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BACKSTAGE РАЗХОДКА НА ЕДИН РОК ФЕСТИВАЛ 

Милена Минчева   

 

BACKSTAGE STROLL IN ONE ROCK FESTIVAL 

Milena Mincheva 

 

Abstract: The choice of the theme, provoked by the author’s interest in rock culture as a 

phenomenon of the 20th century, is originally combined with her experiences at the first Midalidare 

Rock In The Wine Valley Fest. The text describes the event  in chronological order and involves a 

laconic commentary on the performances of the participants in which the author emotionally 

interwines her own personal biases and assessments. Illustrated with many photos, the material 

documents the everlasting interest in rock, turned into a cult, behavior, and way of thinking for 

generations of fans of this musical style. 
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Преди да Ви разходя зад кулисите на един рок фестивал, искам да проследим заедно 

възникването на рок музиката и пътя до този вълшебен за мен момент, който ще споделя с 

Вас.  

Началото на ХХ век. Светът се възражда от поредния катарзис – убийствената, 

унищожителна Втора световна война. В музикалното пространство цари затишие. Забърква 

се една нова музикална амалгама, запълвайки създалата се ниша, в основата на която стоят 

кънтри, блус и нюанси на джаз. През 50-те тя е функционална танцова музика, много 

енергична ритмически, ала твърде семпла като хармония и структура, с което отблъсква 

доста от по-възрастните слушатели – особено музикантите. Първото парче, което буквално 

взривява аудиторията и се прочува по цял свят, е “Rock around the clok” в изпълнение на Бил 

Хейли през 1954 година.  

Войната отминава, идва новото време. Време, в което музиката не задоволява пулса на 

младите хора. Тогава те правят стъпка срещу стереотипите. В кабаретата и нощните клубове 

се чуват първите единични музикални изстрели – Чък Бери, Литъл Ричард, Бъди Холи, 

големият Елвис Пресли, Джони Кеш, Джери Луис. Търсят се нови ритми, ново темпо в 

музиката. Бийтълс са тези, които бият камбаната на бийта. Добавят тежки китарни рифове, 

яки звуци, надути барабани и силни вокали. Картината рязко се променя с излизането на 

албумите им Rubber Soul (1965), Revolver (1966) и Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band 

(1967), съдържащи сложни хармонии и инструментални ефекти. Текстовете им са повлияни 
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от примера на Боб Дилън, загърбват романтичната любов и навлизат в най-различни теми, 

поднесени в по-самоуверен поетичен маниер. В началото те следват звука на американската 

музика, особено тази, пригодена за танца туист, но постепенно смесват техните оригинални 

композиции и сложни музикални идеи, докато получат собствено звучене. 

Ражда се нещо ново, нещо голямо. Ражда се рок музиката. И като при всяко 

новородено, първата вечер над люлката се надвесват трите орисници. Първата предрича 

енергия, нежност, любов. Втората – непокорност, а третата – величие.  

 Настъпват 60-те…. Чува се топовният гърмеж на тежката артилерия. В средата на 1962 

година Ролинг Стоунс стартират като една от групите с характерно влияние от блуса. Други 

такива са Енимълс и Ярдбърдс. През 1963 г., Бийтълс и други бийт групи, като The Searchers 

постигат широка популярност и голям комерсиален успех.. Вълшебното рок съдържание се 

състои от водещ вокал, съпроводен от електрически китари, бас китара и барабани.  

Малкото отроче космополит  расте, възмъжава, руши стени, свързва нации. Пълни 

огромни зали и стадиони и се прочува в цял свят. 

Като стил рокът е отворен. Комбинира се успешно с фолклора, операта. Без него не 

могат киното и театърът. Той дава тласък за усъвършенстване на озвучителната техника и 

инструментариума, с който се изпълнява. Много от подстиловете му използват клавишни 

инструменти, като пиано, орган, а от 1970 година насам и синтезатори. 

Рокът е и особен вид субкултура, защото влияе на модата и различните течения като 

хипи, пънк, металисти, готи, които са неразривно свързани с определен жанр на рок 

музиката. 

Златните години (1963-1974) Британското нашествие. С разрастването на 

популярността й рок музиката започва да става по-сложна.                         

Дълбока следа оставя английската вълна. Не случайно пред имената на много 

изпълнители се поставя титлата “Сър”, давана лично от Английската кралица. 

През призмата на моя поглед и върнала времето назад, с началото на новото 

хилядолетие се усещаше безразличие към рок групи и фенове. Нямаше концерти, нямаше 

изяви, нямаше го бушуващия ураган в гърдите. Това подсказваше, че трябва да се случи 

нещо, което да събуди рока, задрямал в сърцата на рокаджиите. И ето, че това не закъсня. 

Някои от любимите ми групи, вече побелели и поостарели, започнаха да правят сингли и 

албуми и за моя най-голяма радост, подновиха концертната си дейност, като България беше 

предпочитана дестинация за Whitesnake, Ronnie James Dio, Europe, Halloween, Deep Purple, с 

което възродиха рок интереса отново.     

