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Фестивалът се реализира
с финансовата подкрепа
на Министерство на културата
Изданието
се посвещава
на 90 години
от рождението
на Александър Танев

It has become a tradition hundreds of people
who are in love with vocal art to get together in
Balchik at the beginning of June.
I welcome you warmly and know that your
voices’ charm perfectly harmonizes with the roses’
colours, the stately white rocks and the blue sea.
Chernomorski zvutsi gives a start to the festival
summer in the White Town - a beautiful carpet of
smiles, talent, love and inspiration. Once you have
walked on it, you will want to be back over and over again to obtain from its beauty and put in
new threads of poetry, music, dance and colors. I wish to all of you to be inspired by art, to keep
Balchik in your hearts for a long time, and meeting new people here to be basis
for creativity and a great friendship!
Good luck to the eightt edition of the International Choir Festival Chernomorski zvutsi!
Nikolay Angelov,
Mayor of Balchik Municipality

Стана традиция в началото на юни в град Балчик
да се събират стотици влюбени във вокалното изкуство хора.
Приветствам ви с „Добре дошли“, защото зная,
че омаята на вашите гласове отлично хармонира с цветовете на розите,
достолепието на белите скали и синевата на морската шир.
„Черноморски звуци“ дава началото на фестивалното лято в Белия град един прекрасен килим, изтъкан от усмивки, талант, любов и вдъхновение.
Веднъж тръгнали по него, вие ще искате да се връщате тук отново и отново,
за да черпите от неговата красота и влагате нови нишки с поезия, музика, танци, багри.
Пожелавам на всички вас да сте окрилени от изкуството, да запазите Балчик
в сърцата си за дълго, а срещите с нови хора тук да са основа за творчество
и едно голямо приятелство!
На добър час на осмото издание
на Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“!
Николай Ангелов,
Кмет на Община Балчик

СМЕСЕН ХОР „ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ“

CHERNOMORSKI ZVUTSI MIXED CHOIR

Хорът е създаден през 1914 г. и активно присъства в културния живот на Североизточна България.
В творческата му биография са вписани множество участия, дипломи и награди от международни
хорови конкурси и фестивали в цяла Европа. Има издадени 4 компактдиска, 2 документални филма и историческа книга. За активен принос в българската музикална култура хорът е носител на
четири престижни отличия: „Златна лира“ и „Кристално огърлие“ от СБМТД; „Златен плакет“ от БХС
(три пъти) и „Златна статуетка“ от СБК (2 пъти). През 2014 г. хорът е удостоен с грамота от Община
Балчик за цялостен принос в културния живот на гр. Балчик. Носител на златен и сребърен медал
от IV Международен фестивал „Европа и нейните песни“ (Барселона, Испания – 2001) и Златен и
сребърен медал от „Прага Кантат“ (Чехия – 2010), Сребърен диплом от VI международен коледен
фестивал в гр. Краков (Полша – 2015). Обединени от любовта към музиката и опияняващото чувство за общност и съмишленичество, изпълнителите от смесен хор „Черноморски звуци“ пишат
културната история на гр. Балчик. С еднакъв интерес се потапят в музиката на старите майстори,
преосмислят класиците или търсят внушенията на съвременните творци. От 2011 г. хорът е организатор на едноименен международен хоров фестивал, който се провежда ежегодно в началото
на месец юни.
Диригент: Валентина Георгиева, Пианист: Марияна Тихолова, Хормайстор: Наталия Смирнова

The choir was established in 1914 and has an active presence in the cultural life of North-East Bulgaria.
Numerous participations, diplomas and awards at international choral competitions and festivals throughout Europe have been recorded in the choir’s artistic biography. It has issued 4 CDs, 2 documentaries and
a historical book. The choir has been honored with four prestigious Bulgarian awards in the field of the
musical art: Golden Lyre and Cristal Necklace of the UBMD, Golden Plaque of the BCU (3 times) and Goldplated Statuette of the UBC (2 times) – for its creative activity and contribution to the Bulgarian musical
culture. In 2014 the choir was awarded with diploma by the Municipality of Balchik for overall contribution
to the cultural life of Balchik. Owner of Gold and Silver medal of the IV International Folksong Choir Festival
„Europe and it’s songs“ (Barcelona, Spain 2001), and Silver Diploma of the VI International Christmas Festival
in Krakow (Poland 2015). Chernomorski Zvutsi is a world of work and creativity, companionship, unity and
fusion. United by their love of music and the intoxicating feeling of community and synergy, these fine and
highly sensitive people write the cultural history of the town of Balchik. It is of equal interest to them to immerse into the music of the old masters, reflect on the classics or seek the suggestions of the contemporary
composers. Since 2011, Chernomorski zvutsi has been the organizer of the eponymous international choir
festival, which is held annually in Balchik, at the beginning of June.
Conductor: Valentina Georgieva, Pianist: Mariana Tiholova, Chorus master: Natalia Smirnova

гр. Балчик, България

Balchik, Bulgaria

ПРОГРАМА
Laudate Dominum, omnes gentes – Ambroz Copi, biblical text in Latin – Psalm 116:1  Evening Prayer – Ola Gjeilo, солист: Красимир Костадинов, саксофон
Йове, малай моме – Александър Танев, текст: народен  Не мой пея, птичко ранобудна – Александър Танев, текст: Кирил Христов
Тих бял дунав (Ботев марш) Александър Танев, стихове: Иван Вазов

Вокална студия „СЪНШАЙН“ при НЧ „П. Хилендарски-1870“
гр. Балчик, България

Студията е създадена през есента на 2013 г. Изпълнителите са
на възраст от 6 до 17 години. Репертоарът им съдържа детски
песни от съвременни композитори, които децата изпълняват
артистично и с много желание. Вокалната студия участва в
десетки концерти на територията на гр. Балчик и региона, традиционните коледни и пролетни концерти организирани от
сдружение „Музикален свят-Балчик“ и в последните 4-ри издания на Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“.

В три поредни години (2015, 2016, 2017), студията печели I-ва
награда в общински детски конкурс „Моята България“, а през
2015 – Грамота за отлично представяне в Младежки фестивал
„Млади таланти“, гр. София. През пролетта на 2016 г., в рамките
на Музикални празници в гр. Шумен, Вокалната студия, беше
базисен състав в ателие „Съвременни методи за работа с детски
певчески състави“ и участва в Панорама на българското хорово
изкуство. През ноември 2016 г. Вокалната студия участва в 35

Международен фестивал на хоровата музика „Й.Д.Чиреску“ (гр.
Черна вода, Румъния), през април 2017 г. имаше своето първо
концертно турне в Република Словения, а през февруари 2018
г. концерти в гр. Валажске Мезиржичи, Република Чехия. През
2018 г. студията осъществи студийни записи в Радио Варна и реализира първият си компакт диск „Светлина за всички“.
Пианист: Марияна Тихолова, Солист: Ева Вебер
Диригент: Валентина Георгиева

ПРОГРАМА:
When you’re smiling
ар. Mark Fisher
Joe Goodwin, Larry Shaw
Що ми домилело, мамо
музика:
Красимир Милетков
текст: народен
Високо
музика: Румен Бояджиев
Константин Цеков
текст: Евтим Евтимов
аранж. Янко Янков
и Константин Бейков
Ще се радваш, мамо
музика: Александър Танев
стихове: Николай Зидаров

Vocal studio „SUNSHINE“ of the Paisii Hilendarski 1870 Сommunity Centre
Balchik Bulgaria

The Vocal Studio was founded in the autumn of 2013. The
singers range from 6 to 17 years of age. Their repertoire includes
children’s songs by contemporary composers, which the
children perform artistically and with great desire. The Vocal
studio participates in numerous concerts in the town of Balchik
and in the region, as well as the traditional Christmas and spring
concerts, organized by the Musical World-Balchik Association,

IV, V, VI and VII International Choir Festival „Chernomorski zvutsi“
(Balchik). Three times (in 2015, 2016, 2017), the formation won
first award in a municipal contest „My Country Bulgaria“ and in
2015 an Award for excellent performance in Young Talents Youth
Festival in Sofia. In spring 2016 during the Musical Holidays
in Shumen, the Vocal Studio took main part in the workshop
„Contemporary Methods for Work with Children Vocal Groups“

and participated in Panorama of Bulgarian Choral Art. In
November 2016 the studio took part in 35 International Festival
of Choral Music „I.D.Chirescu“, Cherna Voda, Romania, in April
2017 had its first concert tour in Slovenia, in February 2018 they
participated in concerts in Valašské Meziříčí, Check Republic.
In April 2018 the studio fulfilled recordings in Radio Varna and
realized its first CD.

Вокална
студия
„BABY
VOICES“

гр. Балчик, България
Студията е най-новият проект на Валентина Георгиева,
който тя реализира със съдействието на директорите
на обединените детски заведения в гр. Балчик. Проектът
стартира през пролетта на
2017 г. и включва деца на 5, 6
и 7 годишна възраст, които се
срещат със своя вокален педагог един път в седмицата. В
съвсем кратката си творческа
биография, студията има записани участия в „Пролетен
празник“, „Нощ на музеите“,
VII МХФ „Черноморски звуци“,
Коледен концерт (2017) и
десетки други концерти в гр.
Балчик. Артистично и с много настроение формацията
изпълнява детски песни от
съвременни български композитори.
Диригент: Валентина Георгиева, Пианист: Стела Аркалиева

BABY VOICES Vocal Studio

Balchik Bulgaria

Vocal Studio „Baby voices“ is the newest project of
Valentina Georgieva, which she established with the
cooperation of the headmasters of the kinder gardens in
the town of Balchik. The project started in the spring of
2017 and includes children from 5, 6 and 7 years of age
who meet their vocal pedagogue one time in a week. In
its short biography the studio has had performances in

„Spring Celebration“, „The Night of the Museums“, VII ICF
„Chernomorski Zvutsi“, Christmas concert (2017) and many
other concerts in the town of Balchik. Artistically and with
great desire the children perform children songs from
contemporary Bulgarian composers.
Conductor: Valentina Georgieva
Pianist: Stela Arkalieva

ПРОГРАМА
Раче и мече
музика и аранж. Силвия Статкова, текст: Кръстьо Станишев
Водолаз
музика: Георги Джилянов, текст: Тома Бинчев
Две песни от постановката „Патенцето“ на Софийски куклен театър
музика: Александър Танев
Мир да има
музика: Александър Танев, текст: Николай Соколов

Камерен девически хор „PORTAMENTO“

PORTAMENTO Chamber Girls Choir

Стараховице, Полша

Starachowice, Poland

Хорът е създаден през 1992 г. в Стараховице, Полша, от Bozena Magdalena Mrozek. Репертоарът на хора се състои от музикални произведения на класици, модерни сакрални и светски
композиции, както и от музикални теми от филми и театрални мюзикъли. Хор „Portamento“
активно участва в културните събития в Стараховице. Хорът има и много участия извън
страната – в Германия, Чехия, Обединено Кралство и Украйна. Хорът е носител на много
награди от Полша и чужбина: Злато, Сребро и Бронз от Национален фестивал на камерните
хорове „Schola Cantorum“, Калиш, Полша; първа и трета награда от Национален фестивал
на камерните хорове „Златен низ“, Неполомице, Полша; първа и трета награда от Международен фестивал в Жешов, Полша; първа награда от Фестивал на камерните хорове „Canto
Lodziensis“, Лодз, Полша, 2017 г. От 2006 г. хорът е част от проекта „Академия на камерните
хорове – Полша пее“.
Bożena Magdalena Mrózek е доктор на музикалните изкуства със специализация хорово
дирижиране. Възпитаник е на Университет по педагогика в Келце, Полша. Ръководител е
на вокални групи и хорове в Младежки център Стараховице, като един от тях е и камерен девически хор „Portamento“, чиято 25-та годишнина е през 2017 г. От 2006 г. Bożena
Magdalena Mrózek е регионален куратор на „Академия на камерните хорове – Полша пее“.

The choir has been established in 1992 in Starachowice by Bozena Magdalena Mrozek. Choir’s repertoire includes pieces of classical masters as well as modern sacral and secular compositions. The girls also like to sing
movies and theatre musicals’ themes. „Portamento“ has always been actively involved in the cultural events
in Starachowice. They had also many concerts abroad in Germany, Czech Republic, United Kingdom and
Ukraine. The choir has received many awards in Poland and abroad: Golden, Silver and Bronze from National
Festival of Chamber Choirs „Schola Cantorum“ in Kalisz; first and third place in National Festival of Chamber
Choirs „Golden String“ in Niepolomice, first and third place in International Festival in Rzeszow and first place
in Festival of Chamber Choirs „Canto Lodziensis“ in Lodz in 2017. Since 2006, the choir is part of the project:
Chamber Choirs Academy – Singing Poland.
Bożena Magdalena Mrózek is a doctor of musical art with
specialisation in choral conducting. She is a graduate of Pedagogical University in Kielce; she leads vocal bands and choirs in
Starachowice’s Youth Centre, one of them is chamber choir „Portamento“ which had its 25th anniversary last year. Since 2006
Bożena Magdalena Mrózek is a regional curator of Chamber
Choirs Academy – Singing Poland.

ПРОГРАМА
Beata es virgo Maria
Josu Elberdin
Zdrowaś Mario, Boga Rodzico
Feliks Nowowiejski
Regina caeli – Ramiro Real
Jubilate Deo – Fabio Alberti
W zielonym gaiku – Józef Świder
Перунико – Парашкев Хаджиев
Jarzębina – Aleksandra Brejza
Wele wetka – folk melody
from Kaszub, ar. Roman Kraszewski

Камерна формация
SOUL VOICES
при СУ „Св. Климент
Охридски“
гр. Добрич, България

Формацията е създадена като част от Смесения хор на училището. Всички участници в нея се занимават с музика от ранна
детска възраст и учат различни специалности. В този състав
младите музиканти пеят от няколко месеца. Обединява ги любовта към музиката и ансамбловото пеене. Стремят се да следват
новите тенденции в музиката, но не забравят и традициите, като
българският фолклор. В репертоара си имат разнообразна музика на различни езици.
Диригент: Габриела Павлова, клавирен съпровод: Галина Гешева
Габриела Павлова завършва Национално училище по изкуствата „Добри Христов“, Варна. През 2014 г. завършва НМА
„Проф. Панчо Владигеров“ със специалност „Хорово дирижиране“. Работи в хорове като Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“ с диригент проф. Теодора Павлович; Дамски камерен
хор „Ирина Щиглич“ с диригент д-р Деница Кабурова; Камерен
хор „Проф. Г. Димитров“; Смесен хор „Класик ФМ“. Участвала е
в различни музикални проекти с имена като Енио Мориконе,
Джон Уйлямс и др.
Част е от многобройни фестивали и конкурси в България, Гърция, Турция, Италия, Австрия, Германия и Словения.
Работила е с диригентите проф. Теодора Павлович, проф. Адриана Благоева, проф. Мирослав Попсавов, проф. Виржиния Атанасова, д-р Деница Кабурова, доц. Крикор Четинян.
След дипломирането си започва педагогическа дейност в Училището по изкуства СУ „Св. Климент Охридски“, където от 2016 г.
е диригент на Смесения хор на училището .

