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Dear guests of Balchik
and the second edition
of the Choir Festival”
Chernomorski Zvutsi”,
Love of Music is what
gathers you in this town
marked by the heritage
of seven civilizations.
Although the string of centuries has left a lasting imprint
in the history of Balchik, and your presence in the White
Town adds one more pearl in the necklace of sounds, colours,
rhythms and words of another festival summer. Have fun,
create, fall in love and let your music be a gift to the cultural
capital of the Dobrudja coastline. Even after you have left,
your art will remain to pulsate and energize this shore – a
place where, I believe, you will return again one day.
Nikolay Angelov,
Mayor of Balchik Municipality

Уважаеми гости на Балчик и второто издание
на хоровия фестивал „Черноморски звуци”,
Любовта към музиката е тази, която ви
събира в един град, белязан от наследството
на седем цивилизации. Нанизът от векове
е оставил траен отпечатък в историята
на Балчик, а вашето присъствие в Белия
град добавя още един бисер в огърлицата от
звуци, багри, ритми и слова на поредното
фестивално лято. Забавлявайте се, творете,
влюбете се, дарете с музиката си културната
столица на Добруджанското крайбрежие.
Дори и след като си тръгнете, вашето
изкуство ще остане да тупти и да зарежда
с енергия този бряг – едно място, където
вярвам ще се върнете отново.
Николай Ангелов,
Кмет на Община Балчик

Chernomorski
Zvutsi
Mixed Choir

Смесен хор
Черноморски звуци

Хорът е създаден през 1914г. и активно присъства в културния живот на
Североизточна България.
В творческата биография на хора са вписани множество участия, дипломи и награди от международни хорови конкурси и фестивали в цяла Европа. Има издадени 3 компактдиска, документален филм „Пътешествието” и книга, носител е на двете най-големи отличия на СБМТД и БХС
„Златна лира” и „Златен плакет”, за активен принос в българската музикална култура. С еднакъв интерес се потапят в музиката на старите майстори, преосмислят класиците или търсят внушенията на съвременните
творци, но най-пълно и с много жар се сливат с българските песни. Те
се изливат от душата им на един дъх и съпреживяването на авторовата
идея с магическото въздействие върху публиката е единно послание към
съвременната чувствителност.
Хор „Черноморски звуци“ прави премиерни изпълнения на много български и чужди произведения и изпълненията му се отличават с атрактивност, съвременна визия и облик.
Валентина Георгиева е диригент и ръководител на хора от 1998г.
Възпитаник е на АМТИ-Пловдив, специализирала хорово дирижиране в
ДМА “П.Владигеров” – София, докторант в НБУ, активен участник в международни хорово диригентски курсове, член на Изпълнителното бюро на
Български хоров съюз. Вече 12 години с много желание, талант и упоритост
тя се стреми, опирайки се на традицията, да придаде съвременен облик на
хора в съответствие със световните тенденции в хоровото изкуство.

John Rutter - Look at the world ❖ Стефан Драгостинов – „Дигу,
дигу, ди… ❖ Добре дошли ❖ Lorenz Maierhofer – Have a nice day

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 three CDs, a documentary”
The Journey” and a book.The choir
has been honoured with two prestigious Bulgarian awards in the field
of the musical art: The Golden Lyre
of the Union of the Bulgarian Musicians and Dancers and the Golden
Plaque of the Bulgarian ChoralUnion – both of them for its creative activity
and contribution to the Bulgarian musical culture. 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. But most of all the singers merge with the Bulgarian songs, which pour out of their soul at one go.
Thus, sharing the author’s idea and enchanting the audience, the choir sends
its message to the present-day sensitiveness.
Chernomorski Zvutsi mixed choir gives premiere performances of numerous Bulgarian and foreign pieces of music, and its stage appearance is notable for attractiveness and modern look.
Valentina Georgieva has
been the choir’s conductor and its
artistic director since 1998.
Having graduated from the Academy of Music and Dance Arts -Plovdiv, she specialized in choral conducting at the NationalAcademy
of Music Prof.Pancho Vladigerov,
Sofia. She is currently
a PhD student at the New Bulgarian
University – Sofia. Valentina Georgieva is also an active participant
in international choral-conducting
courses and a member of the Executive Board of the Bulgarian Choral
Union. Full of inspiration, talent
and perseverance and relying upon
the tradition, she strives to give the choir a contemporary image in accordance with the trends in choral art worldwide.

Детски хор Рубинек

Училище по изкуствата, гр. Високе Мито, Чехия
Хорът е създаден в Художественото училище на Високе Мито през
1993г. Днес той обединява около 120 деца в 3 подготвителни хора наречени: Каменек (камъче), Коралек (коралче) и Кристалек (кристалче) и основен хор, наречен Рубинек (рубинче). Репертоарът на хора
включва композиции от различни епохи – от Ренесанс през Барок, до
хорови произведения на съвременни композитори. Застъпени са също
така аранжименти на народни песни, госпъл песни, композиции от
поп музиката.

