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Тони Димитрова готви отново далечно пътуване.За четвърти път тя ще посети Канада. 
В страната на кленовото листо,  тя ще бъде с известния комедиен актьор: Виктор Калев. 
Двамата са отново тандем в Канадското Турне 2014, организирано  и този път от  
Канадско-български културен център"Зорница". 
 
Обичайното разписание ще  бъде и този път: Ниагара (4 април) , Торонто (5 април) 
Отава (6 април), Монреал (11 април), Калгари (12 април) и Ванкувер (13 април). Тони и 
Виктор  се чувствт близки с родната общност в Канада Ето какво споделиха те за 
читателите на вестник "Зорница". 
 
 
ТОНИ ДИМИТРОВА: 
 
1. "Как си, Тони"- така се казва една твоя песен. И ние те питаме как си , Тони? 
- Благодаря, добре съм! През трите години, през които не сме се виждали с вас, работих 
много, пях много - и в България и в други страни /разбира се пред българи/, издадох 
нов албум, а сега играя и в главната роля в спектакъла „Диагноза: Едит Пиаф“ в 
Бургаският театър. Дъщеря ми вече е в 8-ми  клас и така двете растем и слава Богу сме 
добре. 
 
2. За 4 път приготвяш далечно пътуване до Канада. С какво настроение тръгваш? 
- Да, вярно е, че за 4-ти път и въпреки това много се вълнувам, защото там - в Канада 
срещам винаги прекрасни хора, които после много ми липсват. Тук е мястото да 
благодаря на Ива Беличка за приятелството, за честността и родолюбието ѝ! Обичам те, 
Ивче! 
 
3. Какво ще представиш на твоите приятели и всички, които те очакват ? 
- Разбира се, че ще изпея песни от новия си албум „Добър вечер, добър ден“, но и 
всички песни, които пея през годините. 
 
4.Какви са българите според теб в чужбина-имам предвид като публика. Мислиш 
ли, че родното изкуство е по-ценено навън, отколкото на своя земя. 
- Разбира се, че емоциите у българите, живеещи далече от България са по-силни, 
сълзите по-чести, а и концертите са сякаш много по-искрени, защото са носталгични и 
по-редки. Това е емоцията, която завладява и изпълнителя и може би затова спомените 
са ярки дълго време след това. 
 
 5. Ще бъдеш заедно с Виктор Калев - какво ви свързва? 
- Огромно, искрено и чисто приятелство. Не мога да си представя живота без 
приятелството на Виктор. Обичам го, той го знае и ми отвръща със същото. Всичко 
мога да му кажа, той на мен също, да си поплачем, да се спукваме от смях, и макар, че 



той живее в София, а аз в Бургас и не се виждаме всеки ден,  сме си скъпи и нужни 
един на друг. 
 
6. Върху какво работиш в момента? 
- Сега правя няколко нови песни, графикът ми е пълен с участия, покани за концерти, и 
отделно играем новият спектакъл, за който казах по-горе - изобщо дните трябва да са 
малко по-дълги, за да свърша всичко. 
 
7. Имаш доста вече издадени албума. Наскоро излезе и новият "Добър вечер, добър 
ден" представи ни го на нашите читатели? 
- Не само на читателите, но надявам се и на публиката в Канада ще изпея няколко 
песни от албума „Добър вечер, добър ден“ - песни на Стефан Диомов, Руслан 
Карагьозов, Митко Щерев. За моя радост хората харесват тези песни, а това е най-
голямото щастие за всеки пеещ човек. 
 
8. Пожеланието ти към всички българи и читатели на вестник "Зорница"? 
- Да са живи и здрави, да се радват на живота, да обичат и да бъдат обичани, пролет и 
слънце в душите и много верни приятели. 
 
 
ВИКТОР КАЛЕВ: 
 
1. Отново ще зарадваш българите в Канада с твоя талант? Готвиш ли нещо 
специално, което досега не сме виждали? 
- Със сигурност ще имам някакво стихотворение на Деса Поетеса - написано специално 
за Канада, през времето, когато не съм идвал в Канада се родиха и нови образи, така че, 
искрено се надявам да се забавляваме взаимно. 
 
2.Как успяваш да се превъплътиш във всички образи -на певци, поетеси, 
политици...? 
- Ако не успявам, значи не съм за тази работа. Интересно ми е, гледам ги, слушам, 
наблюдавам характерни маниери и интонации - другото е от Господ. 
 
3.Кой образ ти е най-достъпен и лесен и кой те затруднява ? 
- Разбира се, че по-колоритните са ми по-лесни, а скучните хора, без харизма са ми най-
трудни. 
 
4.Какъв е всъщност Виктор Калев- ние те познаваме като Лили Иванова, като 
Деса Поетеса, като Роси Кирилова... 
- Май доста различен - по-мълчалив, по-затворен, даже по-притеснен в живота. Не 
смесвам сцената с живота, иначе би било ужасно за душата ми. 
 
5.Твоето пожелание към българите в Канада и	  читатели	  на	  вестник	  "Зорница"? 
- Здраве, късмет - там където сте и щастие с този, с който сте! 
 