ПРОГРАМА
Вечерай Радо – Филип Кутев
Глава ли те боли, сино мой – Валентина Добрева
Щедрик – украинска песен, ар. Пентатоникс
Over the rainbow – Harold Arlen
Smile – arr. Ben Bram
All of music – aр. Габриела Павлова

SOUL VOICES Chamber Formation
from „St. Kliment Ohridski“ High School of Arts
Dobrich, Bulgaria

The formation was found like a part of the Mixed Choir in the School. All participants are
studying music since very young age and at the moment, they study different specialties
in the School of Arts. They are united by the love of music and chamber singing. The young
musicians are following the new tendencies in music, but not forgetting the traditions like
Bulgarian folklore. Their repertoire includes variety of different songs in different languages.
Conductor Gabriela Pavlova, piano accompaniment Galina Gesheva
Gabriela Pavlova graduated Natonal School of Arts „Dobri Hristov“, Varna. In 2014 she
graduated National Academy of Music „Prof. Pancho Vladigerov“, Sofia with specialty „Choir
conducting“.
She works with: Sofia Chamber Choir „Vassil Arnaudov“, Women`s Chamber Choir „Irina
Shtiglich“, Chamber Choir „Prof. Georgi Dimitrov“, Mixed Choir „Classic FM“. She took part in
many musical projects with names like Ennio Morricone, John Williams.
Gabriela Pavlova took part in many festivals in Bulgaria, Greece, Turkey, Italy, Austria,
Germany, Albania and Slovenia.
After graduating, she stated teaching music in „St. Kliment Ohridski“ Highschool of Arts,
and form 2016 she is conducting the Mixed Choir of the school.

Хор „Alumnae“ на академичния женски
хор на университета в Тарту, Естония

Непрофесионален аматьорски състав, в който повечето от членовете са професори и лектори в
университета. Хорът е основан през 1992 г. от Vaike Uibopuu. Тя е диригент на хора до 2013 г., когато Tiiu Sinipalu (2013-2016) и Ülle Sakarias продължават нейното дело. Репертоарът на състава се
състои от естонски музикални произведения и музикални обработки (от Härma, Kreek, Ernesaks,
Tormis, Mägi, A. Ritsing и др.), класически хорови произведения (Ноктюрно, В.А. Моцарт; Missa in G,
Джовани Касали; Меса Бреве, Лео Делиб; Магнификат, А.Вивалди и др.) и от музика от съвременни
автори (Javier Busto, Cathy Milliken, Vytautas Miškinis, Knut Nystedt, Iain Hamilton, Bob Chilcott, Rihards
Dubra и др.). Хорът участва в национални и регионални музикални фестивали и организира концертни турнета. Притежава първи и втори награди от Естонски женски хоров конкурс (Категория
Б), Сребърен диплом (еднородни хорове) от 5-ти Международен Хоров Фестивал в Гданск, Полша,
2016 г. и трета награда в категория Естонски женски камерни хорове.
Ulle Sakarias работи като лектор по хорово дирижиране в Университета в Тарту и преподава на
Учителския семинар в Тарту. Тя организира музикални практики за изпитни концерти на студенти
от Учителския семинар. Женският хор на Учителския семинар в Тарту има няколко отличия от хорови конкурси в Естония и чужбина (2-ро място – Рива Дел Гарда, Италия; 1-во място – Ланголен,
Уелс). В продължение на 10 години е диригент на мъжки хор „Gaudeamus“, след това и на женски
хор „korp! Filiae Patriae“.
ПРОГРАМА
Gustav Ernesaks – Laululind (Songbird)  Cyrillus Kreek – Ma tulen hilja (I came too late/
Rihards Dubra – Laudate…  Charles Gounod – O salutaris hostia (from Two Passiontide Athems)  Veljo Tormis – 2 parts from cycle „Kiigelaulud“ (Swing songs)  Kitsas kiik (The narrow
swing), Kiigel kartlik (A Timid Girl on the Swing)  Петър Льондев – Кафал свири

The Alumnae Choir of the Academic
Female Choir of Tartu University, Estonia

The Alumnae is an amateur choir. Most members are professional doctors, university professors and
lecturers. The choir was founded in 1992 by Vaike Uibopuu. She led the choir until 2013, then Tiiu
Sinipalu (2013-2016) and Ülle Sakarias continued her work. The repertoire comprises Estonian music and folk song arrangements (by Härma, Kreek, Ernesaks, Tormis, Mägi, A. Ritsing, etc.), classical
choral pieces (Nocturns, W.A. Mozart; Missa in G, G.B. Casali; Messe Breve, Leo Delibes; Magnificat,
А.Vivaldi, etc.) and contemporary authors (Javier Busto, Cathy Milliken, Vytautas Miškinis, Knut Nystedt,
Iain Hamilton, Bob Chilcott, Rihards Dubra, etc.). The choir participates in national and regional song
festivals and organises concert tours. The achievements of the coir include first and second places in
Estonian female choir contests (B-category) as well as a Silver diploma (in category B – equal voices) in
5th International Gdansk Choir Festival in 2016 and a third award (category B) within Estonian female
chamber choirs.
Ülle Sakarias has been working as a lector of choral conducting in the University
of Tartu and she is also a lecturer at the
Tartu Teacher Training Seminar. She has
organized and supervised music practices
for exam concerts of the students of the
Tartu Teacher Training Seminar, whereas
the female choir of the Tartu Teacher
Seminar has been successful in several
choir competitions in Estonia and abroad
(2nd in Italy, Riva del Garda; 1st in Wales,
Llangollen). For a decade she has been the conductor of the male choir „Gaudeamus“, then the conductor of the female choir „korp! Filiae Patriae“.

Дамски хор „Морфова – Прокопова“
гр. София, България

Хорът е създаден през 1936 г. в памет на именитата българска певица Христина Морфова и първоначално носи нейното име. Диригент и основател на хора е изтъкнатият вокален педагог Людмила
Прокопова. След нейната кончина през 1959 г., в знак на признателност към дългогодишния и труд,
хорът приема днешното си име. От 1959 до 1965 г. диригент на състава е Стоян Ангелов, а от 1965
до 1985 г. негов главен художествен ръководител е Михаил Ангелов. След 1985 г. с хора работят
последователно Петя Павлович, Мария Йовчева, Деян Павлов и Игор Богданов, а от 2005 до 2013 г.
негов диригент е Атанаска Попова. От февруари 2014 г. ръководител на състава е Илия Граматиков.
Хорът има богата концертна дейност в България и чужбина: Италия, Германия, Унгария, Чехия,
Гърция и др., печели редица награди на национални и международни конкурси. Репертоарът на
състава обхваща широк спектър от стилове и жанрове от ортодоксална музика и фолклор, през
образци на класическия стил и музикалния романтизъм, до множество произведения от съвременни български и чуждестранни автори.
Илия Граматиков завършва НМУ „Любомир Пипков“ (София) с пиано и НМА „Проф. Панчо Владигеров“ (София) с хорово дирижиране и музикознание. Специализира в Университета за музика
и изпълнителски изкуства във Виена. През 2015 защитава докторска дисертация по музикознание. Понастоящем е преподавател по история на музиката в НМА. През годините работи за БНР и
БНТ, както и по различни авторски образователни проекти. Участва в различни камерни вокални
ансамбли. Артистичен директор е на Международния фестивал за съвременна клавирна музика
ppIANISSIMO.

The Morfova-Prokopova Female Choir
Sofia, Bulgaria

The choir was founded in 1936 in memory of the famous Bulgarian singer Hristina Morfova and initially bore only her name.
Conductor and founder of the choir was the outstanding vocal pedagogue Lyudmila Prokopova. After her death in 1959, in
token of her long years of work, the choir adopted its current name.
From 1959 to 1965, the ensemble was conducted by Stoyan Angelov and from 1965 to 1985 its chief artistic director
was Mihail Angelov. After 1985, Petya Pavlovich, Maria Yovcheva, Deyan Pavlov and Igor Bogdanov have all worked
consecutively with the choir, and from 2005 until 2013 it was conducted by Atanaska Popova. From February 2014, the
ensemble has been led by Iliya Gramatikov.
The choir has a rich concert activity both in Bulgaria and abroad – Italy, Germany, Hungary, Czech Republic, Greece among
others, and has garnered a number of awards at national and international competitions. The repertoire of the ensemble
covers a wide range of styles and genres – from Orthodox music and folklore, through masterpieces of the commonpractice period, to many works by contemporary Bulgarian and foreign composers.
Iliya Gramatikov has graduated from from the „Lyubomir Pipkov“ National School of Music (Sofia) with piano
and the „Prof. Pancho Vladigerov“ National Academy of Music (Sofia) with choral conducting and musicology. He
specialised at the University of Music and Performing Arts in Vienna. In 2015, he defended his doctoral dissertation
in musicology. He is currently an assistant professor in history of music at the National Academy of Music. Over
the years, he has worked for the Bulgarian National Radio and the Bulgarian National Television, as well as on own
educational projects. He has participated in various chamber vocal ensembles. He is the artistic director of the
ppIANISSIMO International Festival of Contemporary Piano Music.

ПРОГРАМА
Robert Schumann
Wenn ich ein Vöglein
wär’ & Herbstlied aus Drei
zweistimmige Lieder mit
Begleitung des Pianoforte
(Op. 43)
Ebenezer Praut
Who is the Chosen the
Garland to Wear? from „The
Maiden’s Crown“ (Op. 21)
Сергей Рахманинов
Сосна и Ангел из Шест
песни за женски хор и
пиано (оп. 15)
Георги Стрезов
Пролетна молба
Тодор Попов – Хорал
Георги Димитров
Цъфнало е кокиче

Дамски хор „GIRLS’N QVINNS“
Разенборг, Финландия

Разенборг се намира в южната част на Финландия. Диригент на състава в Monica Henriksson. „Girls’n Qvinns“ е
основан през 2005 г. и изпълнява както сакрална, така и светска музика. Хорът е имал не само самостоятелни
концерти, но и съвместни участия с оперни и рок певци и е известен със своя иновативен подход. „Girls’n Qvinns“
имат няколко участия в национални хорови фестивали. През 2012 г. хорът посещава Швеция, 2013 г. – Италия, а
през 2016 г. – Норвегия.
Monica Henriksson е диригент на дамски хор „Girls’n Qvinns“ от неговото основаване през 2005 г. Има магистърска
степен по музика от Академия „Сибелиус“, Хелзинки, и работи като преподавател по музика в Институтът по музика в
Разенборг от ранните години на 80-те, като е диригент на няколко детски и младежки хорове. През 2001 г. получава
културната награда на своя роден град, а през 2008 г. получава и културната награда от Шведската фондация на
културата във Финландия за своята разнородна и вдъхновяваща работа за музиката, особено с деца.

GIRLS´N QVINNS
Female Choir
Raseborg, Finland

Raseborg is in the southern part of Finland.
The choir is conducted by Monica Henriksson. Girls´n Qvinns was founded in 2005
and sings both sacral and profane music.
Girls´n Qvinns has had conserts, not only
by themselves but with both opera singers
and rock singers and the choir is known for
its innovative approach. Girls´n Qvinns have
participated in national choir festivals several times. In 2012 the choir visited Sweden,
and in 2013 the choir sang in Italy and in
2016 in Norway.
Monica Henriksson has been the musical
director for the ladies’ choir Girls’n Qvinns
since its foundation in 2005. She has a Master’s degree in music from the Sibelius Academy in Helsinki, and she has been working
as a musical teacher in the Musical Institute
of Raseborg since the early 1980´s, being
the conductor of a number of children´s and
youth choirs. In 2001 she received the cultural award of her home town and in 2008
the cultural award of the Swedish Cultural
Foundation in Finland for her versatile and
inspiring work for music, especially among
children.
ПРОГРАМА
Bulgarisk skärgårdsvals
(Ерген деда)
Петър Льондев
Ant han dansar music
a traditional finnish song
I furuskog music
Wilhelm Peterson-Berger
Tuule tuuli leppeämmin music
Jean Sibelius
Jubilate deo music
Sandra Milliken

Мъжка вокална
група „БОИЛИ“
гр. Костенец, България

Групата е създадена през януари 2014 г. година под ръководството на г-н Юлиян Одажиян,
като нейно седалище от създаването и до
сега е град Костенец. Макар и млада, групата
е носител на множество награди от конкурси
като първо място и златен лауреат в конкурса
„Орфеево изворче“, гр. Калофер (2014), първо
място във фолклорни празници на любителското творчество „Да съхраним българското“,
гр. Септември (2015), първо място в конкурса
„В песента е душата на народа“, гр. Костенец
(2015 и 2016), и множество други.
МВГ „Боили“ изпълнява предимно автентичен
и обработен фолклор и църковни песнопения.
Групата е позната и в други страни като Гърция,
Македония и Украйна като гост на концертни
програми.
Юлиян Одажиян е преподавател по музика
в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец. Работил е като учител в Широка лъка и преподавател в Духовната семинария в град Пловдив.
Диригент на хора към катедрата по богословие в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2014 г.
създава МВГ „Боили“.

BOILI Men’s Vocal Group

Kostenets, Bulgaria

The group was established in January 2014 under Julian Odajian’s guidance. The vocal group, even
as young as it may be, has won many prizes from different competitions: first prize and gold laureate in the „Orpheus spring“ contest, Kalofer (2014), first prize from folk celebrations of amateur art
„To preserve the Bulgarian culture“, Septemvri (2015), first prize from the competition „People’s soul
is in the song“, Kostenets (2015, 2016), and many others.
Boili Men’s Vocal Group performs mainly authentic and arranged folk music and church chants.
The group has also been a guest at concerts in Greece, Macedonia and Ukraine.
Julian Odajian teaches music in Secondary School St. Clement of Ohrid, Kostenets. He has previously
worked as a teacher in Shuroka Laka, and also as a teacher in Spiritual Seminary, Plovdiv. He is also a
conductor of the cathedral of theology in Plovdiv University „Paisii Hilendarski“. In 2014 he establishes
Boili Men’s Vocal Group.