The Children´s choir Rubinek
School of Art Vysoke Myto, Czech Republic

The choir was founded in 1993 by School of Art in Vysoke Myto. Nowadays
it associates about 120 children in 3 preparatory choirs called Kaminek (the
little stone), Koralek (the little besed) and Kristalek (the little crystal) and
in the main choir called Rubinek (the little ruby). The repertoire of the choir
includes compositions from Renaissance through Baroque to the choral pieces of contemporary composers. It also includes arrangements of folk songs,
gospel songs, musical melodies and also compositions from pop-music. The
last assessment was the Gold band in the competition of children´s choirs
called „The Garden of Songs 2008“
in Prague and the silver plague at the
International Festival of the Choirs
in Celje (Slovenia 2011). The jury in
Celje also awarded Rubinek with the
prize for the best performed romantic piece. The children´s choir Rubinek also successfully realized concert tours to Germany (1999,2010),
USA (2003 – states Wisconsin,
Iowa, Illinois,Minnesota) and to
Belgium (2006).
The conductor Pavel Zerth
zán
was
born
on
14
November
1968.
During
1975-1987 he gained experiПоследните постижения на хора са златно отличие на детския хоров
ence
of
the
musical
knowledge
at
the
Folk
Music
School of Arts in Vysoké
конкурс ”Градината на песните 2008” в Прага и сребърен плакет на
Международен фестивал на хоровете в Целе (Словения 2011). Там Ру- Mýto where he passed the 1st and the 2nd level of playing accordion and
trombone.
бинек получава и наградата за най-добро изпълнение на романтично
After the graduation from the Gymпроизведение. Детският хор Рубинек е реализирал концертни турнета
nasium in Vysoké Mýto he studв Германия (1999, 2010), САЩ (2003) и Белгия (2006).
ied Music and Russian language
Диригентът Павел Зерзан е роден на 14.11.1968г. Получава музиat Faculty of Education in Hradec
калното си образование в училището за народна музика и изкуства във
Kralove. He graduated in 1992. DurВисоке Мито от 1975 до 1987 г., където минава първо и второ ниво от
ing his studies in Hradce Králové
обучението по акордеон и тромбон.
he participated in the Mixed choir
След като завършва гимназията във Високе Мито, той учи музика и руски
Smetana (choirmaster doc. Luboš
език в Педагогическия факултет в Храдец Кралове. Дипломира се през
Klimeš) and during 1989-1991 he
1992г. Докато учи в Храдец Кралове той пее в смесен хор „Сметана” (диwas the member of the Boys´ choir
ригент Лубош Климеш), а през периода 1989-1991 е член на Хора на момBoni Pueri (choirmaster prof. Jiří
четата „Бони Пуери” (диригент проф. Иржи Скопал). Между 1990 и 1992г.
Skopal). Between years 1990-1992
е ръководител на подготвителната група на Хора на момчетата”Бони Пуhe was the leader of preparatory
ири”. От 1994 до 2008г. е диригент на смесен хор ”Отакар” във Високе
department of the Boys´choir Boni
Мито. Основава Детски хор ”Рубинек” към училищено по изкуствата във
Високе Мито през 1993 г. и оттогава е негов диригент.
Pueri. From 1994 he became a choirmaster of the mixed choir Otakar in
Vysoké Mýto which he conducted
Arr. Otakar Šiška: Discipuli cantant ❖ arr. Zdeněk Lukáš: Jede sedlák ❖ Antonín Dvořák: Prsten ❖
until 2008. In 1993 he established
Orlando di Lasso: Mattona Mia Cara ❖ Katie Moran Bart: Blessing ❖ Ben Early King: Stand By Me ❖
and became a choirmaster of the
Dave Jackson / Klaus Neuhaus: Sing a Song
Children´s choir Rubínek by School
of Arts in Vysoké Mýto.

Женски камерен хор
Йоан Златоуст

През април 1998 год. с благословията на отец Антон Парушев в храм
„Свето Успение Богородично” в град Варна се събират няколко певици,
които под диригентството на Невин Шабанова започват да участват в
Светата Литургия, изпълнявайки църковни песнопения и поставят началото на женски камерен ансамбъл “Свети Йоан Златоуст“. От създаването си до днес, ансамбълът се представя успешно на многобройни
хорови събития в България и чужбина, печелейки награди и дипломи и
очаровайки публиката с вокалната си техника.През 2002 г. Певческата
група издава компакт диск с източно-православни песнопения, който
става основа за два четиридесет минутни филма на Телевизионен център Варна „Молитва и Надежда“, режисирани от Кирил Стоянов. През
2005 г. Ансамбълът записва и публикува втори диск с православни
песни, по които регионалния телевизионен център Варна заснема два
филма, режисирани отново от Кирил Стоянов - „Тебе славим, Боже“ и
„Достойно ест“. През 2011 хорът реализира третия си компакт диск.
На 11.05.2008 г. в градската художествена галерия „Борис Георгиев” – Варна хорът отбелязва 10 години от създаването си със специален самостоятелен концерт. Бурните аплодисменти на публиката са знак за качественото израстване на ансамбъла, а сълзите в очите на присъстващите
говорят, че молитвеното музициране на певиците е успяло да докосне и
най-съкровените кътчета в душите на хората. Репертоарът на камерния
хор е огромен и включва източно – православни песнопения от български и руски композитори, обработки на български народни песни и хорови творби от всички музикални стилове.

От юни 2010 г. Сълзица Николова е диригент хора. Родена в планината на Орфей, още като дете идва в морската ни столица и едва десетгодишна започва музикалната си кариера като хористка в Представителния
детски хор на град Варна с диригент Лидия Душек. Поради изключителните си гласови данни постъпва в СМУ „Добри Христов” в град Варна и
през 1983 год. го завършва с отличен успех със специалност „солово пеене”.
Следва висше образование във ВМПИ – Пловдив и го завършва успешно

със специалност „Музикална педагогика и естетика”. Възможността през
годините да работи с превъзходни диригенти като г-жа Захарина Милкова
– Никитасова, г-н Крикор Четинян, г-н Васил Арнаудов и др., и благодатната средата, в която музицира я подтикват към собственото й усъвършенстване като диригент и ръководител.