Днес рок културата е много повече. За мнозина тя е достигнала култов светоглед, 

поведение и начин за мислене. Рок музиката за немалко хора е смисълът на живота и 

въпреки различията в предпочитанията им по отношение стилове музика, е добре всеки да се 

докосне, да разбере, че борбата около рока не е само борба срещу лоша или чужда култура  и 

съвкупност от идеи, тя е един от многото брандове, при които по непонятен за някои начин 

се представят двете основни сили, които по право бушуват във всяка човешка душа.   
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*      *         * 

Като голям почитател на рок музиката имах 

късмета и огромното щастие да спечеля една 

вълнуваща разходка зад кулисите на Midalidare Rock 

In The Wine Valley, който се провежда в околностите 

на българското село Могилово край Чирпан, рок 

фестивал, организиран от Цонко Цонев,  бивш кмет 

на т.н. столица на рока, Каварна. 

Още с влизането в селото впечатление прави стриктната организация: колите са 

спирани от специално отговарящи за реда лица и насочвани за паркиране в обособени за 

целта места. След което служителите (любезно!) упътват пешеходците към мястото, в което 

се провежда събитието – първото издание на тридневния фестивал MIDALIDARE: Rock in 

the wine valley. Докато се придвижвам натам, вниманието ми е привлечено от гледката 

наоколо – между множеството могили, които обграждат цялата местност, се забелязват 

големи масиви от лозови насаждения; къщите в селото са малко, вероятно толкова са и 

неговите жители.  

Няколко метра разстояние и след привидното спокойствие на малките улици и селски 

къщи започват да се виждат (и усещат) първите ‘признаци’ на фестивалния живот.  

От тук започна моята Backstage разходка на един рок фестивал.  

Ако количеството народ, придошло за първия ден на фестивала MIDALIDARE, е нещо 

невероятно за малкото село Могилово, то останалите два дни наистина спокойно могат да 

бъдат записани някъде из селския архив (ако имаше такъв) като паметни, дори исторически. 

Над 7 000 са ентусиастите, според официалната информация от организаторите на събитието, 

дошли от всевъзможни краища на България с единствената цел да се докоснат за първи, или 

пък пореден път, до големите, и както се оказа, наистина вечни рок легенди. DORO, 

DIRKSCHNEIDER, DEE SNIDER … Утвърдени имена, които въпреки всички години на 

сцената, а може би точно и заради това, успяват да докажат, че още го могат – да бъдат 

въздействащи, изненадващи, нахъсващи. И по безпогрешен начин да предадат онази 

зареждаща енергия, толкова характерна за нея – РОК МУЗИКАТА! 

И как да не остане завинаги в съзнанието ми моментът, в 

който стъпих на сцената на фестивала, по които стъпки после 

щяха да минат легендите на рока.  

Абсолютно подредената Backstage зона, където можех да 

наблюдавам  интервютата с гост-изпълнителите на фестивала.  
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Разбира се, за да мога да предам изцяло атмосферата,  преди и по време на рок 

концертите, ще предложа богат снимков материал. 

 

 

 

Част от техниката, нужна за 

грандиозното концертно  

представяне. 

 

Пултът за музикалното оформление. 
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Сцената в очакване….. 

 

 

И все пак – най-вълнуващият момент от деня е този, в който на сцената се появява 

първата банда,  когато се чуват първите призиви и начални акорди. 

Да, публиката е ‘подгряна’ и вече повече от нетърпелива. Все пак следва първото 

голямо име на фестивала. DORO! Дори техническата подготовка на сцената кара 

присъстващите пред нея значително да се увеличат. Нали става дума за коронованата дама на 

хеви метъла! И тя се появява – енергична, усмихната, раздаваща се. Годините сякаш не 

оказват влияние върху нея, нито върху визията, нито върху поведението ѝ; същата е каквато 

я помним и от предишните ѝ гостувания у нас. Между песните, които изпълнява 

(композиции на DORO и на WARLOCK), певицата не спира да контактува с публиката – 

разказва истории от своето минало, посвещава песни на приятелите си Lemmy и Dio, които 

са вече някъде там, в небитието, отправя дори специален поздрав към българските жени. А в 

края на сета, след емблематичната “All We Are”, Doro прави нещо неочаквано и затрогващо: 

слиза от сцената и застава до тълпата (отделят я единствено загражденията) – за да стисне 

стотиците подадени ръце, да остави колкото може повече автографи … И ако би могла – да 

прегърне цялата публика. 
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Но ето, че една еуфория бива 

заменена с друга, поредна среща с 

големи рок музиканти. 

DIRKSCHNEIDER и DEE SNIDER – 

(дори звучащи толкова подобно) имена, 

превърнали се в емблеми на рок 

музиката, творци на твърдия саунд, 

заслужено уважавани и обичани от 

българската, и не само, публика, ще 

взривят небето над MIDALIDARE …  
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С много емоции, първото издание на фестивала MIDALIDARE: Rock in the wine valley, 

завърши.  Тръгвам в тъмната нощ, с надеждата, че догодина отново ще имам възможността 

да се върна тук, в малкото село Могилово, превърнало се за три дни в център на бурни 

емоции и ярки светлини. Дори нещо повече – надявам се, че събитието ще се превърне в една 

дългогодишна традиция. 
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