ПРОГРАМА
Господи помилуй – глас 6 
Тебе поем – глас 5  Возбрано е
воеводе  Херувимска песен – глас 5
Достойно ест – глас 2  Достойно
ест – обр. Г. Динев  Тръгнала е
малка мома – обр. Стефан Кънев
Зарад тебе моме  Турчин ми
кара – автентична пиринска песен 
Пусти моми, берендерки
обр. Николай Балабанов  Калинчице
– обр. Иван Вълев  Две невести

Ezeretz Vocal Ensemble
Blagoevgrad, Bulgaria

Вокален ансамбъл „Езерец“ при НЧ „Н. Вапцаров-1866“
гр. Благоевград, България

Ансамбълът е създаден от диригента и композитор Илиян Юручки през 2002 г., след завършването му на АМТИИ – Пловдив в класа
по дирижиране на проф. Василка Спасова. В него участват както професионални, така и непрофесионални певици, представители на
различни певчески стилове, носещи красотата на всички краища на България. Много бързо след своето създаване ансамбълът става
неизменна част от културния живот на Благоевград. Характерно за облика му е разнообразието от фолклорни костюми, някои от които са на повече от 150 години. Автентичните образци, които представят са уникални както за България, така и за света, като песни „на
ацане“, „песни на високо“, „неделински двуглас“ и други. Представят и части от обреди – сватба, лазаруване и др. Освен в Благоевград
и страната, ансамбълът е реализирал няколко успешни турнета в чужбина (Италия, Унгария, Полша, Англия, Турция и Македония).
Илиян Симеонов Юручки е роден на 17.07.1977 г. в Благоевград. В Читалище „Култура – 1932“, гр. Кресна прави първите си срещи с
музиката в школата по акордеон, а по-късно и като солист на Ансамбъла за народни песни и танци към читалището. Към професионално занимание с народно пеене го насочва Любимка Бисерова. През 1996 г. завършва Национално училище за фолклорни изкуства
„Филип Кутев“, гр. Котел в класа по народно пеене на Стефка Хътова. Тогава прави и първите си опити за композиране. През 2002 г.
завършва АМТИИ, гр. Пловдив с две магистърски специалности – Дирижиране на народни състави в класа на проф. Василка Спасова
и Етномузикология. Изучава факултативно композиция при проф. Николай Стойков. След завършването се установява в Благоевград
и създава Камерен вокален ансамбъл „Езерец“. В периода 1999–2004 работи в организационния екип на Фондация „Пирин пее“ за
организиране на едноименния събор. През 2007 г. възстановява дейността на Ансамбъла за народни песни и танци „Синаница“ към
НЧ „Култура – 1932“, гр. Кресна, чийто председател е вече втори мандат. От 2013 г. е секретар на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1866“, гр. Благоевград. Има издадени два сборника с песни за народен хор (1999 и 2013)

The ensemble was established in 2002, from the conductor
and composer Ilian Yuruchki after his graduation of Academy
of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv in the conducting class of
Prof. Vasilka Spasova. The choir is assembled of professional and
non-professional singers, representatives of different vocal styles,
gathered from all over Bulgaria. The ensemble has
a variety of folk costumes, some of which are over
150 old. The ensemble represents the authentic
example that is unique not only for Bulgaria, but for
the whole world – including traditional Bulgarian
habits. The ensemble has been in the country and
abroad, having successful tours in Italy, Hungary,
Poland, England, Turkey and Macedonia.
Ilian Yuruchki was born on 17th July 1977 in Blagoevgrad. He made his first steps in the field of music in
the school accordion in Community Centre Culture –
1932 – the town of Kresna. Later he became a soloist
in the Folk Songs Ensemble in the community centre.
Lubimka Biserova showed him the way to his professional folk singing career. In 1996, he graduated the National School
for Folk Arts Philip Kutev – the town of Kotel in the class of folk singing
of Stefka Hatova. Then he made his first composing steps. In 2002,
he graduated Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv with
two Master specialties – Conducting in folk ensembles in the class of
Prof. Vasilka Spasova, and Ethnomusicology. He studies composition
with Nikolay Staykov. After his graduation he settled in Blagoevgrad
and established Ezeretz Vocal Ensemble. In the period 1999–2004 he
worked in the organizational team of Foundation „Pirin Sings“ for organizing of the titled fair. In 2007, he revived the activity of the Folk
Songs and Dance Ensemble„Sinanitsa“ – Kresna and he is its chairman
for his second term. Since 2013, he is secretary of Community Centre
Nikola Yonkov Vaptsarov – 1866 – Blagoevgrad. He has two repertories with songs for folk choir (issued in 1999 and 2013).
ПРОГРАМА
Тьонка Еленку – Илиян Юручки
Дойди лудо – Кирил Стефанов
Леле Яно – Кирил Стефанов
Отдолу идат – Стефан Мутафчиев
Ружица – Стефан Мутафчиев
Стига одиш, Яне – Кирил Стефанов

Женски и смесен
народен хор
„ДОБРУДЖАНСКИ ГЛАСОВЕ“
при НЧ „Просвета-1900“
с. Соколово, Община Балчик

Повече от 60 години от създаването си хорът представя достойно читалището, селото и Община Балчик на общински, национални и международни фестивали. Има две формации – за
автентичен и обработен фолклор. Има издадени три компакт
диска с характерните за региона народни песни.
Певците от Представителен хор „Добруджански гласове“
участват на финален етап на 5-ти Национален преглед на фолклорните ансамбли на ЦИОФФ в град Добрич, който се проведе през месец април 2018 г. Участието на X-ти празник „Като
жива вода“ в гр. Суворово носи Специални награди за Представителна група за автентични песни „Добруджански гласове“
и Първо място за индивидуалното изпълнение на Стаматка
Кирилова. Женската певческа група участва и е отличена с
награди от всички събори на народното творчество в гр. Копривщица от 1985 до 2015 г. Самодейците от смесен народен
хор „Добруджански гласове“ и индивидуалните изпълнители
Стаматка Кирилова и Марияна Карова участват с две изяви на
Международния танцов фестивал в Лидо ди Йезоло, Италия.
37 години Женска певческа група за автентични песни и Смесен
народен хор „Добруджански гласове“ се ръководят от Стаматка Кирилова, която е обичана народна певица, с многобройни участия и големи награди от фестивали и конкурси. Тя има
издадени два компакт диска с добруджански народни песни,
записи в Радио Варна, Българско национално радио и Българска
национална телевизия.
ПРОГРАМА
Гроздано, Грозданке и Даймяно ле
автентични народни песни
Тръгнала е малка мома
обр. Стефан Кънев
Брала мома
обр. Петър Крумов
От доле иду шарени колца
обр.Стефан Кънев

THE VOICES OF DOBRUDZHA
Female and Mixed Folk Choir
of Prosveta-1900 Community Center
Sokolovo village, Balchik Municipality

More than 60 years since its establishment the choir has represented the community center, the village of
Sokolovo and the Municipality of Balchik at municipal, national and international festivals. Nowadays the
choir has two formations – for authentic folk songs and arranged ones. The choir has 3 recorded audio
discs with folk songs. The singers from Representative choir The Voices of Dobrudzha have participated at
the final stage of the Fifth National Review of the Folk Ensembles CIOFF, Dobrich, 2018.
Their participation at the X celebration „As aqua vitae“ in the town of Suvorovo has brought special prizes
for the group for authentic songs The Voices of Dobrudzha and first prize for the sole performance of
Stamatka Kirilova. The Female choir has participated on all congregations of folklore art in Koprivshtitsa.
The amateurs from Mixed Folk Choir The Voices of Dobrudzha and the sole performers Stamatka Kirilova
and Mariyana Karova have participated at the International Dance Festival in Lido di Jesolo, Italy, where
they had two performances.
The women group for authentic songs and the mixed choir „The Voices of Dobrudzha“ has been directed
by Stamatka Kirilova for more than 37 years now. She is a professional folklore singer herself and possesses 2 audio discs with folklore songs of Dobrudja, many awards from different festivals and records in
Radio Varna and The Bulgarian National Radio.

Женски хор „LÄHTE“
Лахте, Естония

Лахте е малко село, което се намира близо до Тарту, Естония. Женски хор „Lahte“
има 20 годишна история. 39 певци са членове на хора, които се събират за своите
репетиции два пъти всяка седмица и заедно учат песни от класически женски
репертоари, различни аранжименти на естонски народни песни и музикални
произведения на естонски композитори. В допълнение на своето хоби, пеенето,
12 от членовете на хора свирят в Ансамбъла на естонската малка цитра. Хорът
участва в републикански събития, като Естонския фестивал на песента. Също така
всяка година организират конкурс за песни за деца. Много конкурси в Естония
са организирани от хор „Lahte“, съвместно с други хорови състави, с които са
установили дългогодишни взаимоотношения. Хорът е имал концертни турнета в
Латвия, Литва, Финландия, Италия, Русия, Норвегия, Австрия и Виена.
Mall Turk е диригент на хор „Lahte“ от 2000 г. Тя завършва Учителския семинар в
Тарту и Естонската музикална и театрална академия като преподавал по музика.
Тя ръководи младежки програми в театър „Vanemuine“.

LÄHTE Female Choir

Lähte Estonia

Lähte is a small village near Tartu, Estonia. Lähte Female Choir has a 20 year old
history. 39 singers participate in the choir, that have rehearsals twice a week and
learn the songs from the classical repertoire
for women, different arrangements of
Estonian folk songs and pieces written by
Estonian composers. In addition to singing,
12 of the choir members are playing in
an ensemble of Estonian small zither. The
choir has taken part in republican events
like Estonian Song Festivals. Every year they
organize local song contest for children.
Many concerts in Estonia are organised by
Lahte Choir, along with other choirs that
they have established a firm relationship
over the years. The choir has had a concert
tours in Latvia, Lithuania, Finland, Italy,
Russia, Norway, Australia and Vienna.
Mall Turk has been the conductor of
Lähte Choir since the year of 2000. She
ПРОГРАМА
has graduated the Teachers Seminar of
Oh laula ja hõiska – K.H. Hermann  Kõige ilusam luule – G. Ernesaks  Sulle-mulle – A.Ritsing  Ood armastusele – U. Sisask 
Tartu and Estonian Academy of Music and
Hää veli ällütennü – Estonian folk song, arr. A. Avamere  Nõianeitsi – Estonian folk song, accompanied by zithers  Retške Rahvaviis – accompanied by zithers
Theatre as a music teacher. She leads youth
 Uhti uhti uhkesti – R. Päts  Kiigelaul – M. Lüdig  Five Folk Dances for a Female Choir – V. Tormis, dances arranged by K. Torop
programmes in the Vanemuine Theatre.

Chubritsa Ensemble
Amsterdam, Niderlands

Ансамбъл „ЧУБРИЦА“
Амстердам, Холандия

Ансамбълът е създаден през 2004 г. от Galina Durmushliyska, Jaap van Beelen и Ivo Boswijk. Диригент на ансамбъла е
Ivo Boswjik, а съставът получава и подкрепата на българския композитор Генчо Генчев.
Резултатът на този проект е театралната програма „Години, години“, компакт диск със същото заглавие, изяви както
в Холандия, така и в България в рамките на три турнета. Премиерата на програмата е представена в театър „Корзо“,
в Хага, през Април 2005 г, а компакт дискът е издаден през 2006 г. Ансамбъл „Чубрица“ продължава своето развитие
под лидерството на певеца Claes Schuyt. Ансамбълът също така е подкрепян и от България – от композитора Генчо
Генчев от Видин, композитор Петър Крумов от Добруджа, диригент Теодора Димитрова от София и от певецът и преподавател Светла Калудова-Станилова от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив.
През последните 14 години Aнсамбъл „Чубрица“ продължава да изпълнява българска фолклорна музика, но
винаги по съвременен начин, с произведения, написани от български композитори, адаптирани специално за
ансамбъла. Ансамбъл „Чубрица“ изпълнява музика от всички региони на България: Родопи, Пирин, Шопски и Северняшки регион, както и химни, произхождащи от българската ортодоксална църква. През 2015 г. хорът издава
нов компакт диск наименуван „Очи, чьорни очи“. Ансамбълът е гостувал седем пъти в България. През 2017 г.
Renske Velthuis става диригент на ансамбъла. Renskе е начело на състава в продължение на 12 години и е цигулар.
Renske Velthuis изучава българските танци и свири мелодии на своята цигулка още от дете. Тя е ръководила различни хорове, пяла е балканска музика, а също и класически поп песни. Renske също така преподава музика и свири
на цигулка различни фолк мотиви и свободни импровизации, обича да съчетава музиката с други изкуства, като
например театърът и танците.

The ensemble was established in 2004 by Galina Durmushliyska, Jaap van Beelen
and Ivo Boswijk. The ensemble was led by conductor Ivo Boswijk and was supported by the Bulgarian composer Gencho Genchev. The result of the project was
the theater program Godini, Godini, a CD with the same title, performances in the
Netherlands and also performances in Bulgaria during three tours. The theater
program premiered in theater Korzo in The Hague in April 2005, the CD was released in the autumn of 2006. Ensemble Chubritsa continued its development
under the leadership of singer Claes Schuyt. The ensemble was also supported
from Bulgaria – by the composer Gencho Genchev from Vidin, by the composer
Petar Krumov from Dobrudzha, by conductor Teodora Dimitrova from Sofia and
by the singer and teacher Svetla Kaludova-Stanilova from the Academy of Music,
Dance and Fine Arts in Plovdiv.
In the past 14 years, the Chubritsa Ensemble continued to specialize in Bulgarian
folklore music but always in a modern way, with songs written by Bulgarian composers, adapted especially for the ensemble. Ensemble Chubritsa brings music from
all regions of Bulgaria: Rodopen, Pirin, Shopluk and Severniasko, as well as hymns
that come out of the womb of the Bulgarian Orthodox Church. In 2015 the choir
released a CD from the latest program Ochi, chorni ochi. Seven times Ensemble Chubritsa has previously been to Bulgaria. In 2017 Renske Velthuis took over the baton
from Ivo Boswijk. Renske has
conducted choirs for 12 years
and is a violinist.
Renske Velthuis has learned
Bulgarian dances and played
it on her violin since she was a
child. She has conducted different choirs, singing music from
the Balcans, other folk styles,
and also classical and pop/musical- songs. Renske also teaches music and plays violin in folk
styles and free improvisation.
She also loves to combine music with other disciplines, such
as theatre and dance.
ПРОГРАМА
Bralaj moma  Shto pobarza  Snoshti sam minal 
Melaim bjala, Radke  Ludo na Dona dumashe 
Dreme mi se dreme  Devojko mari hubava  Oj mori kavale 
Carja fruzhina  Tebe poem  Otche nash

Школа
за народни танци
„Цветни ритми“
при НЧ „Паисий
Хилендарски –
1870“
гр. Балчик, България

Школата за народни танци „Цветни ритми“
при НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ е създадена през февруари 2017 година. Началото поставят около 20 души, но днес повече
от 50 любители на българския фолклор отделят от свободното си време, за да се потопят
в магията на народния танц – изкуство на
стъпки и музика, което кара сърцето ти да
ликува и душата да запее. За българщината
и танца – години няма, най-младият участник е на 10 години, а най-възрастния на 70!
В школата за народни танци „Цветни ритми“
млади и стари се запознават с народните
танци от различните етнографски области
на България, танцуват за удоволствие, разтоварват се от напрегнатото ежедневие, зареждат със свежест и кондиция на телата си.
Цветелина Илиева започва
да изучава български народни танци в най-ранна детска
възраст. Възпитаничка е на
местния самодеен състав и
Академията за музикално
танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив със специалност Българска народна
хореография. Освен ръководител на школата Цветелина
Илиева е и учител хореограф
в Центъра за подкрепа и личностно развитие Общински
детски комплекс гр. Балчик.

The School
of Folk Dances
„Tsvetni Ritmi“ of the
Paisii Hilendarski-1870
Community Center
Balchik, Bulgaria

The School of Folk Dances „Tsvetni Ritmi“ of the Paisii
Hilendarski-1870 Community Center was established
in February 2017. It started with about 20 members
and today more than 50 lovers of the Bulgarian folk
music share their time to immerse in the magic of the

folk dance – art of steps and music that makes your
heart rejoicing and your soul singing. There is no age
for dancing – the youngest member of the group is
10 years old and the oldest is 70! In the School of Folk
Dances „Tsvetni Ritmi“ people meet the folk dances from
different ethnographic regions of Bulgaria, they dance
for pleasure, forget the tense daily routine, and load
their bodies with freshness.
Tsvetelina Ilieva began studying Bulgarian Folk Dances
from a very young age. She is a student of the local
amateur ensemble and of the Academy of Music, Dance
and Fine Arts, Plovdiv, with specialty of Bulgarian Folk
Choreography. Besides being a choreographer of the
School, Tsvetelina is also a teaching choreographer in the
Center for Support and Personal Development Municipal
Children’s Complex, Balchik.