Yoan Zlatoust
Female
Chamber Choir

The Women’s chamber ensemble “St
Yoan Zlatoust” is formed in 1998 attached to “The Assumption” Temple, an ancient church in the city
of Varna – on a holy mess singing
chants with the blessing of Father
Anton Parushev, in April several lay
clerks under Nevin Shabanova’s conducting sat the beginning of the choir with a performance in The Cathedral
of Varna. Since its establishment, the ensemble has performed successfully at
numerous choral events in Bulgaria and abroad winning awards and diplomas
and enchanting the audience with its vocal technique.
In 2002 the group of singers released a CD which became a base for the fortyminute TV film of the TV Center Varna “Pray and Hope”, directed by Kiril
Stoyanov. In 2005 the ensemble records and publishes a second CD with orthodox songs based on which the Regional Television Center Varna made two films
directed by Kiril Stoyanov - “Tebe Slavim Bozhe” and “Dostoyno est”. The 3rd
CD was released in 2011. On 11th May 2008 the choir celebrates 10 years of its
founding with an individual concert in the art gallery “Boris Georgiev”- Varna.
The applause of the spectators is a sign of an improvement of the quality of the
ensemble’s music and the tears in the eyes of the audience present speak of the
ability of the musicians to touch people’s hearts. The repertoire of the chamber
choir is of great volume and variety and includes Eastern-Orthodox songs from
Bulgarian and Russian composers but it also comprises arranged Bulgarian folk
songs and chorus works from every style in music.
Since 2010 the choir’s conductor has been Salzitsa Nikolova, a deputy –conductor for a long time. When she was a child she came to Varna and at the age of ten
she started her career in singing in the representative children choir conducted
by Lidiya Dusheva. Due to her incredible voice she began studying in the National High School of Music “Dobri Hristov” in Varna. In 1983 she graduated
solo singing with honors. Afterwards she obtained a bachelor degree of Musical
Pedagogy and Aesthetics from Plovdiv Musical Academy. Over the years she
has had numerous opportunities to work with such skilled conductors as Mrs.
Zaharina Milkova, Mr. Chetinyan, Vasil Anaudov etc., who have influenced her
development and perfecting as a conductor and leader.

Молитву пролию – Архангелский ❖ Богородице, дево чистая – Петър Динев ❖ Mater et filia – Карл Орф ❖ Ave verum corpus – Фр.Пуленк ❖
Молитва Иван Спасов ❖ Rossiniana – Кемпкенс-Херцл

Камерен хор Лaвиринт
Хорът е създаден през март 2001г. и изпълнява вокални произведения от
местни и чуждестранни автори, творили през различни епохи.През времето на своето съществуване, хорът е записал множество обществени изяви
и концерти в Зайчар, Княжевац, Неготин, Бор, Болевац, Ягодина, Белград,
Видин (България). На Първият международен хоров фестивал „Majske
svečanosti“ (Майски празници) в Биелина, Република Сърбия през 2002г.
съставът печели първо място и Голямата награда. Хорът продължава да записва успешни участия на същия фестивал, като печели сребърни медали
съответно през 2004г. на третото му издание и през 2006г., когато фести-

вала се провежда за пети път. През 2003г. Лавиринт участва на Деветия
международен хоров конкурс в Будапеща (Унгария), където получава сребърно отличие. Съвместно с известни музиканти от Зайчар, хорът участва в
записите на химна на Зайчар Zaječaru, voljeni grade (Зайчар, обичан град),
в моноспектакъла Poslednja rukovet (Последната шепа), както и в проекта
Bubanj karavan.Този материал, в който са включени обработки на някои
традиционни песни от Тимок, е използван като саундтрак на етно филма
„Националното изкуство на Тимок”. Хорът е работил също съвместно със
словенската културна общност ”Иван Чанкар” от Тимошка област, за което
е удостоен с тяхната благодарствена диплома за културно сътрудничество.
След десетгодишно съществуване, през което време повече от 30 души са
Orlando di Lasso – Bonjour, mon coeur ❖ Astor Piazzola –
Adios nonino ❖ Jacobus Gallus – Nemo placet ❖ Marko Tajčević –
Jedin svjat ❖ Konstantin Babić – Madrigal I (Tekla voda kroz
Kalinu) ❖ Konstantin Babić – Madrigal II (Ljubavno vračanje) ❖
Konstantin Babić - Madrigal III (Jablanova tužba)

били членове на хора,и с ненамаляваща сила и ентусиазъм, Лавиринт продържава да работи на пълни обороти, разучавайки нов репертоар за предстоящите участия и концерти. През декември 2011г. хорът отпразнува 10-та
си годишнина с концерт, проведен в Националния музей в Зайчар.
Желка Алексич, диригент на хора, е завършила основното музикално училище в Зайчар с акордеон и флейта. От 1992 г. ръководи вокално-инструментален квартет Лавиринт, който през 2001 г. прераства в
камерен хор. Наградена е с Медальона за принос към културата на град
Зайчар. Тя е лекар по професия, доктор на медицинските науки, и се
занимава ядрена медицина и тиреоидология.

