на Хора при 
Симфоничния оркестър на Монблан. От 2009 г. е 
музикален директор на Камерния оркестър Mission. 
Запомнящи се са изпълненията му като пианист, композитор и диригент за 
Generason (Франция), SMB (Франция), Rendre Présent (Франция), SOTA (САЩ) and 
Brilliant Classics (Нидерландия). Негови композиции редовно се изпълняват в 
Европа и Америка, предизвиквайки голям интерес сред публиката и критиците. 
Богатият му репертоар се разпростира от бароковата епоха до музиката на 20 
век. Участва в концертите във Ватикана при откриване на Светата година 2000. 
Има концертни изпълнения в Камерата на депутатите в Рим, изнася 
многобройни конференции - една от които в Министерство на външните работи 
в Рим през 2012 г. – и семинари, като този в Италианския дипломатически 
институт през 2013 г. Бил е резидентен композитор на американския Фестивал 
"SOTA - SummerFest" през 2010-2012-2013-2014-2016-2017-2018 и 2019 г., като 
два пъти – през 2010 и2012 г. – получава признание за артистичните си заслуги 
от Конгреса на Съединените американски щати. 

 

Карлос Де Антонис 

Карлос Де Антонис е аржентино-италиански тенор. 
Започва вокалната си кариера преди 28 години като солист в 
Музикалния театър, а на 25-годишна възраст дебютира в 
операта. 
Изпълнява главни тенорови партии в най-престижните опери 
по света, като получава широко признание за изключителния 
си вокален и драматичен талант. 

След дебюта си в Театър Колон в Буенос Айрес в Аржентина през 1989 г., Карлос 
Де Антонис продължава без прекъсване изпълненията си в различни страни. 
През 1991 г. дебютира в Дракула, а през 1993 г. Карлос е първият Квазимодо в 
света, изпълнявайки главната роля на звънаря от Нотр Дам. В Милано пее в 
Травиата, Севилският бръснар и Риголето. 
Репертоарът на Кралос включва главни роли от италиански и френски опери, 
като: Травиата, Бохеми, Риголето, Любовен еликсир, Лучия ди Ламермур, Фауст, 
Ромео и Жулиета, Хофманови разкази, Вертер и много други. 
Пял е по света под палката на известни диригенти, като Манфреди Ардженто, 
Даниел Баренбойм, Серж Бодо, Педро И. Калдерон, Леополд Хагер, Карл 
Рихтер, Антонио M. Русо, Хуан Карлос Сорси и много други. 



Наскоро от Холивуд, Калифорния, Карлос се премести в Майами и взе участие в 
най-гледаното в света телевизионно шоу „Америка търси талант“, където бе 
оценен от журито като „най-симпатичният от всички представяли се досега 
конкуренти ”. 
 

СЪБИТИЕТО 

Събитие, което ни запознава с някои италиански 
региони и територии чрез тяхна традиционна 
популярна музика в класически аранжимент за тенор и 
пиано. 
Програмата включва и описание на георграфските, 
икономически и езикови характеристики на 
териториите, илюстрирани чрез музикални теми. 
Многообразието от типични блюда, художествени традиции и музикални 
мотиви за всеки регион показва разликата в историята и традициите на 
различните части от територията на Италия. Това е ясен израз на богатството на 
италианската култура, обединена от общия вкус към красота и стил. 
Отделните песни са на местен диалект и отразяват духа и традициите на 
региона. Всеки текст представя някои специфични аспекти от историята на 
региона.  
Музикалното събитие е съпроводено от изложба на панели с фотографии на 
красиви места и типични продукти за всеки регион. 
 

РЕГИОНИТЕ НА ИТАЛИЯ 

Съгласно италианската Конституция страната е 
разделена на 20 региона (на италиански regioni), 
всеки от които притежава отличаващи го 
характеристики и уникални особености.  
Техните културни, исторически и езикови различия са 
голямо богатство за страната като цяло. 
Ето 20-те региона, изредени в последователност от 

север на юг (в скоби са отбелязани съответните за регионите главни градове):  
Вале д'Аоста (Аоста), Пиемонт (Торино), Ломбардия (Милано), Трентино-Алто 
Адидже (Тренто), Венето (Венеция), Фриули-Венеция Джулия (Триест, Лигурия 
(Генуа), Емилия-Романя (Болоня), Тоскана (Флоренция), Умбрия (Перуджа), 
Марке (Анкона), Лацио (Рим), Кампания (Неапол), Абруцо (Л'Акуила), Молизе 
(Кампобасо), Пулия (Бари), Базиликатa (Потенца), Калабрия (Реджо Калабрия), 
Сицилия (Палермо), Сардиния (Каляри). 
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Тенор, Карлос Де Антонис 
 
ИЗБРАНА МУЗИКА 

 
 

1. ЛОМБАРДИЯ 

 O mia bela Madunina (О миа бела Мадунина)– Музика и текст Джовани Д'Анци - 

1934 г. 

2. ПИЕМОНТ  

 Piemontesina bella (Пиемонтезина бела)– Музика Джовани Раймондо – Текст 

Енрико Фрати  

3. ЕМИЛИЯ РОМАНЯ 

 Romagna mia (Романя миа)– Музика и текст Секондо Казадеи - 1954 г. 

4. ТОСКАНА  

 Firenze Sogna (Фиренце соня)– Карло Бути - 1939 г. 

5. ЛАЦИО 

 Arrivederci Roma (Ариведерчи Рома)– Музика Ренато Рашел – Текст Пиетро 

Гаринеи и Сандро Джованини - 1954 г. 

6. КАМПАНИЯ 

 O Sole mio (О, Соле мио)– Музика Едоардо ди Капуа – Текст Джовани Капуро - 

1898 г. 

7. ВАЗИЛИКАТА 

 ..nia nia… (..ния ния...) – неизвестен автор  

8. СИЦИЛИЯ  

 Çiuri, çiuri (Шури, шури)– Музика Франческо Паоло Фронтини – текст 

неизвестен автор - 1883  

 

 

 

1879 - 2019 
140 години дипломатически отношения 
между Италия и България 

 