Вокален ансамбъл „ФОРТИСИМО“

FORTISIMO Vocal Ensemble

гр. Бургас, България

Bourgas, Bulgaria

Амсамбълът е създаден през 2014 г. В него участват ученици от различни училища и гимназии от град Бургас. Носител е на първи
места и Гран При на национални и международни конкурси, победител в телевизионния проект „Игра на хорове“ в предаването „Шоуто на Слави“. Връх в кратката биография на ансамбъла са I награда категория „Камерни хорове“ и Наградата на Български хоров съюз
на XXXVIII Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“, златен медал и победител в категория „Камерни хорове и
ансамбли“ и Голямата награда „Гран При на нациите“ в същата категория на Европейски хорови игри и Гран При на нациите в Рига,
Латвия, двете най-големи награди: I-ва награда на официалното жури и Наградата на публиката на националния песенен конкурс
„Бургас и морето“ (2017). Изнасят с голям успех концерти в гр. Шрусбъри, Англия и гр. Антверпен, Белгия. В репертоара на Вокален
ансамбъл „Фортисимо“ са включени авторски обработки на различни по стил и жанр произведения – класическа музика с елементи
на бийтбокс, фолклор, българска и световна поп и рок музика.
Милена Добрева е родена през 1962 г. в Бургас. Завършила Средно музикално училище, гр. Бургас, АМТИИ, гр. Пловдив, Поп
и джаз пеене – НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и Музикални медийни технологии и тонрежисура на Софийски университет „Св.
Климент Охридски“. Учител по поп и джаз пеене и пиано в СУ „Димчо Дебелянов“ и поп и джаз пеене и вокални ансамбли в НУМСИ
„Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас (2011–2017). Звукозапис, обработка и мастер на многобройни албуми на фолкорни състави,
госпъл формации, както и на индивидуални, разнообразни по жанр изпълнители. Композитор и аранжьор на популярни и детски
песни – наградени на Национален конкурс „Бургас и морето“ и Национален конкурс за детска песен „Сладкопойна чучулига“. Носител на Първа награда на конкурса „Учител на годината“ на Република България – 2008 г.

The ensemble was established in 2014. Members of
the ensemble are students
from different schools in
Bourgas. It is a winner of
first prizes and Grand prix
from national and international competitions, winner in the TV project „Choir
Games“ in the TV show
„Slavi’s Show“. The peak
in the short biography of
the choir are: first prize in
category Chamber Choirs
and prize from the Bulgarian Choral Union of the
XXXVIII International May
Competition „Prof. Georgi
Dimitrov“, gold medal and a winner in category „Chamber Choirs and
Ensembles“ and the biggest award „The Nations’ Grand Prix“ in the
same category of the European Choir Games and same award in Riga,
Latvia, first prize of the jury and the award of the audience from the
National Song Competition „Bourgas and the sea“, 2017. They have
also performed in Shrewsbury, UK, and Antwerp, Belgium. Fortisimo
Vocal Ensemble’s repertoire includes arrangements of songs in different style and genre – classical music with beatbox elements, folk
music, Bulgarian and world pop and rock music.
Milena Dobreva was born in 1962 in Bourgas. She has graduated
from the School of Music in Burgas, and the Academy of Music,
Dance and Fine Arts in Plovdiv. She has professional qualifications
in Pop and Jazz singing from The National Academy of Music „Prof.
Pancho Vladigerov“, Sofia and Music and Media Technology and
Sound Engineering at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. Now
she is a teacher of pop and jazz singing and piano at school „Dimcho Debelyanov“ and of pop and jazz singing and vocal ensembles in NUMSI „Prof. Pancho Vladigerov“, Burgas. Sound recording,
processing and master of many albums of folk formations, gospel
ensembles and of individual, different in genres artists. Composer
and arranger of popular children's songs – winners of the National
Competition „Burgas and the Sea“ and the National Children's
Song Contest „Sladkopoina Chuchuliga“. First prize winner of the
contest „Teacher of the Year“ of the Republic of Bulgaria – 2008.

ПРОГРАМА
Morning star – Arvo Part  Fair Phyllis – John Farmer  Калиманку, Денку – Красимир Кюркчийски
Дилмано Дилберо – Красимир Кюркчийски  I will Always Love you – Whitney Houston  Africa – Toto  You raise me up 
ABBA – Medley  Bohemian Rhapsody

Младежка вокална група „КИВИ“
Вилнюс, Литва

Групата се състои от хористи между 15 и 18 годишна възраст. Репертоарът им се състои от литовски
народни песни, както и от популярна музика и джаз стандарти. Хорът участва в много фестивали и
конкурси в Литва и чужбина. Най-скорошните награди на Младежка вокална група „Киви“ са: златен медал в категория Фолклор, Такарадзука, Япония (2011); Гран при от II Международен фестивал
„Cantat Siauliai 2012“, Шауляй, Литва; златен медал в категория Джаз, златен медал в категория Поп,
сребърен медал в категория Фолклор от VII Световни хорови игри, Синсинати, САЩ, 2012 г.; първа
награда за най-добро сценично изпълнение, най-добро изпълнение на произведение от македонски автор, Охрид, Македония, 2014 г.; Гран при, сребърен медал в категория Младежи от „Nations
Berlin“, Vokietija, 2016 г.; финалист на певческо състезание, Вилнюс, Литва, 2017 г. Хор „Киви“ печели
първо място и Гран при в много международни състезания: Република Чехия (първа награда), България (първа
награда), Италия (Гран при), Швеция (Гран при), Дания (Гран
при), Холандия (първа награда), Норвегия (първа награда),
Литва (Гран при), Великобритания (първа награда), Латвия
(Гран при), Китай (два златни медала), Австрия (два златни
медала), Северна Корея, Япония (златен медал), САЩ (два
златни медала), Македония (първа награда). През 2006 г.
хор „Киви“ става шампион в категория джаз акапела в Пета
глобална хорова олимпиада, Ксиамен, Китай.
Danguole Aukseliene е диригент, музикален педагог, певец. Понастоящем тя работи като преподавател в джаз
студио в Литовски младежки център във Вилнюс, музикален директор и диригент на детски и младежки хор „Киви“.
Създава младежки хор „Киви“през 1997 г. Danguole е певец
в акапелна вокална група „Jazz Land“ от 1996 до 2006 г.

KIVI Youth Vocal Group

Vilnius, Lithuania

The group has members from 15 to 18 years old. Their repertoire varies from re-arranged Lithuanian folk songs, to
popular music pieces as well as jazz standards. The choir has
participated in many festivals and competitions in Lithuania
and abroad. The latest awards of the Youth Vocal Group „Kivi“
are: gold medal in the Folk category, Takarazuka, Japan, 2011;
Grand Prix award from II International Festival „Cantat Šiauliai
2012“, Šiauliai, Lithuania, 2012; gold medal in Jazz Category,
gold medal in Pop category, silver medal in Folk category from
VII World Choir Games, Cincinnati, USA, 2012; I- diploma and finalist for the best stage performance, the best performance of
composition by Macedonian author, Ohrid, Macedonia, 2014;

Grand Prix of Nations Berlin, silver medal for folklore and silver
medal for youth category, Vokietija, 2016; songs competition
finalist, Vilnius, Lithuania, 2017. Choir „Kivi“ has won first place
and Grand Prix in many international competitions such as:
Czech Republic (I-place), Bulgaria (I-place), Italy (Grand Prix),
Sweden (Grand Prix), Denmark (Grand Prix), Netherlands (Iplace), Norway (I-place), Lithuania (Grand Prix), Great Britain
(I-place), Latvia (Grand Prix), China (Two gold medals), Austria
(Two gold medals), South Korea, Japan (Gold medal), USA (Two

gold medals), Macedonia (I-place). In 2006 „Kivi“ choir became
jazz a’cappella category Champions in the Fifth global choir Olympiad which was located in Xiamen, China.
Danguole Aukseliene is a Conductor, Musix educator, Singer.
She currently is an educator at jazz studio of Lithuanian Youth
Center in Vilnius, music director and conductor of the Kivi Children’s and Youth choir, Kivi Vocal Group, Conductor and Founder
if the Kivi Youth Choir since 1997. Danguole Aukseliene is a singer in the a‘cappella vocal group Jazz Land (1996-2006).

ПРОГРАМА
Lithuanian folk Song Sodauto – arr. Arturas Novikas  Vasara – Onute Narbutaitė 
Lithuanian Folk Song Ne dėl žalio vyno -arr. Vilija Мažintaitė  Lithuanian Folk Song Ko gervynas – arr. Giedrius Svilainis 
Lithuanian Folk Song Šaltyšius – arr. Vytautas Pučinskas

Детски хор
„КВІТКА НАДІІ“

KVITKA NADIYI
Children’s Choir

Хорът има 50 годишна история, която започва в деня на основаването на Училище Slobozhanska. Хор „Kvitka Nadiyi“, е участник в много украински, регионални, градски и областни конкурси и фестивали. Репертоарът на хора включва много разнородни произведения
– коледни песни, щедровки, модерна музика, украински песни,
класически композиции, композиции от модерни композитори.
Anastasiia Sotulenko е укрански хоров диригент и музикален
педагог. През 2013 г. тя завършва Музикална академия M. Glinka
в Днипро. От 2013 г. преподава вокална педагогика и е диригент
на детски хор „Kvitka Nadiyi“ в Училище Slobozhanska.

The choir has the history of 50 years from the day when Slobozhanska School was founded. „Kvitka Nadiyi“ is a participant of many
Ukrainian, regional, city and district competitions and festivals. The
choir‘s repertoire includes a lot of diverse material – carols, shchedrivki, modern songs, Ukrainian songs, classical composition, and
composition of contemporary composers.
Anastasiia Sotulenko is a Ukrainian choral conductor and music
teacher. In 2013 she graduated from the M. Glinka Music Academy
in Dnipro. Since 2013 she has been teaching vocal and is a music
director of „Kvitka Nadiyi“ at Slobozhanska School.

Слобожанское, Украйна

Slobodansk, Ukraine

ПРОГРАМА
Святковий вінок – музика: М.Ведмедері, текст: О.Будугай  Закувала зозуленька – украинска народна песен, обр. Г. Цицалюка 
Ой за гаєм, гаєм – украинска народна песен обр. С.Овчарової  Vivo Per Lei – Gatto Panceri, соло Віктор Кердан

Камерен хор „Мартаккорд“
Москва, Русия

Хорът е основан през януари 2009 г. В хора членуват хора с различни професии, непрофесионалисти, обединени от любовта към
музиката и хоровото пеене. Много от тях са випускници от детска хорова школа „Весна“. Репертоарът на хора включва духовна музика,
традиционна музика, произведения на съвременни композитори, както и обработки на народни песни. През 9-те години от своето
съществуване хорът е участвал в множество концерти в Москва и други градове на Русия. Имал е и участия в чужбина, на които се
е представил успешно във фестивални и конкурсни програми. Хорът е лауреат на международни конкурси: „Credo“ – гр.Талин, Естония, 2012г., „Chorus Inside“ (Москва, 2013), „Серебрянные колокола“ (Даугавпилс, Латвия,
2015), „Globus cantat“ (Москва, Русия, 2015), „Коложский благовест“ (Гродно, Беларус, 2016),
„Хрустальная часовня“ (Москва, 2016), „О России петь…“ (Москва, 2016г.), „Зимняя сказка“
(Санкт-Петербург, 2017), а също така е бил награден и от много други руски и чуждестранни конкурси и фестивали. Камерен хор „Мартаккорд“ се стреми да повишава своето
художествено и професионално ниво и се насочва към най-високите постижения на хоровото изкуство.
Татьяна Дмитриева е художествен ръководител на камерен хор „Мартаккорд“. Випускник е на детска хорова школа „Весна“ и ученик на международно известния диригент А.
С. Пономарев. През 1992 г. е завършила Нижегородска държавна консерватория „М. И.
Глинка“ със специалност Хорово дирижиране. В продължение на 16 години е ръководила
камерен хор „Елегия“. Понастоящем е диригент на младежки хорове и преподавател по
солфеж в хорова школа „Весна“ и диригент на камерен хор „Мартаккорд“.

Martakkord Chamber
Choir
Moskow, Russia

The choir was founded in January, 2009. People of various
professions, united by love for music and choral singing became
its part. Many of them are graduates of the children's choir school
„Vesna“. The choral repertoire includes spiritual compositions,
traditional music, creations of modern composers, and
arrangements of folk songs. During 9 years of its existence the choir
has given concerts in Moscow and other cities of Russia and abroad,
and also successfully participated in international competitions and
festivals. The choir а winner of international competitions: „Credo“ –
Tallinn, Estonia, 2012; „Chorus Inside“ – Moscow, Russia, 2013; „Silver
bells“ – Daugavpils, Latvia, 2015; „Globus cantata“ – Moscow, Russia,
2015; „Kolozhskiy Blagovest“ – Grodno, Belarus, 2016; „A crystal
chapel“ – Moscow, Russia, 2016; „Sing about Russia“ – Moscow,
Russia, 2016; „Young Classics“ – Vologda, Russia, 2017; and also has
been awarded with special diplomas on many others Russian and
foreign competitions and festivals. The chamber choir „Martakkord“
intends to heighten its art and professional level, being guided by
the highest achievements of the choral art.
Tatyana Dmitrieva is the artistic director of chamber choir
„Martakkord“. She graduated from the Children's Choir School
„Vesna“. Tatiana is a former student and a follower of the worldfamous choir conductor A. S. Ponomarev. In 1992 she graduated
from the Nizhny Novgorod State Conservatory of M. I. Glinka with
specialty Choral Conducting. Within 16 years Tatiana was the
conductor of Chamber Choir „Elegia“. Now she is the conductor
of junior choirs and the teacher of solfeggio in the Children's
Choir School „Vesna“, and also the conductor of Chamber Choir
„Martakkord“.
ПРОГРАМА
Bonzjorno, Madonna – Antonio Scandelli  Adoramus
Te, Christe – Quirino Gasparini  Богородице Дево,
радуйся – С. Трубачев  Все проходит
музика: Е. Подгайц, стихове: Ст. Е.Баратынского 
Как при вечере (Свадебная) обр. С. Василенко 
Заплетися, плетень – руска народна песен
обр. Н. Римски – Корсаков 
Стара са майка ни ложе – Тодор Попов 
Чудното хоро – Пламен Сираков

Хърватски смесен хор
„Ivan pl. Zajc“
Загреб, Хърватска

Хорът е основан през 1983 г. и има богат репертоар от
музикални произведения (от акапела до оратории), композирани от старите и нови майстори на полифонията.
Хорът е представил премиерни изпълнения на около стотина музикални произведения от хърватски композитори.
Заедно с много хърватски и чуждестранни изпълнители и
ансамбли, хорът е представил и много на брой известни
произведения от музикалната история (оперите „Риголето“
и „Ернани“, Джузепе Верди; „Турандот“, Джакомо Пучини;
оперети „Фледермаус“, Йохан Щраус; „Магнификат“ Й.С. Бах;
„Месия“, Г.Ф. Хендел; „Магнификат“, Джон Рутър; „Кармина
Бурана“, Карл Орф; „Реквием“, В.А. Моцарт, Дж. Верди; оратория „The Dream of Gerontius”, Едуард Елгар; „Глориа“, Франсис Пуленк, и др.), както и на музикални произведения от
новата ни история („Кантус Буранус“, C. Corax; „Реквием“, I.
Kuljeric). Хорът е участвал и в множество фестивали в Корк,
Ирландия; Приедор, Босна и Херцеговина; Лима, Перу;
Истанбул, Турция; Лорето, Италия и др., където е станал
носител на много награди. През 2004 г. е награден с Наградата на град Загреб по случай неговата 20-та годишнина, а
през 2011 г. получава първо място в своята категория от
1-ви конкурс на хърватска традиционна вокална музика.
Хорът е издал два компакт диска („Ave Maria“ and „Negro
Spirituals“), както и няколко други компакт диска, съвместно с други изпълнители и музикални състави.
Zlatan Sindicic е един от основателите и диригенти на
хора. Той довежда хора до ниво, което му позволява да
се представя и да взема отличия от много свои участия в
Република Хърватска и Европа.