Chamber
choir Lavirint

The choir was formed in March
2001 and performs vocal music of
national and foreign authors of different epochs. So far it has recorded
a large number of public performances and concerts in Zaječar,
Knjaževac Negotin, Bor, Boljevac,
Jagodina, Belgrade, Vidin (Bulgaria). At the First International Choir
Festival “Majske svečanosti” in Bijeljina (Serbian Republic) in 2002
won the first prize and Grand Prix,
on the Third International Choral Festival “Majske svečanosti” in Bijeljina
in 2004 and the Fifth International Choir Festival in Bjeljina in 2006, continues to record successes by winning the silver Medals. In 2003, the Chamber choir Lavirint participated at the IX International Choir Competition
in Budapest (Hungary), where won a silver award. Chamber Choir Lavirint,
in cooperation with the famous Zaječar musicians, participated in the recording of Zaječar hymn – Zaječaru, voljeni grade, a monodrama Poslednja rukovet and in the project Bubanj karavan. This material also included
the arrangement of some traditionaly songs fromTimok and was used as
the soundtrack for the ethno-film „National Timok art. „In the past, the
choir cooperated with the Slovenian cultural community „Ivan Cankar“ of
Timočka Krajina, and won their diploma of gratitude for cultural cooperation. After the first 10 years existence, during which more than 30 singers
participated in the choir, with undiminished strength and enthusiasm, Lavirint continues to operate at full speed, preparing a new repertoire for the
upcoming concerts and performances. In December of 2011, in the National
Museum in Zajecar, Lavirint celebrated the 10th anniversary performing
the concert.
Željka Aleksić, the choir conductor, finished Primary music school in
Zaječar, accordion and flute. Since 1992 she has directed a vocal-instrumental quartet Lavirint, which in 2001 grown in chamber choir. She was given a
Medallion for the cultural contribution of the city of Zaječar. She is a physician by profession, doctor of medical sciences, dealing with nuclear medicine and thyroidology.

Хор Тракийска лира

Хор “Тракийска лира” при Певческо дружество “Лира” – Пазарджик е
основан през 2003 г. До 2007 г. xорът функционира към Военния клуб
в града. През този период от съществуването си хор “Тракийска лира”
бележи бърз напредък по отношение на художественото си израстване
и изнася множество концерти в град Пазарджик и извън него. За високите си художествени постижения, в две поредни години (2007 и 2008
г.), хорът е отличен със “Специалната награда” и “Грамота за най-добре
представил се” сред военните хорове в България.
През 2007 г. хорът започва да функционира към новооснованото “Певческо дружество “Лира” – Пазарджик. Това му позволява да развива освен
концертна, и музикално-просветителска дейност и по този начин по-успешно да издига равнището на музикалната и музикално-певческата култура на своите членове и симпатизанти, както и да привлича и прави съпричастни към своите идеи и цели възможно повече хора извън дружеството.
През 2009 г. хор ”Тракийска лира” осъществи много успешно гостуване
с три концерта в гр. Енсхеде, Холандия, а през 2010 г. участва успешно в
Охридския международен хоров фестивал.
Хор “Тракийска лира” изпълнява песни от български и чуждестранни
автори, от различни стилове и епохи, като отделя специално място в репертоара си за песни от български композитори.
Диригентът на хора Ангел Ценов е доцент в Пловдивския Университет “Паисий Хилендарски”, където преподава дирижиране. През
2003 г. създава хор “Тракийска лира”, а по-късно, през 2007 г., учредява
“Певческо дружество “Лира”, към което освен Смесеният хор “Тракийска лира”, създава и Камерна вокална формация “Лира”. Ангел Ценов е
носител на “Голямата награда за авторска песен” на Втория международен
фолклорен фестивал “Пауталия – 2008 г.”, гр. Кюстендил. През 2008 г. е
удостоен и с наградата “Сладкопойна чучулига” от Обществото за музика и танц в Пазарджишка област “за активна дейност в развитието на
хоровото пеене в гр. Пазарджик”.

Trakiiska Lira Choir

“Trakiiska Lira” Choir at Singing Union “Lira”, Pazardjik, was founded in 2003.
Between 2003 and 2007 the choir functioned as a part of the Military Club in
the town. During the same period the choir achieved quick growth in terms of
its artistic development giving numerous concerts in Pazardjik and other cities
in Bulgaria. “Trakiiska Lira” Choir has been awarded with the Special Prize and
Diploma for best performer among the military choirs in Bulgaria. In 2007 the
choir became part of the newly founded Singing Union “Lira” in Pazardjik. This
allowed the choir to develop its performing and educational activities and to
successfully raise the performing level of its members. In 2009 Trakiiska Lira
Choir made a highly successful tour in the Netherlands, and in 2010 took part
in the Ohrid International Choir Festival in Macedonia. “Trakiiska Lira” Choir
has a vast repertoire of works from
different styles, periods and composers, but puts special emphasis on the
works by Bulgarian composers.
Conductor Angel Tsenov is
an Associate Professor in the Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
where he teaches conducting. In
2003 he founded “Trakiiska Lira”
Choir, and later in 2007 he established the Singing Union Lira.
Angel Tsenov is a winner of the
“Grant Prize for author’s song” at
the Second International Folk Festival Pautalia, 2008, in Kyustendil.
In 2008 he was awarded with the
award “Sladkopoina chuchuliga” by
the Society for Music and Dance in Pazardjik “for his contribution to the
development of the choir singing in Pazardjik”.

