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Трисайкъл [3Cycle] е метафорично 
превозно средство, водено от трима в 
хармония към техните мечти. Дали са 
видели в сънищата си, че някога са 
теглили като "rickshaw wallah" - своята, 
подобна на индийска рикша триколка 
по прашните пътища на изтока и са 
разказвали истории на пътници за 

кармичните цикли на живота, за свещеното пространство на мандала или са 
им пели песни чути от странници пресекли пътя им. 
 
В този живот Марина Великова, Стефан Христов и Maрая Христова-
Дайкстра събират в едно различни географски ширини, музикални 
традиции и идеи от изтока до запада, и в крайна сметка спират на границата 
- България. Музиката им съдържа елементи от канона на Северния 
индийски класически "Alap", през храмовите източни песнопения, тихо се 
влива в българска народна песен, а в "Копаница" се разпознават 
рецитациите на сричките и импровизациите на табла. Класическото звучене 
на цигулката и фагота контрастират на таблата, а звукът на хармониума се 
слива с ритъма на българския тъпан. 
 
С музикалните разкази на 3Cycle ще пътувате по далечни земи и ще се 
завръщате у дома. 
 
 

 : :  ЗА  МУЗИКАНТИТЕ  : :  
 
Марина  Индия  (Марина  Великова) : :  фагот, хармониум, тампура, вокал 

 
Марина Индия е музикант, чийто стил 
е силно повлиян и вдъхновен от 
интереса й и изучаването на различни 
практики и техники на музициране на 
източните култури. Родена в древния, 
пъстър и многоезичен град Варна на 
брега на Черно море, точно на 
границата между Запада и Изтока. От 
рано възпитана в традицията на 
Европейската класическа музика, най-
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напред пиано, а след това и фагот. През 1992 г. завършва музикалната 
академия в София. Интересът й към експериментирането я среща с 
Николай Иванов, с когото в началото на 90-те години създават група ОМ. 
През 1996 г. взима участие в проекта "Еверест концерт" в Хималаите, 
регистриран в книгата на рекордите "Гинес" като най-височинният концерт 
в света - на височина 5545 м, на връх Калапатар, под Еверест. 
 
Желанието да се потопи напълно в богатството на индийската  музикална 
традиция я отвежда в най-старата школа по музика Gandharva 
Mahavidyalaya, New Delhi, където от 2003 до 2008 г специализира вокално 
майсторство.Следват записи и концерти, проекта "По дългия път" с песни, 
силно повлияни от индийската култура, но аранжирани и със съвременно и 
модерно звучене.  
 
През  2014 г.  Марина среща Стефан Христов и Марая Христова-Дайкстра, с 
които създават групата  3Cycle, в която търсят нови музикални форми от 
целият опит и вдъхновение  събрани във времето. 
 
 
Стефан  Христов  : :  табла ,  тъпан  и  глас  
 

Като дете, под звуците на кавала на 
дядо си, Стефан научава исторйите на 
богатата фолклорна култура в 
българските Родопи. По-късно, като 
джаз барабаниста в Prins Claus 
консерваторията в Гронинген 
(Холандия, 2006), Стефан научава и 
приказките на африканската 
диаспора в "новия" континент, а 
именно историята и развитието на 
Джаза и Афро-Кубинската музика. 

По-късно  спечелва награда, която му позволява да учи с един от 
барабанистите на Майлс Дейвис в Ню Йорк, легендарния Джими Коб което 
се превръща в една сбъдната мечта, но световната музика продължава да 
завладява чувствата на Стефан и го отвеждат в Индия. 
 
Звуците на таблата веднага завладяват чувствителната натура на Стефан и 
6 години по-късно след всеотдайно и интензивно обучение, тои получава 
магистърска степен по сценични изкуства в Codarts консерваторията в 
Ротердам (Холандия, 2011). Там той учи табла и барабани в World Music 
отдела, специализирайки се в Северно Индийската Класическа музика с 
учителя си Тед де Йонг (табла). За обучението си там тои е подкрепен от 
престижната стипендия за отлични постижения Huygens. През това време, 
Стефан също пътува до Индия, за да следва уроци с табла маестрото Устад 
Файяз Кхан в Делхи, и с един от наи-прогрeсивните  и модерни таблаисти за 
нашето време Пандит Йогеш Самши в Мумбай.  
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През 2014 се завръща в България, където взема участие в различни проекти 
и се съсредоточава в преподаването на табла и организирането на 
семинари свързани със Севернo Индийската Класическа музика и нейната 
ритмична система (Tala). Като изпълнител, Стефан участва в проекти, с 
които желае да сподели с публиката всички тези музикални езици и 
истории, а като преподавател има желанието да сподели знанието и опита 
си подбрани от пътуванията му по света. 
 
 
Maрая  Христова-Дайкстра  : :  цигулка ,  глас  
 

Цигулката е най-верния спътник в 
живота на Maрая, и от ранна възраст те 
заедно обикалят света за да слушат и 
учат истории от различни епохи и 
далечни светове. За нея, самото 
свирене и слушане на музика се 
превръща в начин на пътуване и 
опзнаване на свтаовнате музикални 
култури.  
 
Марая е свирила в различни 
симфонични оркестри в Холандия и в 

Испания, както и в различни камерни формации. Също така като част от 
Симфоничния оркестър Frysk Jeugdorkest, Марая изнася концерт в 
престижната зала Palau de la Música Catalana заедно с хора Cor Jove de 
l'Órfeo Català в Барселона (Испания, 1995).  
 
Междовременно нейното природно желание за развитие и опознаване на 
света пораждат в нея интерес и жажда за знания към други, по-различни 
музикални жанрове като фолклор и популярна музика. Неиният интерес се 
насочва към по-традиционална музика породена от симбиотичното 
съжителство на различни народности и култури от различни части на света. 
Марая взима участие и в рок и поп групи. Тя изнася концерт с едина от най-
популярните Холандската Формация De Kast чиято песен In Nije Dei (1997) е 
все още хит в Холандските класацйи. Освен това, тя е основател на триото 
Guerrilla Breve, Мадрид  (Испания, 2013) чиято цел е да представи западната 
класическа музика на 20ти век на неочаквани места и малки сцени, и да я 
сподели с обикновения слушател извън синфоничната зала и оперния 
театър. От 2013 тя също е част от международната клезмер група 
Conchindon. 
 
Марая открива Северна Индийски Класическа музика след като се 
запознава със съпруга си Стефан Христов. Това за нея се превръща във 
вълнуващо пътешествие и я кани да научи още един нов език за да разбере 
и сподели много други вълнуващи истории.  
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за  контакти :  

 
www.facebook.com/3CycleTrio 

3CycleTrio@gmail.com 
+359 888 492 389 | +359 876 582 200 

 

 
 

 
	  
	  