ПРОГРАМА
Ръченица – Добри Христов  Ubi Caritas – Ola
Gjeilo  El guayaboso – G.Lopez-Gavilan  Pozdravljeno budi, из „Misa pastorala“ Tomislav Uhlik, соло
сопран: Ines Vlahović-Ogrizek
Ladarke – Emil Cossetto Солисти: Belinda Planer,
сопран, Albina Brozović, алт

Ivan pl. Zajc Mixed Choir
Zagreb, Croatia

The choir was founded in 1983. The choir has a large repertoire of musical pieces (from acappella to
oratories) composed by the old masters of polyphony as well as the premiered ones. Around hundred
of pieces of music written by Croatian composers have been premiered by the choir. The choir has also
performed a large number of famous pieces from musical history (operas „Rigoletto“ and „Ernani“ by G.
Verdi, „Turandot“ by G. Puccini, opperetas „Fledermaus“ by J. Strauss, „Magnificat“ by J. S. Bach, „Massiah“
by G. F. Handel, „Magnificat“ by J. Rutter, „Carmina Burana“ by C. Orff, „Requiem“ by W. A. Mozart and
by G. Verdi, oratory „The Dream of Gerontius“ by E. Elgar, „Gloria“ by F. Poulenc, ect.), as well as new
ones („Cantus Buranus“ by Corvus Corax, „Requiem“ by I. Kuljeric) and rarer pieces, together with many
Croatian and foreign artists and ensembles. It has performed at various festivals (Cork-Ireland, PrijedorBosnia and Hercegovina, Lima-Peru, Istanbul-Turkey, Loreto-Italy and others) where it received many
remarkable awards. In 2004 the choir was awarded with the Zagreb City Award for the 20th anniversary
of its existence, and in 2011 was awarded with first place in its category on the 1st Competition of
Croatian Traditional Vocal Music. The choir has released two CDs („Ave Maria“ and „Negro Spirituals“) and
also many other CDs and DVDs where it performed with other artists and groups.
Zlatan Sindicic is one of the founders and a resident conductor of the choir. He has led the choir to
an enviable level of interpretation that resulted in numerous achievement awards and invitations to
perfomances all over Croatia and Europe.

Смесен хор
„Драган
Шуплевски“
Скопие, Македония

DRAGAN SHUPLEVSKI Mixed choir

Skopje, Macedonia

The choir is a very important factor in the music life of Macedonia. Apart from the regular concerts, the choir participates in
joint projects with the other ensembles of the faculty of music and also with the national institutions like the Macedonian
philharmonic and the Macedonian opera and ballet. The choir has performed on the most prestigious festivals in Macedonia
such as „May Opera Evenings“, „Interfest“, „Ohrid summer festival“ and others. The repertoire of the ensemble ranges from
renaissance to contemporary. The ensemble performs a cappella, as well as vocal-instrumental music. Several live concert
recordings were published on CD and other concerts were aired on the Macedonian Radio and Television.
Under the leadership of prof. Sasho Tatarchevski, the choir has won the highest prizes at international choral competitions
in Poland, Italy, Bulgaria and France. Sasho Tatarchevski earned his master`s degree of choral, symphonic and opera
conducting at the Faculty of Music in Skopje. He also participates on conducting master classes in New York, Rome, Berlin,
St. Petersburg, Florence, Sarteano and Moscow. Besides in Macedonia he has performed in numerous concerts and won
international prizes with various ensembles in Portugal, Slovenia, UK, Belgium, Greece, Switzerland, Spain, Croatia, Italy,
Serbia, Bulgaria, the Czech Republic, Russia, Austria, France, Slovakia, Romania and Turkey. At the moment he works as a
professor at the Faculty of Music in Skopje and conductor of the FM Symphony orchestra, the „Dragan Shuplevski“ mixed
choir, the Female choir of the Youth center and the „Pro Ars“ professional chamber choir.

Хорът е много важен фактор в музикалния
живот на Македония. Освен в обичайните концерти хорът участва и в съвместни проекти
с ансамбли от факултета по музика, както и с
национални институции като Македонска филхармония и Македонска опера и балет. Хорът е
участвал в най-престижните фестивали в Македония: „Майски оперни вечери“, „Интерфест“,
„Охридски летен фестивал“ и др.
Сашо Татарчевски получава своята магистърска степен по хорово, симфонично и
оперно дирижиране във Факултет по музика,
Скопие. Също така участва в майсторски класове по дирижиране в Ню Уорк, Рим, Берлин,
Санкт Петербург, Флоренция, Сартеано и Москва. Освен в Македония, Сашо Татарчевски е
участвал в множество концерти и е печелил
международни награди с различни ансамбли
в Португалия, Словения, Обединено кралство,
Белгия, Гърция, Швейцария, Испания, Хърватия, Италия, Сърбия, България, Чехия, Русия,
Австрия, Франция, Словакия, Румъния и Турция. В момента работи като преподавател във
Факултета по музика в Скопие и е диригент на
FM симфоничен оркестър, смесен хор „Драган
Шуплевски“, женски хор при Младежки център
и професионален камерен хор „Pro Ars“.

ПРОГРАМА
Kumanovka 4 -Trajko Prokopiev
Ola Gjeilo – Northern lights
Викът – музика: Любомир Денев
стихове: Мирела Иванова
До три моми – Драган Шуплевски

Смесен хор „СВИЛЕНГРАД“

SVILENGRAD Mixed choir

гр. Свиленград, България

Svilengrad, Bulgaria

Хорът е създаден през 2016 г. с 20 членове, бивши хористи от Хоровата школа на Свиленград
(1985-1989). В момента състава на хора е от около 30 хористи, които с голямо желание вървят към
целта да възстановят високото ниво на състава.
За първия си сезон, хорът има няколко участия в сборни концерти в града. Започва да изгражда
своя нов облик и стил. Стъпка по стъпка с търпение и амбиция, хористите работят и изграждат своя
репертоар. В своя репертоар те включват произведения като обработки на български фолклор и
авторски песни на български композитори, също така и произведения от световната класика.
Кирил Търпов работи в Свиленград от 1985 г., където създава Хорова школа с хорови паралелки,
голям детски хор и смесен градски хор. От 1989г. се премества в родния си град Пловдив, като през
1994 г. учредява Фондацията „Музикална младеж“, организира и ръководи едни от най-изтъкнатите
камерни оркестри за периода 1981 – 1995 г., включително Колегиум за камерно изкуство на ХХ век,
Колегиум Музикум Пловдив, Камерен оркестър „Музикална младеж“, и др. От 1999 г. Търпов живее
и работи в Ню Йорк. През 2004 г. Кирил Търпов заедно с няколко млади музиканти основават камерния оркестър „Младите солисти на Ню Йорк“. До 2008 г. е дирижирал концерти и оперни представления в Австрия, България, Чехия, Франция, Македония, Русия, Словакия, Испания, Швейцария
и САЩ. От 2009-та година работи като преподавател и диригент в системата на „Charter School“ на
САЩ. През 2014–2015 е диригент на оркестъра на трупата „Шен Юн“ с която дирижира спектакли в
Канада, САЩ, Швейцария, Германия, Холандия, Полша, Австрия, Франция и др. От септември 2016
г. се завръща в България и възстановява Хорова школа „Свиленград“.

The choir was established in 2016 with 20 members, former
choristers of the Choral School of Svilengrad (1985-1989).
Today the choir has about 30 singers with a great desire
striving to restore the high level of singing of the choir. For
its first season, the choir has had several appearances in town
concerts. It begins to build his new look and style. Step by step
with patience and ambition, the choirs work and build their
repertoire. In their repertoire they include works of Bulgarian
folklore and songwriting of Bulgarian composers as well as
works of world classics.
Kiril Tarpov has worked in Svilengrad since 1985, where he has
established choir school with choral classes and a city children's
choir. Since 1989 he has moved to his hometown of Plovdiv,
where in 1994 he founded the Musical Youth Foundation.
He organized and directed some of the most prominent
chamber orchestras for the period 1981–1995, including the
20th Century Chamber Art Collegium, the Collegium Musicum
Plovdiv, the Music Youth Chamber Orchestra and others. Since
1999 Tаrpov lives and works in New York. In 2004, Kiril Tarpov,
together with several young musicians, founded the Young
Soloists of New York Chamber Orchestra. He has conducted
concerts and opera performances in Austria, Bulgaria,
Czech Republic, France, Macedonia, Russia, Slovakia, Spain,
Switzerland and the United States until 2008. Since 2009 he
has been working as a teacher and conductor in the US Charter
school system. In 2014–2015 he is the conductor of one of the
"Shen Yun" Orchestras, conducting performances in Canada,
USA, Germany, the Netherlands, Poland, Austria, France and
others. In September 2016 he returns to Bulgaria and works as
a conductor of the Svilengrad Choir School.
ПРОГРАМА
Mes Chants – Jerry Estes
Can’t Help falling in Love – George D. Weiss
Michelle – John Lennon and Paul Mc Cartney
The Prayer – Carol B. Sager and David Foster
When you believe – Stephen Schwartz
My fair lady
хорова селекция, music by Frederick Loewe
Йовано, Йованке
народна песен, обр. Генади Димитров

Хор „Бодра песен“ при ЦПЛР- ОДК
гр. Шумен, България

Хорът е създаден през 1963 г. от проф. Венета Вичева. От
2011 година негов диригент е възпитаничката на проф.
Вичева – Деница Узунова. Дългогодишен пианист е Жанета Кацарова. Хор „Бодра песен“ е носител на осем първи
награди от международни хорови конкурси в Дебрецен,
Арецо, Варна, Неерпелт, (Summa cum lаude/; Анталия, –
„Cum Lаude“; ГРАН ПРИ „Звучит Москва“ (Русия/; Първа
награда в категория „Еднородни хорове“ и ГРАН ПРИ
„Черноморски звуци“, Балчик, България (2014). Реализирал е четири дългосвирещи грамофонни плочи; студийни и документални записи, 4 компактдиска в България и
един диск в Гърция. Хор „Бодра песен“ е носител на Орден
„Св. Св. Кирил и Методий“ – І степен; „КРИСТАЛНА ЛИРА
2010“; „Наградата на Шумен“ (четири пъти). Носител е на
званията „Посланик на Европейската култура“; „Музикант
на годината“ 2005 в категория „Ансамбли“, Лауреат на
Първите национални музикални награди „Проф. Панчо
Владигеров“ 2014; „МУЗИКАНТ НА ГОДИНАТА 2015“, Специалната награда от Първия национален хоров празник „120
години Петко Стайнов“ 2016.
Диригент: Деница Узунова
Пианист: Жанета Кацарова

Деница Узунова трупа професионален опит както в практиката, така и на професионални международни курсове във Варна, Русе и Пловдив, с ръководители Борис Тевлин (Русия), Елен Ги
(Франция), Лари Уайът (САЩ) и Марин Чонев (България); Ервин Ортнер (Австрия), Крикор Четинян.
Деница Узунова е автор на статии и авторски студии по въпроси от областта на хоровото изкуство,
носител е на три първи награди от Национални теоретични конкурси на Министерство на образованието и на званието „Учител на годината 2016“, Наградата на Шумен „Деец на културата“. От 2015
година Д. Узунова е член на Управителния съвет на Българския хоров съюз.
ПРОГРАМА
На Добри Войников – музика: Александър Танев, текст: Стилиян Чилингиров
Сюита по песни на Добри Войников – от Александър Танев:
Българи, юнаци, Молба за учение, Червен дядо, На Св. Св. Кирила и Методия
Хорът посвещава изпълненията си на 185 години от рождението на Добри Войников
и 160 години от създаването на първия български многогласен ученически хор в Шумен
от Д. Войников.

Bodra Pessen Children’s Choir of the
Municipal children’s complex
Shumen, Bulgaria

The choir was founded in 1963 by Prof. Veneta Vicheva. Since 2011 its art director and conductor is
Denitsa Uzunova, Zhaneta Katsarova is the piano accompanist. Bodra Pessen Children’s Choir has won
first prizes at the eight international choir competitions: Debrecen, Hungary; Arezzo, Italy; Varna, Bulgaria; Neerpelt, Belgium (Summa cum lаude/; Antalya, Turkey (Cum Lаude/; GRAN
PRIX winner „Moscow sounds“ Russia; GRAN PRIX winner „Chernomorski Zvutsi“,
Balchik, Bulgaria (2014). The choir has four LP records, studio and documentary
recordings and five CDs (four in Bulgaria and one in Greece). Bodra Pessen choir
won the following national and international medals and awards: “St. St. Cyril and
Methodius” order – 1st rank; „Crystal Lire“ 2010; „First prize of Shumen“ for arts
and culture” (four times). The choir is the owner of the titles “Ambassador of European culture”; „Musician of the year“ in 2005 in Ensembles category; winner of
the First national musical awards „Prof. Pancho Vladigerov“ 2014; Musician of the
year, 2015; The special prize from the First National Choir Celebration „120 years
Petko Staynov“, 2016.
Conductor: Denitsa Uzunova, Pianist: Janeta Katsarova
Denitsa Uzunova has gained her professional experience from practicing and
participating in profecional international courses in Varna, Rousse and Plovdiv,
with lecturers: Boris Tevlin (Russia), Helen Gee (France), Larry Wyatt (USA), Marin
Chonev (Bulgaria), Erwin Ortner (Austria), Krikor Chetinyan. Denitsa Uzunova is
an author of articles and papers on topic in the field of choir air and is a winner
of three first prizes from the National Theoretical Competitions of the Ministry of
Education, she is also a Teacher of the Year 2016 and The Shumen’s prize Cultural
Actor. Since 2015 she is a member of the Bulgarian Choir Union.

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО | JURY MEMBERS
Проф. Златина Делирадева

Ръководител на хорова работилница и председател на жури
Проф. Делирадева е един от водещите хорови диригенти и музикални педагози
в България, професор по хорово дирижиране в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. В периода от 1999 до 2008 г. е неин
заместник-ректор по художествено-творческата дейност и следдипломната
квалификация. В Академията тя обучава студенти в продължение на повече от
четири десетилетия, като част от тях работят и се изявяват като диригенти на
хорове и оркестри в България, Европа и САЩ. Творческата биография на проф.
Делирадева е свързана с хор „Детска китка“ в продължение на пет десетилетия,
през които тя печели награди от престижни български и европейски хорови конкурси, участва в множество международни фестивали и форуми, реализира над
40 концертни турнета в 18 страни от Европа. През ноември 2017 год. се честваха
две забележителни годишнини – 70 години от основаването на хор „Детска китка“
при ОДК Пловдив и 50 години творческа дейност на проф. Златина Делирадева с
този хор. Публиката се наслади на впечатляващ, необичаен по същност и изразни
средства празничен концерт-спектакъл. Този висококачествен художествен продукт е създаван през десетилетията
от проф. Златина Делирадева, а през последните 15 години в ползотворно сътрудничество с Яна Делирадева. Проф.
Златина Делирадева е носител на награди: „Най-добър диригент“ от Международния хоров конкурс (Целе, Словения); „Кристална лира“ и „Кристално огърлие“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци; награда „Пловдив“ за високи постижения в областта на изкуството и културата; орден „Кирил и Методий“– I-ва степен; Академична
награда „Медения чан“ на АМТИИ Пловдив. Тя е почетен гражданин на град Чирпан и на град Пловдив.