Lasciatemi morire - Cl. Monteverdi ❖ Горице ле, лилянова - Л. Пипков ❖ В тъмен лес се скитам - Б. Барток ❖ Не стой, кладенецо, пълен Вл. Соколов ❖ Заспало е челебийче - Ас. Карастоянов ❖ Мари моме - Н. Бехтеров

Камерен хор
Св. Стефан Декански

Документите сочат, че първата музикална група в Княжевац е създадена
преди 121 години, през 1891 г. , след посещението в града и концерта на
Академичният хор „Обилич” от Белград. През 1905 г. няколко члена от
първоначалния състав на групата напускат и основават певческата формация „ Св.Стефан Декански”, която работи без прекъсване до 1945 г.,
след което се преобразува в любителски театрален хор и като такъв съществува до средата на 50-те години. Следва един продължителен период от време, през който хоровото изкуство се развива и съхранява
предимно в училищата на Княжевац. През 1981 г. в града се открива
Дом на Културата, с което работата на хора се възобновява, като е ръководен последователно от няколко различни диригенти. Хор „Св. Стефан Декански” участва в много хорови конкурси, включително и този,
провеждан в Биелина, Република Сърбия. Там печели много награди и
е цялостен победител в конкурса. Мартина Милошевич е била два
пъти диригент на хора – от 1995 г. до 1998 г., и от 2007 г. до сега.
Now is the month of Maying – T. Morley ❖ Aliluia – P. Cesnokov ❖
Njest svjat – St Mokranjac ❖ VII Rukovet – St Mokranjac ❖
II Madrigal – K. Babic ❖ Berusa er! – Sten Kallman

St Stephen of Decani
chamber choir

It was recorded that the first music group in Knjazevac was formed
in 1891, 121 years ago, encouraged
by the Academic singing group
“Obilić” from Belgrade who visited
and performed in Knjazevac. In
1905 several members left the original singing group and formed the
singing group‚ “St Stephen of Decani‘‘ which worked in continuity up
to 1945 when it became the Amateur theatre choir and continued to
work by the mid 1950’s. Ever since choral singing was mainly cherished in
Knjazevac schools up till 1981, the year when Dom Kulture in Knjazevac
was opened. It was then that the choir‘s work was restarted with the change
of several conductors. “St Stephen of Decani‘‘ choir has performed in many
competitions including the choir competition in Bijeljina, Republika Srpska, where it won many awards and was the overall winner of the competition. The choir has been conducted by Martina Milosevic twice, from
1995-1998 and from 2007 up till now.

Народният хор
на НУФИ „Филип Кутев”

Народният хор на НУФИ „Филип Кутев” – Котел е представителен състав от създаването на училището през 1967 година. Със своите изпълнения и многобройни концерти той заема достойно място в хоровото
изпълнителско изкуство в България. Момичетата в него са избрани с
конкурс и са носители на най-ярки фолклорни стилове от цялата страна. В актива си хорът има стотици концерти в България, Франция, Дания, Холандия, Испания, Русия, Белгия, Италия и САЩ.
Огромен успех на музикалния пазар имат компакдискът и DVD албумът
от проекта на диджей Tiesto –
„Tiesto in concert” през 2004 г.,
осъществен в Холандия и Белгия.
С това хорът показа,че е способен
да интерпретира както традиционната народна песен и сложни
хорови партитури,така и да разширява жанровия, звуковия, сценичния и пластичен обхват.
Диригентът Катя Барулова, която работи вече 15 години за
творческите достижения на Народния хор на НУФИ е носител е на
грамота за принос в развитието на българската култура, има осъществени
множество записи в БНР и за телевизионни предавания. Хорът има издадени два компакдиска –„На разсъмване” и „Хорът на НУФИ представя
песни от форум НБМ на СБК”. Носител е десетки награди от национални и
международни конкурси и фестивали-три първи награди на международния фестивал „Светът в музика”- Италия в категориите „Народен хор” и
„Ансамбъл”, два пъти носител на Голямата награда на конкурса ”Орфеево
изворче”, осъществен запис в Италия за ремикс на песен на Дзукеро. Особено успешни са участията на хора в няколко съвременни художествени
проекти: „Българският глас – непознатият инструмент” от произведения
на съвременни чужди автори на филмова музика , участие в документалния
филм на Андрей Слабаков - „ДжаЗта праста”.
В репертоара на състава са застъпени песни от редица изтъкнати български композитори – Филип Кутев, Красимир Кюркчийски, Николай
Кауфман, Петър Льондев, Анастас Наумов, Петър Крумов, Стефан Кънев, Стефан Мутафчиев,Ташо Барулов, Атанас Илиев и др.
Заспало е челебийче – Христо Тодоров ❖ Майчини песни –
Петър Льондев ❖ „Спайс гърлс“ от България – Петър Льондев ❖
Девойко, мъри хубава – Анастас Наумов ❖Черешчица род родила – Филип Кутев ❖ Не бързай, Слънчо – Стефан Кънев ❖
На Китина чешма – Николай Кауфман ❖ Чичовите конье –
Стефан Драгостинов ❖ Море, зажени се, Гюро – Красимир
Кюркчийски