Милена Добрева

Ръководител на хорова работилница и член на жури
Милена Добрева e rодена през 1962 г. в град Бургас. Завършила Средно музикално училище, гр. Бургас, АМТИИ, гр. Пловдив, Поп и джаз пеене в НМА „Проф.
Панчо Владигеров“ и Музикални медийни технологии и тонрежисура на Софийски университет „Св.Климент Охридски“. Учител по поп и джаз пеене и пиано в
СУ „Димчо Дебелянов“ и поп и джаз пеене и вокални ансамбли в НУМСИ „Проф.
Панчо Владигеров“, гр. Бургас (2011 – 2017 г.). Създател и ръководител на Детска
вокална формация „Морски песъчинки“ – носител на призови места в национални и международни музикални конкурси и фестивали. Звукозапис, обработка и
мастер на многобройни албуми на фолкорни състави, госпъл формации, както и
на индивидуални, разнообразни по жанр изпълнители. Композитор и аранжьор
на популярни и детски песни – наградени на Национален конкурс „Бургас и морето“ и Национален конкурс за детска песен „Сладкопойна чучулига“. Носител на
Първа награда на конкурса „Учител на годината“ на Република България – 2008 г.
Основател, ръководител и диригент на Вокален ансамбъл „Фортисимо“.

Zlatina Deliradeva

A leader of Workshop and Chairman of the Jury
Zlatina Deliradeva is one of the leading choir conductors and music pedagogues
in Bulgaria, a choral conducting professor at the Academy of Music and Dance
Arts-Plovdiv. From 1999 till 2008 she is Academy’s artistic and creative activity
and post-graduate qualification Deputy Director. Prof. Deliradeva’s is related
with Detska Kitka Choir for five decades, during which she achieves an awards
from prestigious Bulgarian and European choir competitions, participates
in international festivals and forums, she has been to more than 40 concert
tours in 18 European countries. In November 2017 there were two memorable
anniversaries – 70 years from the establishment of Detska Kitka Choir of the Center
of Support of Personal Development – Municipal Children Complex, Plovdiv, and
50 years anniversary of creative activity of Prof. Zlatina Deliradeva with Detska
Kitka Choir. The choir held a concert that was build up throughout the decades
by Prof. Zlatina Deliradeva, and in the last 15 years with the cooperation of Yana
Deliradeva. Prof. Zlatina Deliradeva an award winner of: „The best conductor“ from
the International Choir Competition, Celje, Slovenia; „Chrystal Lyra“ and „Chrystal
Necklace“ from the Union of Bulgarian Musicians and Dancers; „Plovdiv“ award
for high achievements in the field of art and culture; „Cyril and Methodius“ Order
– first degree; Academic Award „Hopper Chan“ from the Academy of Music and
Dance Arts-Plovdiv. She is an honorary citizen of the town of Chirpan and the
city of Plovdiv.

Milena Dobreva

A leader of Workshop and Chairman of the Jury
Milena Dobreva was born in 1962 in Bourgas. First she had finished School of Music in
Burgas, after it the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. She has professional
qualifications in Pop and jazz singing from National Academy of Music „Prof. Pancho Vladigerov“, Sofia and in Music and Media Technology and Sound Engineering at Sofia University „St. Kliment Ohridski“. Now she is a teacher of pop and jazz singing and piano at school
„Dimcho Debelyanov“ and of pop and jazz singing and vocal ensembles in NUMSI „Prof.
Pancho Vladigerov“, Burgas. She is a creator and leader of the children’s vocal group„Morski
Pesuchinki“ – winner of prize rewards in national and international music competitions
and festivals. As well Milena is working with sound recording, processing and also she is
master of many albums of folk-style compositions, gospel ensembles and individual artists in big variety of genres. Composer and arranger of popular children’s songs – winners
of the National Competition „Burgas and the Sea“ and the National Children’s Song Contest „Sladkopoina Chuchuliga“. First prize winner of the contest „Teacher of the Year“ of the
Republic of Bulgaria – 2008. Founder and conductor of the Vocal Ensemble „Fortissimo“.

Пламен Георгиев

Член на жури
Пламен Георгиев е роден в Русе, където завършва Музикалната гимназия, като
цигулар. Следва в Музикалната Академия – София – специален клас, като хоров диригент при проф. Анна Белчева. Учи композиция при проф. Парашкев
Хаджиев и оркестрово дирижиране при Драгомир Ненов. Има специализации
при проф. Клавдий Птица и проф. Васил Арнаудов, с когото работи 10 години в
гр. Русе. Пламен Георгиев има богата дейност като хоров деятел, диригент и педагог в София, Дупница, Перник и Русе. Бил е главен диригент на градския хор
в Стара Загора и главен художествен ръководител на Хорова школа „Дунавски
вълни“, гр. Русе. Като един от диригентите на прочутия хор „Родина“, гр. Русе,
има съществен принос в спечелването на всичките 5 награди от хора на конкурса в Ланголен (1988) и титлата „Хор на света“. От края на 1991 до 2016 г. работи с 6 хорови колектива в Германия. За своята 25 годишна диригентска дейност
там, е удостоен с най-високите титли „Музикдиректор“ на Интернационалния
хорово-диригентски съюз и на Асоциацията на професионалните хорови диригенти в Германия. През своята 43 годишна диригентска дейност е носител на
над 23 големи, специални и диригентски награди от много световни конкурси и
фестивали. Многократно е бил член на жури в Европа и България. Има реализирани концертни турнета в цяла Европа, множество записи и първи награди от конкурси във
България, Полша, Унгария и Германия. Дирижирал е и прочутия Йохан Щраус – Оркестър във
Франкфурт. От края на 2017 г. е главен диригент на Оперния и Филхармоничен хор „Сексагинта
приста“ при Държавна опера Русе.

Валентина Георгиева

Plamen Georgiev

A member of Jury
Plamen Georgiev was born in Rousse, where he graduated from the Musical High
School as a violinist. He studied in the Musical Academy – Sofia, choir conducting
with Prof. Anna Belcheva. He also studied composition with Prof. Parashkev Hadzhiev
and orchestral conducting with Prof. Dragomir Nenov. He has specializations with
Prof. Klavdii Ptitsa and Prof. Vasil Arnaudov, with whom he works 10 years in the town
of Rousse. Plamen Georgiev is a chorus activist, conductor and pedagogue in Sofia,
Dupnitsa, Pernik and Rousse. He has been a leading conductor of the Municipal Choir
of Stara Zagora and chief artistic director of Choral School „Danube waves“, Rousse.
As one of the conductors of the well-known choir „Rodina“, Rousse, he has greatly
contributed to the achieving of all of the five prizes from the contest in Llangollen,
Weles (1998) and the title „Choir of the World“. Since the end of 1991 until 2016 he
works with 6 choirs in Germany. For his 25 years of conducting experience there,
he is honored with the highest titles „Music director“ of the International ChoralConductor Union and of the Association of the Professional Choral Conductors in
Germany. During his 43 years of conducting experience he is a winner of over 23
special and conducting awards from many world competitions and festivals. He has
been multiple times a member of a jury in Europe and Bulgaria. He has also had
concert tours in Europe, many recordings and first awards from contests in Bulgaria, Poland, Hungary
and Germany. He has also conducted the famous Johann Strauss Orchestra in Frankfurt, Germany.
Since the end of 2017 he is a leading conductor and the Opera and Philharmonic Choir „Sexaginta
Prista“ of the Rousse State Opera.

Ръководител на хорова работилница и член на жури
Валентина Георгиева е доктор по музикознание, диригент, музикален педагог, ръководител на детски вокални формации, председател на Сдружение „Музикален
свят-Балчик“, създател и артистичен директор на международния хоров фестивал
„Черноморски звуци“. През 1994 г. завършва Академията за музикално танцово и
изобразително изкуство – гр. Пловдив, с преподавател по дирижиране доц. Никола
Липов. В периода 2000-2002 г. специализира хорово дирижиране в Националната
музикална академия „Панчо Владигеров“- гр. София с преподавател проф. Лилия
Гюлева. Докторската си степен получава през 2013 г. в Нов български университет за темата „Песните за еднородни фолклорни формации от Стефан Драгостинов,
пресътворени за смесен хор“ с научен ръководител проф.д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова. Д-р Валентина Георгиева е активен участник в международни
хорово-диригентски курсове, жури в национални и международни фестивали.
Като диригент на смесен хор „Черноморски звуци“ (от 1998 г.) Валентина Георгиева
участва ежегодно в десетки конкурси и фестивали в Испания, Гърция, Македония,
Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, Турция, Чехия, Румъния, Полша, носител на
награди от национални и международни форуми. Под нейно ръководство, през
1998, 2004, 2011 и 2014 г. смесен хор „Черноморски звуци“ издава 4 компактдиска. Като основател и художествен ръководител на детските вокални студии „Baby
voices“ и „Synshine“ Валентина Георгиева се стреми да възпитава у децата високи
естетически критерии, вокални умения и любов към песента.

Valentina Georgieva, PhD

A leader of workshop and a member of Jury
Valentina Georgieva is a conductor, a music pedagogue, a leader of children’s
vocal groups, a president of the Association „Musical world-Balchik“, a creator and
artistic director of the International choir festival “Chernomorski zvutsi”. In 1994 she
graduated the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, where she studied
conducting with the Associate Professor Nikola Lipov. In the period 2000-2002
she specialized choral conducting under professor Liliya Gyuleva at the National
Academy of Music „Pancho Vladigerov“ in Sofia. Received her PhD in 2013 at the New
Bulgarian University in Sofia for the topic „The songs for homogeneous formations
by Stefan Dragostinov, recreated for mixed choir“ with director of studies professor
Elisaveta Valchinova-Chendova DsC. Valentina Georgieva is an active participant
in international choral – conducting courses, a member of jury in national and
international festivals. As a conductor of „Chernomorski Zvutsi“ mixed choir (since
1998) Valentina Georgieva annually has taken part in numerous competitions and
festivals in Spain, Greece, Macedonia, Germany, Italy, Serbia, Croatia, Turkey, Czech
Republic, Romania and Poland. She is a prize winner at national and international
forums. As a leader of „Chernomorski zvutsi“ mixed choir, she has four CDs released
in 1998, 2004, 2011 and 2014. As a founder and artistic director of the studios „Baby
voices“ and „Sunshine“ Valentina Georgieva strives to educate the children in high
aesthetic criteria, vocal skills and love for the song.

Славил Димитров

Ръководител на хорова работилница
Славил Димитров е роден през 1972 година в Момчилград. Завършва
Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” със специалност “Хорово дирижиране” и „Оперно и оркестрово дирижиране”. От 1994 г. е диригент на Академичния хор при Студентски дом
– София. От 1997 до 2007 г. е диригент в Държавна филхармония
Шумен. През 2007 година печели конкурс за диригент на хора към
Националната опера и балет, София. Важен период в творческия път
на Славил Димитров е назначаването му за Главен диригент Оперна
дейност към ОФД Русе (2009–2011), като заедно с това ръководи и
Хор „Дунавски звуци“. От 2012 до 2014 година е Хоров директор на
Държавна опера и балет – Измир, Турция, а от 2013 година е диригент на оркестъра. Носител е на много награди, като напимер: Първа
награда на World Children Music Festival 1988 в Нагоя – Япония, Голяма
награда на Всеросийски Конкурс в Одеса 1989, Трета награда от Първия Конкурс „Проф. Иван Спасов” в Пловдив 1995. През 2005 година,
Концертът му за пиано и оркестър, печели три награди от Петия национален конкурс „Пиеса
в 7/8“. Три пъти е номиниран за награда “World Music” от Международната асоциация по
Фолклор в Онтарио – Канада. Гост диригент е на Симфонични оркестри и Оперни театри
в България, Гърция, Италия, Германия, Сърбия, Турция, Япония. От месец юни 2015 Славил
Димитров е Главен диригент на Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“
при Софийска филхармония.

Петър Крумов

Ръководител на хорова работилница
Петър Крумов е роден на 6. 08. 1934 г. в гр. Стара Загора, композитор, диригент, музикален фолклорист, публицист. Завършва БДК (дн. ДМА „П. Владигеров“) със специалност хорово дирижиране при проф. Г. Димитров през 1957 г. През 1956–57 г. е стажант
при Ф. Кутев в ДАНПТ (дн. НФА „Ф. Кутев“). От 1957 г., повече от три десетилетия ръководи фолклорни ансамбли: ансамбъл „Добруджа“ (1957–1982) и ансамбъл „Силистра“
(1982–1988). Изнася повече от 1000 концерта в страната и в много страни на Европа
и Азия. Член е на международното жури на фолклорните фестивали в Загреб (1968 г.)
и Виходна (1976 г.), Албена 2001, 2011 г. Професионалният му интерес към фолклора
определя характера на неговото творчество в различни жанрове, свързано с фолклорните образци и тяхната авторска обработка. Петър Крумов е автор на над 600
песни и инструментални пиеси. Писал е още музика към театрални постановки, хорови и солови песни, оркестрови пиеси. Осъществява записи на 15 грамофонни плочи
и аудиокасети с негови произведения. Награден е със златни медали от националните фолклорни конкурси (1959, 1964, 1969 и 1984); конкурса „Песни за морето“ (1989 г.)
и др. Публикува сборници с народни песни, пише статии, рецензии и др.

Slavil Dimitrov

A leader of Workshop
Slavil Dimitrov was born in the year of 1972 in Momchilgrad, Bulgaria. In 1995
he graduates the National Academy of Music „Pancho Vladigerov“ with a degree of Choral and Opera and Orchestra Conducting. Since 1994 he is a conductor of the Academic Choir of the Student House, Sofia. From 1997 till 2007
he is a conductor of the Shumen National Philharmonic. In 2007 he starts working as a conductor of the Choir of the National Opera and Ballet, Sofia. A significant part in Slavil Dimitrov’s path is his assignment for a Chief Conductor Opera
Activity of Opera and Philharmonic Society – Rousse (2009 – 2011). During that
time he is also a conductor of Choir „Danube Sounds”. From 2012 to 2014 he is a
Choir Director of the National Opera and Ballet – Izmir, Turkey and from 2013 he
is a conductor of its orchestra. He also starts having composition lessons with
Prof. Alexander Raychev and becomes a participant in the experimental class
of composition of Georgi Uspenskiy at the National Conservatory in Odessa. He
is a winner of many awards, among which are: First Prize of the World Children
Music Festival, 1988 in Nagoya, Japan; Grand Prize of the Vserosiyskiy Contest
in Odessa, Ukraine, 1989; Third Prize from “Prof. Ivan Spassov” competition in Plovdiv, 1995. In 2005 his
Concert of Piano and Orchestra wins three prizes from the Fifth National Contest „Play in 7/8“. He is a
three times nominee for the award “World Music” of the International Association of Folklore in Ontario,
Canada. He is a guest conductor symphonic orchestras and opera theatres in Bulgaria, Greece, Italy, Germany, Serbia, Turkey, and Japan. Since the month of June 2015 Slavil Dimitrov is a Chief Conductor of the
National Philharmonic Choir „Svetoslav Obretenov” of Sofia Philharmonic.

Petar Krumov

A leader of Workshop
Born 06.08.1934 in Stara Zagora, composer, conductor, publicist, graduated from
the State Academy of Music in 1957 majoring in Choral Conducting under Professor Georgi Dimitrov. In 1956–57 he became Philip Koutev‘s student at the State
Ensemble for Traditional Song and Dance in Sofia (the today’s Philip Koutev National Folklore Ensemble). In 1957 he moved to the Dobroudja Ensemble and led
it up to 1982. Then he worked with Silistra Ensemble (1982-88). He gave over
1,000 concerts in Bulgaria and abroad. He was member of the international jury
of the traditional music festivals in Zagreb (1968) and Vihodna (1976). His professional involvement with traditional music made him focus on the authentic music
and its professional arrangement. He composed over 600 songs and instrumental pieces; choral and solo songs; orchestral works; theatre music. His music was
recorded on 15 LPs and audiocassettes. He won golden medals at the national
traditional music competitions (1959, 1964, 1969 and 1984). He was prizewinner
at the Songs about the Sea Festival (1989), too. He published folksong collections,
wrote articles, notices, etc.
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Жури: Елиянка Михайлова, Георги Андреев, Михаил Делчев, д-р Валентина Георгиева

Jury: Elyanka Mihailova, Georgi Andreev, Mihail Delchev, Valentina Georgieva, Phd

Голямата награда за цялостно представяне в VII Mеждународен хоров фестивал „Черноморски звуци”: Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Смесен хор „Ave musica“ при ХХИОУ, Одеса, Украйна
Диригент: Сергей Савенко

Grand Prize for overall performance at the VII International Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“: a
gold-plated statuette „Chernomorski Zvutsi“ and a cash premium
Ave Musica Mixed Choir, Odessa, Ukraine
Conductor: Sergey Savenko

Победител в категория „Еднородни хорове“ и парична премия
Мъжки хор на Естонската академия на науките, Талин, Естония
Диригенти: Андрюс Саймън и Игор Никифоров
Победител в категория „Смесени хорове“ и парична премия
Смесен хор „Ave musica“при ХХИОУ, Одеса, Украйна
Диригент: Сергей Савенко
Победител в категория камерни хорове не се присъжда
Победител в категория „Детски и младежки хорове“ и парична премия
Хор „Детска китка“, Пловдив, България, Диригент: Яна Делирадева
Детски хор „Perpetuum mobile“, Каунас, Литва, Диригент: Beata Kijauskienė
Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“ за детски хор „Бъдещето на Европа“
Детски хор „Štyvar“, Тршинец, Република Чехия, Диригент: Alena Kostková
Детски хор „Solo musica“, Одеса, Украйна, Диригент: Ievgeniia Bondar, PhD
Детски хор„Jiricky“, Млада Болеслав, Република Чехия, Диригент: Jiřina Jiřičková, PhD
Диплом от Български хоров съюз за най-добре представил се български хор
Хор „Детска китка“, Пловдив, България, Диригент: Яна Делирадева
Диплом и плакет от Съюза на българските композитори
за изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Мъжки хор на Естонската академия на науките, Талин, Естония
Диригенти: Андрюс Саймън и Игор Никифоров
за изпълнението на песента „Черней горо“ от Христо Манолов

Winner of a category „Equal voices“ and a cash premium
Estonian Male Choir of the Estonian Academy of Sciences (ETAM), Tallinn, Estonia
Conductors: Andrus Siimon, Igor Nikiforov
Winner of a category „Mixed choirs“ and a cash premium
Ave Musica Mixed Choir, Odessa, Ukraine
Conductor: Sergey Savenko
Winner of a category „Chamber choirs“ - not awarded
Winner of a category „Children’s and youth choirs“
Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria, Conductor: Yana Deliradeva
Perpetuum mobile Children’s choir, Kaunas, Lithuania, Conductor: Beata Kijauskienė
Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“ of the Association „Musical World - Balchik“
Štyvar’s Children’s Choir,Třinec, The Czech Republic, Conductor: Alena Kostková
Solo Musica Children’s Choir, Odessa, Ukraine, Conductor: Ievgeniia Bondar, PhD
Jiricky Children’s choir, Mladá Boleslav, Czech Republic, Conductor: Jiřina Jiřičková, PhD
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria, Conductor: Yana Deliradeva
Diploma and a statuette of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation of a
Bulgarian song by a foreign choir
Estonian Male Choir of the Estonian Academy of Sciences (ETAM), Tallinn, Estonia
Conductors: Andrus Siimon, Igor Nikoforov
for the song: „Cherney goro“ by Hristo Manolov

Диплом и парична премия от Съюза на българските композитори за изпълнение на съвременна българска песен от български хор
Хор „Детска китка“ – Пловдив, България, Диригент: Яна Делирадева за изпълнението на
„Кукери“ из Обредна оратория, Музика: Филип Павлов, текст: Николай Зидаров

Diploma and a cash premium of the Union of Bulgarian Composers for the Best performance of a
contemporary Bulgarian song, sung by a Bulgarian choir:
Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria, Conductor: Yana Deliradeva,
for the song: „Kukeri“ from A ritual oratorio, by Philip Pavlov

Диплом от Съюза на българските музикални и танцови дейци за диригентско майсторство
Яна Делирадева, диригент на хор „Детска китка“, Пловдив, България

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Yana Deliradeva, Conductor Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria

Специална предметна награда на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“ за опазване и развитие на хоровата традиция в българския фолклор
Народен хор при Ансамбъл „Гоце Делчев“, София, България, Диригент: Марек Дяков

Special prize of the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre
for young and prospective conductor
Folk Choir of the Gotse Delchev Ensemble, Sofia, Bulgaria, Conductor: Marek Dyakov

Мис и Мистър Фестивал
Martina Šikšniūtė – от детски хор „Perpetuum mobile“, Каунас, Литва
Алексей Карпов от Камерен хор „Кантус“, Санкт Петербург, Русия

Miss and Mister Festival
Martina Šikšniūtė from „Perpetuum mobile“ Children’s choir, Kaunas, Lithuania
Aleksey Karpov from Cantus chamber choir, Saint Petersburg, Russia

Ателие за „Съвременна българска хорова музика“ Ръководител на ателие
и автор на творбите: Георги Андреев
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Михаил Делчев
Ателие „Вокални ансамбли, импровизации и „Circle singing“ с група „Спектрум“
Ателие „Химн на фестивала“ /Sing a song by Ambroz Copy/
Ръководител: Валентина Георгиева

Workshop „Bulgarian contemporary music“ – A leader of workshops
and author of the works: Georgi Andreev
Workshop „Bulgarian folk music“ - Leader: Michail Delchev
Workshop „Vocal ensembles improvisation and circle singing“ with „Spectrum group“
Workshop „Festival Hymn“ /Sing a song by Ambroz Copy/
Leader: Valentina Georgieva
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Жури: Ваня Монева, Амброж Чопи, д-р Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне в VI Mеждународен хоров фестивал
„Черноморски звуци”: Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Академичен хор при Студенски културен център – Ниш, Сърбия
Диригент: Zoran Stanisavljevic
Победител в категория „Еднородни хорове“
Хор „Алабреа“ – София, България, Диригент: Атанаска Попова
Победител в категория „Смесени хорове“
Академичен хор при Студенски културен център – Ниш, Сърбия
Диригент: Zoran Stanisavljevic
Победител в категория „Фолклорни състави“
Вокален ансамбъл „Езерец – Благоевград“ – Благоевград, България
Диригент: Илиян Юручки
Диплом от Български хоров съюз за най-добре представил се български хор
Смесен хор „Алабреа“ – София, България, Диригент: Атанаска Попова
Диплом и плакет от Съюза на българските композитори за изпълнение на българска песен
от чуждестранен хор
Академичен хор при Студенски културен център – Ниш, Сърбия
Диригент: Zoran Stanisavljevic, за изпълнението на песента „Мъри Радо“ от Георги Петков

Jury: Vanya Moneva, Ambrož Čopi, Valentina Georgieva, PhD
Grand Prize for overall performance at the VI International Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski Zvutsi“ and a cash premium
Academic Choir of the Student Cultural Center – Nis, Serbia
Conductor: Zoran Stanisavljevic
Winner of a category „Equal voices“
Alabrea Female choir – Sofia, Bulgaria, Conductor: Atanaska Popova
Winner of a category „Mixed choirs“
Academic Choir of the Student Cultural Center – Nis, Serbia
Conductor: Zoran Stanisavljevic
Winner of a category „Folk choirs“
Ezeretz Vocal Ensemble – Blagoevgrad, Bulgaria
Conductor: Ilian Yuruchki
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Alabrea Mixed choir – Sofia, Bulgaria, Conductor: Atanaska Popova
Diploma and a statuette of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation of a
Bulgarian song by a foreign choir
Academic Choir of the Student Cultural Center – Nis, Serbia, Conductor: Zoran Stanisavljevic
for the song: „Мъри Радо“ by Georgy Petkov

Диплом и парична премия от Съюза на българските композитори за изпълнение на съвременна българска песен от български хор
Вокален ансамбъл „Езерец“ – Благоевград, България, Диригент: Илиян Юручки
за песента „Отдоле идат“ от Илиян Юручки

Diploma and a cash premium of the Union of Bulgarian Composers for the Best performance
of a contemporary Bulgarian song, sung by a Bulgarian choir:
Ezeretz Vocal Ensemble – Blagoevgrad, Bulgaria, Conductor: Ilian Yuruchki
for the song: „От доле идат“, by Ilian Yuruchki

Диплом от Съюза на българските музикални и танцови дейци за диригентско майсторство
Zoran Stanisavljevic, диригент на Академичен хор
при Студенски културен център – Ниш, Сърбия

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Zoran Stanisavljevic, Conductor: Academic Choir
of the Student Cultural Center, Nis, Serbia

Специална награда на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“
за млад переспективен диригент
Атанаска Попова – диригент на хор „Алабреа“, гр. София, България
Мис и Мистър Фестивал
Мила Георгиева – от Хор „Алабреа“ – гр. София, България
Неманя Ерич – от Академичен хор при Студенски културен център, гр. Ниш, Сърбия

Special prize of the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre
for young and prospective conductor
Atanaska Popova – Conductor of Alabrea choir – Sofia, Bulgaria
Miss and Mister Festival
Mila Georgieva from Alabrea choir, Sofia, Bulgaria
Nemanya Erich from Academic Choir of the Student Cultural Center, Nis, Serbia

Workshop „Slovenian contemporary choral music“ Leader: Ambrož Čopi
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Vanya Moneva
Workshop „Vocal ensembles“ – Spectrum Group

Ателие за „Съвременна словенска хорова музика“ ръководител: Амброж Чопи
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Ваня Монева
Ателие „Вокални ансамбли“ – с група „Спектрум“
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Жури: Ваня Монева, доц. д-р Георги Арнаудов, д-р Валентина Георгиева

Jury: Vanya Moneva, Assoc. Prof. Gheorghi Arnaoudov, PhD, Valentina Georgieva, PhD

Голямата награда за цялостно представяне в петия международния хоров фестивал
„Черноморски звуци“: Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Детско юношески хор „Катаянмарият“ – Пори, Финландия
Диригент: Златомира Василева

Grand Prize for overall performance at the V International Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“: a
gold-plated statuette „Chernomorski Zvutsi“ and a cash premium
Katajanmarjat Children’s and youth choir – Pori, Finland
Conductor: Zlatomira Vassileva

Диплом за детски хор „Бъдещето на Европа“ от Сдружение „Музикален свят-Балчик“:
Детско юношески хор „Катаянмарият“ – Пори, Финландия
Диригент: Златомира Василева

Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“ of the Association „Musical world – Balchik“
Katajanmarjat Children’s and youth choir – Pori, Finland
Conductor: Zlatomira Vassileva

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Фолклорен хор „Елица“ – София, България
Диригент: Галя Петкова
Диплом от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на българска
песен от чуждестранен хор
Камерен хор „Белле вочи“ – Хага, Кралство Холандия
Диригент: Недялка Тодорова
за изпълнението на песента „Ръченица“ от Добри Христов
Момичешки хор „Канцона“ – Мурована-Гослина, Полша
Диригент: Адриана Вторковска-Кубинска
за изпълнението на песента „Дъга“ от Виктор Чучков
Победител в категория еднородни хорове
Женски хор „Канцона“ – Мурована-Гослина, Полша
Диригент: проф. Елжбиета Вторковска
Предметна награда от Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“
Смесен хор на академичното общество за култура и изкуство „Соня Маринкович“
Нови Сад, Сърбия , Диригент: Дуня Деурич
Диплом за диригентско майсторство
от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Недялка Тодорова – диригент на Камерен хор „Белле вочи“
Хага, Кралство Холандия
Мис Фестивал
Юдит Идес от камерен хор „Белле вочи“ – Хага, Кралство Холандия
Мистър Фестивал
Йосиф Константинеску от Младежки камерен хор „Консонанс“ – Букурещ, Румъния
Ателие за „Съвременна българска хорова музика“ Ръководител: доц. д-р Георги Арнаудов
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Ваня Монева

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Elitza folk choir – Sofia, Bulgaria
Conductor: Galya Petkova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Belle Voci Chamber choir – The Hague, The Netherlands
Conductor: Nedyalka Todorova
for the performance of the song „Racenitca“ by Dobri Hristov
Canzona Girls’ choir – Murowana Goślina, Poland
Conductor: Adrianna Wtorkowska-Kubińska
for the performance of the song „Daga“ by Victor Chuchkov
Winner of category Equal voices
Canzona Female choir – Murowana Goślina, Poland
Conductor: prof. Elżbieta Wtorkowska
Special prize from the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre
Mixed choir AKUD „Sonja Marinković“ – Novi Sad, Serbia
Conductor: Dunja Deurić
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers
for masterful choral conducting
Nedyalka Todorova Conductor of Belle Voci Chamber choir
The Hague, The Netherlands
Miss Festival
Judith Ides from Belle Voci chamber choir – The Hague, The Netherlands
Mister Festival
Josif Constantinescu from „Consonance“ Youth chamber choir, Bucharest, Romania
Workshop „Bulgarian contemporary choral music“ Leader: Assoc. Prof. Gheorghi Arnaoudov, PhD
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Vanya Moneva
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Жури: Проф. Теодора Павлович, Амрож Чопи, д-р Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне в IV Международeн хоров фестивал „Черноморски звуци”: Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България, Диригент: Деница Узунова
Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“
за детски хор „Бъдещето на Европа“
Младежки камерен хор „Консонанс“ – Букурещ, Румъния
Диригент: Лакрамиоара Ана Паулич
Вокална студия „Нуша“ – София, България, Диригент: Нели Андреева
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България, Диригент: Деница Узунова
Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен
Пламен Арабов – за песента „Чие хоро най-хубаво“
изпълнена от Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България
Диригент: Гергана Люцканова-Петрова
Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Хор „Мондине ди нови ди Модена“ – Нови ди Модена, Италия
Диригент: Мария Джулия Контри
за изпълнението на песента „Вечеряй Радо“ от Филип Кутев
Хор „Български гласове Берлин“ – Берлин, Германия, Диригент: Боряна Величкова
за изпълнението на песента „Митро майчина дощеро“ от Иван Спасов
Победител в категория еднородни хорове
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България, Диригент: Деница Узунова
Победител в категория народни хорове
Женски хор „Седянка“ Орхус, Дания, Диригент: Михаил Делчев
Победител в категория смесени хорове
Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България
Диригент: Гергана Люцканова – Петрова