The Folk Choir of the
National School of Folk Arts
„Philip Kutev“
The Folk Choir of the National School of Folk Arts „Philip Kutev“ – Kotel represents the school since its creation in 1967. With numerous performances and concerts the choir takes its glorious place in the choral performing art in Bulgaria. The girls in it, who are selected by an audition, bear
the most vibrant folk styles in Bulgaria. The most fascinating moments in
the choir’s experience are hundreds of concerts in Bulgaria, France, Den-

mark, The Netherlands, Belgium, Italy and the USA.
Their CD album and DVD project with DJ Tiesto – “ Tiesto in concert”
implemented in 2004 in the Netherlands and Belgium - was a huge success
in the music market. This shows that the choir is able to interpret both traditional folk songs and intricate choral music, as well as to expand the scope
of genre, sound, stage presence and plasticity.
The choir’s conductor Katia Barulova, who has been working
for 15 years for the creative achievements of the National Choir of NSFA,
is a winner of an award for contribution to Bulgarian culture and has made
numerous recordings for Radio and Television. The choir has published 2
CDs - „At dawn” and „The choir presents songs from “New Bulgarian Music”
forum of the Union of Bulgarian Composers. It has won dozens of awards
from national and international competitions and festivals: three first prizes
at international festival „The World in Music“ - Italy categories „Folk Choir“
and „Ensemble“, twice winner of Grand Prix competition „Orpheus‘ spring”.
The Folk Choir has also got a recording of a remix of a song by Zucchero
made in Italy. Especially successful are the contributions of the ensemble in
several contemporary art projects: „Bulgarian voice - unknown instrument“
with works of foreign authors of modern film music, participation in the
documentary film by Andrei Slabakov - „Jazzta Prasta.“ In the choir’s repertoire there are songs by a number of prominent Bulgarian composers: Philip
Koutev Krassimir Kyurkchiyski, Nikolai Kaufman, Peter Lyondev, Anastas
Naumov, Peter Krumov, Stefan Kanev, Stefan Mutafchiev, Tasho Barulov,
Atanas Iliev and others.

Dobrudjanki folk choir

Хор Добруджанки

Хор „Добруджанки“е създаден през 1959г. – в годината на основаването на читалище „Васил Левски“. В групата участват 25 певици
на различна възраст, обединени от желанието да музицират заедно.
Съставът е любителски и включва в репертоара си предимно аранжименти на песни от различни български автори,както и автентични
добруджански песни.
От своето създаване до сега певиците от „Добруджанки“участват в
множество концерти и фестивали в региона и страната.Изявите в националния събор “Копривщица“, съборите в Тервел и Дебрене, Старопланинския събор във Велико Търново, Международният фолклорен
фестивал в Албена и др. оправдано привличат интереса на специалистите към групата заради чистото интониране и изпълнението на неподправен изворен фолклор. Песните на формацията са познати и зад
граница от гостуванията в Украйна,Чехия,Унгария и Гърция. През
2005 г. „Добруджанки“ участваха в Международния фестивал в унгарския град Балатонфюред, където получиха първо място в раздел „вокал“.
Магдалена Христова е завършила Академията за музикално и танцово изкуство – Пловдив през 2005 г. със специалност педагогика на
обучението по музика с профил народно пеене. Пее от малка и е закърмена от дете с магията на българския фолклор. От 1.10.2012 г. е диригент
на хор „Добруджанки“.

“Dobrudjanki” folk choir was founded in 1959, the year of the foundation of
the community centre “Vasil Levski“. There are 25 singers of all ages in the
choir, united by the desire to create music together. The group is amateur
and includes in its repertoire primarily arrangements of songs from different Bulgarian authors and Dobrudja authentic songs.
Since its establishment until now Dobrudjanka singers have participated
in lots of concerts and festivals in the region and the country. Their performances at the National festival of Bulgarian folklore”Koprivshtitsa”, the
folklore fairs in Tervel and Debrene, the Balkan Festival in Veliko Tarnovo,
the International Folklore Festival
in Albena and others, definitely
attract the interest of specialists
towards the group because of the
pure intonation and implementation of genuine authentic folklore.
The songs of the formation are
also well-known abroad thanks to
the tours in Ukraine, The Czech
Republic, Hungary and Greece. In
2005 “Dobrudjanki” participated
in the International festival in the
Hungarian town of Balatonfyured,
where they got the first prize in the
“vocal” section.
Magdalena Hristova graduated from the Academy of Music,
Dance and Fine Arts in Plovdiv in
2005 with a degree in Musical Education, specializing also in Folk
Singing. She got fascinated by the
charm and magic of the Bulgarian
folklore when she was still a little
girl, and since then she has been
singing constantly. Magdalena
Hristova became a conductor of the
choir on 1st October 2011.
„Вечеряй радо“ ❖ „Мъри калино,калино“ ❖ Тръгнала е малка мома“
❖ „Сьоднал ми е млад терзие“ ❖ „Недо,бяла недо“

Вокална формация Рила

Вокална формация „Рила” към НЧ „Просвета - 1881” с. Костенец е сформирана през 1988 г., като камерен хор. Отначало в хора участват само
жени, в последствие се присъединяват и трима мъже. В момента в състава са включени девет жени и трима мъже.
В репертоара на вокална формация „Рила” влизат призведения от български и чужди автори, както и обработки на български народни песни.Формацията участва във всички изяви на читалището и община Костенец.
Взема участие във фестивали и концерти в градовете: Ямбол, Казанлък, Велико Търново, Варна, Ихтиман и др., откъдето има грамоти,
дипломи и плакети.
Диригент е Ирина Герина, завършила Висшият музикално-педагогически институт гр. Пловдив през 1989 г. със специалност пиано.

Vocal
ensemble Rila

Vocal ensemble ”Rila” at ”Prosveta/Enlightenment – 1881” Cultural Community Centre, village
of Kostenets was established in
1988 as a chamber choir. Initially
the members of the choir were
only women, but subsequently it
was joined by three men. The ensemble currently consists of nine
women and three men.
The repertoire of the choir includes

works by Bulgarian and foreign
composers, as well as arrangements
of Bulgarian folk songs.
The vocal ensemble takes part in all
the events organised by the Community Centre and Kostenets Municipality. It has also participated
in festivals and concerts in Varna,
Yambol, VelikoTarnovo, Kasanlak,
Ihtiman etc. where received certificates, diplomas and plaques.
Irina Gerina is the present conductor of the ensemble. She graduated from the Higher Institute of
Musical Pedagogy, Plovdiv in 1989
with a degree in piano.
Трендафилче-разговорче - обр. В. Добровски ❖ Вечеряй Радо - обр.Ф.Кутев ❖ Две невести - обр. Ф. Кутев ❖ Пусти моми, мамо, берендерки - обр. Н. Балабанов ❖ Вила мома зелен венец - обр. Боян Нанков ❖ Тръгнала мома Драгана - обр. Боян Нанков ❖ Мелай дойна, Дойне ле - обр.Анастас Наумов

Академичният народен хор

Academic folk choir

Това е единственият в България студентски народен хор. Той е основан
през 1972 г. със създаването на специалността „Народни инструменти и
народно пеене”. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра
на своя репертоар– от изворната народна песен отразлични региони на
страната до многогласниобработки, авторски композиции, изградени с
авангардни изразни средства (вкл. алеаторни и сонористични), старинни ортодоксални песнопения и др.
Изключителни са успехите на хора в многобройните му концерти в
страната и чужбина (Белгия, Швейцария, Италия, Франция, Русия,
Финландия, Полша и др.). Високи оценки от наши и чужди специалисти са получени от участията му в международни фестивали.
Хорът е носител на: I-ва награда на Междунарония фолклорен конкурс
„Фолклор без граници” в Добрич-Албена, 2005 г.; „Златен медал”от 5-та
хорова олимпиада в Грац, Австрия, 2008 г.; званието „Световен шампион” в категория „Фолклор” от 5-та хорова олимпиада в Грац, Австрия,
2008 г.; Национална музикална награда „Кристална лира” на СБМТД,
Министерство на културата и Радио ФМ+; Почетна грамота на Министертво на културата за висок принос вразвитието на българската култура,
2010 г. - Приз “Grand Prix of Choral music”- 2011 г., Austria.
Доц. д-р Костадин Бураджиев е роден през 1958 г. в гр. Пловдив.
Дългогодишен диригент и Главен художествен ръководител на Държавен ансамбъл „Добруджа” – Добрич, с който е изнесъл над 1000 концертав България и много страни в света, между които Германия, Холандия,
Белгия,Италия, Русия, Китай, Тайланд, Лаос и др. Доц. д-р Костадин
Бураджиев е преподавател по “Дирижиране на народен оркестър” и
„Дирижиране на народен хор” в Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство - Пловдив и Главен диригент на Академичния
народен хор от есента на 2004 г.

It is the only student choir in Bulgaria. It was founded in 1972 with the
creation of the specialty “Folklore instruments and singing. The choir has
a wide diapason in its style palette of
repertoire – beginning with the original folk song from the different regions of the country and polyphonic
arrangements, original compositions
with avant-garde expression techniques (aleatory and sonority), ancient orthodox songs, etc.
The Academic folk choir has many honors, the major ones include: 1st prize
from the International folklore competition “Folklore without borders” in
Dobrich, Albena 2005; “Gold medal” from the 5th World Choir Games in
Graz, Austria 2008; The title “World choir champion” in category “Folklore” from the 5th World Choir Games in Graz, Austria 2008; The national
music award “Crystal lyre” founded by The Union of the Bulgarian music
and dance activists, the Ministry of culture and FM+ radio; Honorary diploma from the Ministry of culture for high artistic contribution to the Bulgarian culture in 2010; Grand Prix of Choral Music – Austria, 2011.
Assoc. Prof. Kostadin Buradzhiev, PhD, was born in 1958 in Plovdiv, Bulgaria. Conductor and artistic director for many years of the State
ensemble “Dobrudzha” – Dobrich with over 1 000 concerts in Bulgaria
and abroad, including 6 CD albums. In all those albums there are original
compositions by Kostadin Buradzhiev. For his work he is honored many
times. Kostadin Buradzhiev is a professor of conducting for folk orchestra
and folk choir at Academy of music, dance and fine arts – Plovdiv, as well as
Chief conductor of the Academic folk choir.