Jury: Prof. Theodora Pavlovitch, Ambrož Čopi, Valentina Georgieva, PhD
Grand Prize for overall performance at the IV International Choir Festival „Chernomorski zvutsi“: a
gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium
Bodra Pesen Children’s Choir, Shumen, Bulgaria, Conductor: Denitsa Uzunova
Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world – Balchik“
Consonance Youth chamber choir, Bucharest, Romania
Conductor: Lacramioara Ana Pauliuc
Nusha Folk singing ensemble, Sofia, Bulgaria, Conductor: Nely Andreeva
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Bodra Pesen Children’s choir, Shumen, Bulgaria, Conductor: Denitsa Uzunova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for a new Bulgarian choral work
Plamen Arabov – The song „Chie horo nai hubavo“
Performed by Ivan Spassov Chamber choir Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Mondine di Novi di Modena Female folk choir, Novi di Modena, Italy,
Conductor: Maria Giulia Contri
for the performance of the song „Vecheriai Rado“ by Philip Kutev
Bulgarian voices Berlin Female choir, Berlin, Germany, Conductor: Boryana Velichkova
for the performance of the song „Mitro, maichina doshtero“ by Ivan Spasov
Winner of category Equal voices:
Bodra Pesen Children’s choir, Shumen, Bulgaria, Conductor: Denitsa Uzunova
Winner of category Folk choirs:
Sedjanka Female choir, Aarhus, Denmark, Conductor: Michael Deltchev
Winner of category Mixed choirs:
Ivan Spassov Chamber choir – Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova

Диплом за междукултурно сътрудничество и предметна награда
от НЧ „Паисий Хиледндарски-1870“
Смесен хор „Испарта“ – Испарта, Турция, Диригент: Николай Мерджанов

Special diploma for the intercultural cooperation and a prize
from the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre
Isparta Mixed choir, Isparta, Turkey, Conductor: Nikolay Merdzhanov

Специален диплом от сдружение „Музикален свят-Балчик“
за съхраняване на фолклорното наследство
Хор „Мондине ди Нови ди Модена“ – Нови ди Модена, Италия
Диригент: Мария Джулия Контри
Народен хор „Добруджански гласове“ с. Соколово, България
Диригент: Стаматка Кирилова

Special diploma of the Association „Musical world – Balchik“
for the storing of the folklore heritage
Mondine di Novi di Modena Female folk choir, Novi di Modena, Italy
Conductor: Maria Giulia Contri
The Voices Of Dobrudja Mixed folk choir, Sokolovo, Bulgaria
Conductor: Stamatka Kirilova

Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Гергана Люцканова – Петрова
Диригент на Камерен хор „Иван Спасов“, Пловдив, България
Диплом от фондация „Иван Спасов“ за най-добро изпълнение на песен от Иван Спасов
Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България
Диригент: Гергана Люцканова – Петрова
Мис и Мистър Фестивал
Калина Андреева от Вокална студия „Нуша“, София, България
Елисей Стефанеску от Младежки камерен хор „Консонанс“, Букурещ, Румъния
Ателие за „Съвременна словенска хорова музика“ Ръководител: Амброж Чопи
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Катя Барулова

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Gergana Lyutzkanova-Petrova
Conductor of Ivan Spassov Chamber choir Plovdiv, Bulgaria
A special diploma of the Foundation „Ivan Spassov“ for the performing of a song by Ivan Spassov
Ivan Spassov Chamber choir – Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova
Мiss and Mister Festival
Kalina Andreeva from Nusha Folk singing ensemble, Sofia, Bulgaria
Elisei Stefanescu from Consonance Youth chamber choir, Bucharest, Romania
Workshop „Slovenian contemporary choral music“ Leader: Ambrož Čopi
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Katya Barulova

2O13
Жури: Огнян Василев, Йосу Елбердин, Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне
в III Международeн хоров фестивал „Черноморски звуци”
Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Камерен хор „Св. Стефан Kрали Декански“, Княжевац, Сърбия
Диригент: Мартина Милошевич
Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“
за детски хор „Бъдещето на Европа“
Детски хор „Дунавски Вълни“ към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Детски хор „Дунавски вълни“ Към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова

Jury: Ognian Vassilev, Josu Elberdin, Valentina Georgieva
Grand Prize for overall performance at the III International Choir Festival
„Chernomorski Zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski Zvutsi“ and a cash premium
St. Stefan Kralj Decanski Chamber сhoir, Knjazevac, Serbia
Conductor: Martina Milosevic
Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world – Balchik“
Dunavski Valni Children’s choir, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Dunavski Valni Children’s choir, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova

Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен
Любомир Денев – за песента „Вечер“
Детски хор „Дунавски Вълни“ към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for a new Bulgarian choral work
Lyubomir Denev – the song „Vecher“
Dunavski Valni Children’s choir, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova

Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Детски хор „Cантус Mикаелис“, Миккели, Финландия
Диригент: Кирси Каунисмаки-Сухонен
за изпълнението на песента „Седнало е Гьоре“ от Стефан Мутафчиев

Diploma of the Union of Bulgarian Composers
for the best interpretation of a Bulgarian song by a foreign choir
Cantus michaelis Children’s choir – Mikkeli, Finland
Conductor: Kirsi Kaunismäki-Suhonen
for the performace of the song „Sednalo e Giore“ by Stefan Moutafchiev

Победител в категория смесени хорове,
носител на предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Смесен хор „Драган Шуплевски“, Скопие, Македония
Диригент: Сашо Татарчевски

Winner of category Mixed choir Prize from the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre
Dragan Shuplevski Mixed сhoir, Skopie, Serbia
Conductor: Sasho Tatarchevski

Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Атанаска Попова
Диригент на Дамски хор „Морфова – Прокопова”, София, България
Мис и Мистър Фестивал
Палмина Дачева от Детски хор „Дунавски вълни“, Русе, България
Гьокту Варйоздьокен от Полифоничен хор WMF, Бурса, Турция
Ателие за „Съвременна испанска хорова музика“
Ръководител: Josu Elberdin

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Atanaska Popova
Conductor of Morfova-Prokopova Women’s Choir
Мiss and Mister Festival
Palmina Dacheva from Dunavski valni Children’s choir – Russe, Bulgaria
Göktuğ Varyozdöken from The World music foundation polyphonic choir – Bursa, Turkey
Workshop for „Spanish contemporary choral music”
Leader: Josu Elberdin
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Жури: Елиянка Михайлова, Юха Холма, Валентина Георгиева

Jury: Eliyanka Mihailova, Juha Holma, Valentina Georgieva

Голямата награда за цялостно представяне
във II Международeн хоров фестивал „Черноморски звуци“
Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Женски вокален Ансамбъл „Кантилена“, Укмерге, Литва
Диригент: Дайва Патрикиене

Grand Prize for overall performance at the II International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash prize
Cantilena Women’s vocal ensemble, Ukmergė, Lithuania
Conductor: Daiva Patrikiene

Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“ за детски хор
„Бъдещето на Европа“
Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия, Диригент: Павел Зерзан
Детски хор „Фантазия“, Васлуй, Румъния, Диригент: Василе Негура
Детски хор „Смилте“, Кретинга, Литва, Диригент: Лилия Бакшанскиене
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Народен хор при НУФИ „Филип Кутев“, Котел, България
Диригент: Катя Барулова
Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия
Диригент: Павел Зерзан
За изпълнението на песента „Пики, пики“ от Петър Льондев
Хор на публиката – предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Смесен хор „Соммело“, Тойяла, Финландия
Диригент: Юха Холма
Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Мартина Милошевич
Диригент на Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Княжевац, Сърбия

Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world – Balchik“
Rubinek Children’s choir, Vysoke Myto, Czech Republic, Conductor: Pavel Zerzan
Fantasia Children’s choir, Vaslui, Romania, Conductor: Vasile Negura
Smilte Children’s choir, Kretinga, Lithuania, Conductor: Lilija Baksanskiene
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Folk choir of the National School of folk arts „Philip Kutev“
Kotel, Bulgaria, Conductor: Katia Barulova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Rubinek Children’s choir, Vysoke Myto, Czech Republic
Conductor: Pavel Zerzan
for the presentation of the song „Piki, piki“ by Petar Lyondev
Choir of the audience – Prize from the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre
Sommelo Mixed choir, Toijala, Finland,
Conductor: Juha Holma
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Martina Miloshevic
Conductor of Chamber choir „Sveti Stefan Kralj Decanski“, Knjazevac, Serbia

Мис и Мистър Фестивал
Мис – Лаура Мазоните – Детски хор „Смилте“, Литва
Мистър – Ненад Илич – Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Сърбия

Мiss and Mister Festival
Miss – Laura Mazonite – Smilte Children’s choir, Kretinga, Lithuania
Mister – Nenad Ilich – St. Stephen Kralj Dekanski Chamber choir, Knjazevac Serbia

Ателие „Съвременна финландска хорова музика“ Ръководител: Juha Holma
Ателие за народни хорове „Български фолклор“ Ръководител: Катя Барулова

Workshop „Finnish contemporary choral music“ Leader: Juha Holma
The Workshop for folk choirs „Bulgarian folk music“ Leader: Katya Barulova

2O11
Жури: Доц. Адриана Благоева, проф. Филип Павлов, Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне
в Първи международен хоров фестивал „Черноморски звуци”
Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Дамски камерен хор „Лира“, Благоевград, България
Диригент: Галина Попова
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Мъжки хор при НЧ „Разум“, Монтана, България
Диригенти: Марио Пенев и Снежина Георгиева
Диплом от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение
на българска песен от чуждестранен хор
Детски хор „Тра-ла-ла“, Чешки Тесин, Република Чехия
Диригент: Беата Брзоска
Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Теодора Димитрова, диригент на Камерна формация
„Те Деум Адорамус“, София, България
Мис и Мистър Фестивал
Мис – Агнешка Козтовска, Детски хор „Тра-ла-ла“, Република Чехия
Мистър – Слави Георгиев – Смесен хор „Рилски звуци“, България
Ателие „Съвременна българска хорова музика“
Ръководител: Веселина Драголова-Данаилова

Jury: Ass.prof. Adriana Blagoeva, prof. Filip Pavlov, Valentina Georgieva
Grand Prize for overall performance at the First International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
A gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash prize
Lira Female choir, Blagoevgrad, Bulgaria
Conductor: Galina Popova
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Male choir of the Community Center „Razum“, Montana, Bulgaria
Conductors: Mario Penev, Snezhina Georgieva
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Tra-la-la Children’s choir, Cesky Tesin, Czech Republic
Conductor: Beata Brzoska
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Teodora Dimitrova, Conductor of Te Deum Adoramus
Chamber choir, Sofia, Bulgaria
Мiss and Mister Festival:
Miss – Agnieska Koztowska – Tra-la-la Children’s choir, Czech Republic
Mister – Slavi Georgiev – Rilski Zvutsi Mixed choir, Dupnitsa, Bulgaria
Workshop for „Bulgarian contemporary choral music“
Leader: Vesselina Dragolova-Danailova

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Кооперация
„ЧЕРНО МОРЕ“
Балчик
ПЛАТИНЕН
СПОНСОР

ИЗНЕСЕНА
СЦЕНА

Всички концерти се излъчват онлайн в реално време в сайта на фестивала

www.chernomorskizvutsi.com

ПРОГРАМА НА ОСМИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ
6 юни 2018 (сряда)

ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

17:30 Посрещане и парад на хоровете

пл. „21-ви Септември“

19:00 Откриване на фестивала и
първи фестивален концерт
Ботаническа градина, сцена Розариум, при неблагоприятни
метеорологични условия НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

7 юни 2018 (четвъртък)

ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10:00 Откриване на изложба
„90 години Александър Танев“

Фоайе на НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

10:30 Пет хорови работилници
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ • Концертна зала и хорова зала (III
етаж) • ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала •
ТИЦ „Мелницата“

15:00 Втори фестивален концерт
КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Камерен девически хор „Portamento“ Стараховице, Полша
Диригент: Bożena Magdalena Mrózek

Камерна формация „Soul voices“ при СУ „Кл. Охридски“, Добрич
Диригент: Габриела Павлова

Женски академичен хор на университета в Тарту, Естония
Диригент: Ülle Sakarias

Дамски хор „Морфова-Прокопова“, София
диригент: Илия Граматиков

Женски хор „Girls´n Qvinns“, Екенас, Финландия
Диригент: Monica Henriksson

Мъжка вокална група „Боили“, Костенец
Диригент: Юлиян Одажиян

Вокален ансамбъл „Езерец“при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1866“
Благоевград
Диригент: Илиян Юручки

Женски и смесен хор „Добруджански гласове“
с. Соколово, Община Балчик
Диригент: Стаматка Кирилова
ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала (VI етаж)

18:00 Трети фестивален концерт
Представяне на извънконкурсни състави
Женски хор „Lähte“, Лахте, Естония
Диригент: Mall Türk

Ансамбъл „Чубрица“, Амстердам, Холандия
Диригент: Renske Velthuis
ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала (VI етаж)

18:30 Работилница „Български
народни танци“ с Цветелина Илиева
и ШНТ „Цветни ритми“
открита сцена на ТИЦ „Мелницата“

19.30 Четвърти фестивален концерт
Самостоятелен концерт
на Вокален ансамбъл „Фортисимо“
Диригент: Милена Добрева
Сцена „Мистрал“, при неблагоприятни метеорологични условия
ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала (VI етаж)

8 юни 2018 (петък)

ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

10:30 Пет хорови работилници
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“• Концертна зала и хорова зала (III
етаж) • ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала • ТИЦ „Мелницата“

15:00 Пети фестивален концерт
Конкурсна програма
Младежка вокална група „Киви“, Вилнюс, Литва
Диригент: Danguolė Aukselienė

Хор към школата за естетическо възпитание в Слобожанское
Днепропетровска област, Украйна
Диригент: Анастасия Сотуленко

Камерен хор „Martakkord“, Москва, Русия
Диригент: Татьяна Дмитриева

Хърватски смесен хор „Ivan pl. Zajc“, Загреб, Хърватска
Диригент: Zlatan Sindičić

Смесен хор „Драган Шуплевски“, Скопие, Македония
Диригент: Сашо Татарчевски

Смесен хор „Свиленград“, Свиленград

Диригент: Кирил Търпов
ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала (VI етаж)

18:30 Шести фестивален концерт
„90 години Александър Танев“
Смесен хор „Черноморски звуци“, Детски вокални студии
„Sunshine“ и „Baby voices“ при НЧ „П. Хилендарски-1870“, Балчик
Диригент: Валентина Георгиева

Хор „Бодра песен“ при ЦПЛР – ОДК, гр. Шумен
Диригент: Деница Узунова

Прожекция на филм
за Александър Танев
ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала (VI етаж)

18:00 Седми фестивален концерт

Камерен девически хор „Portamento“ Стараховице, Полша
Диригент: Bożena Magdalena Mrózek

Вокален ансамбъл „Езерец“
при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1866“, Благоевград
Диригент: Илиян Юручки

Женски хор „Lähte“, Лахте, Естония
Диригент: Mall Türk

Ансамбъл „Чубрица“, Амстердам, Холандия
Диригент: Renske Velthuis
Изнесена сцена, Огледална зала, гр. Добрич

19:30 Работилница „Български
народни танци“ с Цветелина Илиева
и ШНТ „Цветни ритми“
открита сцена на ТИЦ „Мелницата“

9 юни 2018 (събота)

ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10:30 Кръгла маса

Конферентна зала – хотел „Мистрал“

13:00 Осми фестивален концерт
„С песен – приятели“
Крайбрежна алея, Сцена „Мистрал“

18:00 Девети фестивален концерт
Гала концерт, награждаване
и закриване на фестивала
пл. „21-ви Септември“, при неблагоприятни метеорологични условия
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

WWW.CHERNOMORSKIZVUTSI.COM
ВХОДЪТ ЗА ВСИЧКИ ФЕСТИВАЛНИ КОНЦЕРТИ Е СВОБОДЕН