при Академия за музикално, танцово
и изобразително изкуство – Пловдив

of the Academy of music, dance and fine arts –Plovdiv

Стефан Мутафчиев - Петкана ❖ Кирил Стефанов - Я ти постилам шарени черги ❖ Николай Кауфман - Седянка ❖ Стефан Мурафчиев
- Дено са бело белее ❖ Стефан Чапкънов - Колко са, мале ❖ Кирил Стефанов - Вила се гора ❖ Стефан Мутафчиев - Леле, Яно ❖ Красимир
Кюркчийски - Рано ми е, море, слънце огреяло

Детски хор Фантазия
Васлуй, Румъния

Хорът е създаден през 1995г. към гимназията „Елена Куза” във Васлуй
и се състои от 40 ученици. Дебютира през 1996 г. Съставът достига не
само високо ниво на вокално майсторство, но и изпълненията му се
превръщат в новаторски и вълнуващи творчески събития. Различната
интерпретация на музикалните произведения, отличаваща се със сила,
прецизност и колорит, както и ентусиазираното и чувствителното им
представяне, подчертават красотата и стойността на техният репертоар.
„Фантазия” има обширен репертоар, в който са застъпени както ритмическата изтънченост на църковната музика, госпъл звуците и малко
джаз, така и чистотата на традиционната народна хорова музика.
Хорът е спечелил множество награди в Румъния на Националния Конкурс на училищните хорове (2000, 2002, 2004, 2006, 2010), както и ня-

колко първи награди на международни хорови конкурси – „Орландо ди
Ласо” в Камерино, Италия (2002), Велдховен (Холандия, 2004 и 2007),
Охрид (Македония - 2009 и 2010), Истанбул (Турция - 2011). Концертирали са в Гърция, Франция, Германия, България, Хърватия и Белгия.
Имат също така и няколко записани компакт диска.
Василе Негура учи в Музикалната Академия „Джордже Енеску” в
Яш, която завършва със специалностите музикална педагогика и хорово дирижиране. Многогодишният му опит на певец в „Канторес Амичитяе”, изключителният хор на академията в Яш, повлиява в голяма степен работата му с „Фантазия”.
Василе Негура работи като хоров диригент много интензивно и негов
приоритет е съвършеното изпълнение на музикалните произведения.
Отличен е със специалната награда за най-талантлив диригент от известната фондация „Марин Константин” през май 2000 г. Често е член
на жури на местни, национали и международни хорови конкурси.

Children
Choir
Fantasia

Vaslui, Romania
Founded in 1995 at “Elena Cuza”
Gymnasium in Vaslui, the choir, of
40 pupils had its debut in 1996. The
choir has not only attained a high
level of vocal achievement, but it
has transformed its performances
into innovative and exciting artistic events. The force, the accuracy and the
color of their different interpretation, the sensibility and the enthusiasm
of their performing emphasize the beauty and the value of their repertoire.
Fantasia has a broad repertoire (over
120 songs) that goes from the rhythmic refinement of the sacred-religious music, throughout the gospel
sounds and a bit of jazz, to the purity
of traditional folk choral music.
The coir have won many awards in
Romania, including first prizes on the
National Contest of School Choirs
(2000, 2002, 2004, 2006, 2010) and
several first prizes on international
competitions, like the International
Contest “Orlando di Lasso” in Camerino, Italy (2002), International
competition in Veldhoven, Holland
(2004 and 2007), International Contest Ohrid, Macedonia (2009 and
2010), Istanbul-Turkеy (2011).
They have toured Greece, France,
Germany, Bulgaria, Croatia and Belgium, and recorded several CD`s.
Vasile Negura studied at the “George Enescu”Academy of Music in Iasi
and graduaded in music pedagogy and choral conducting. His work with
Fantasia has been enriched by many years of experience as a singer in “Cantores Amicitiae”, a remarkable choir of the Academy from Iasi.
Commited to excellence of interpretation, Vasile Negura deals with choral
conducting very intensely: he has been awarded, in May 2000, the special
prize for the most talented conductor, by famous “Marin Constantin Foundation”. He is frequently a jury member a regional,national and international choral competitions.
Corala Mundi – Stelian Ionascu ❖ Sari mandra,sari draga – Sabin
Pautza ❖ Da Suonare – Ghe. Dutica ❖ Suita din Oas – Dariu Pop ❖
Zuki, Zuki – Петър Льондев ❖ Horo stakato – Grigoras Dinicu

Дамски камерен хор Агапе

Дамски камерен хор „Агапе” към Народно читалище „Миньор” гр. Перник е създаден през 2006 г. с диригент Бойка Огнянова. Под нейното
вдъхновено и умело ръководство, хора търси път към най-добрите. Пътят му към концертните подиуми не закъснява:
• 2006 г. първата си концертна изява хора осъществява по повод Възкресение Христово.
• през май хора взема участие в хоров конкурс в гр. Велико Търново,
където печели специалната награда на публиката.
• същата година хора издава и първият си самостоятелен диск.

Извън самостоятелните си концерти си сътрудничи често и с други формации на гр. Перник. Особено популярни и харесвани са съвместните
му изпълнения с Камерен оркстър „Орфей”, Духов оркестър при ОКДК.
Хора участва традиционно в Ноемврийски музикални дни, Коледните
и Новогодишни празници и 80 години град Перник и др. Днес можем
да кажем, че Дамски камерен хор „Агапе” е една хорова школа, обединяваща талантите на гр. Перник.
„Агапе” е вече една традиция, културна ценност, заемаща своето място
в попрището на българското хорово-изпълнителско изкуство.
Бойка Огнянова Георгиева е завършила АМТИ гр.Пловдив в класа на доц. Крикор Четинян. Специализира „Хорово дирижиране” в класа
на проф. Златина Делирадева. От 1993 г. е диригент на детски хор „Родна
песен”. Под нейно ръководство хора е носител на международни награди
– Гърция, Русия, Германия, Сърбия, Австрия и Унгария. Активно участва
в международните форуми за диригенти. Член е и на Българския хоров
съюз. А от 2006 г. е диригент и на Дамски камерен хор „Агапе”.

Female Chamber Choir Agape

Female Chamber Choir “AGAPE” to the “Minyor” community centre in
Pernik was founded in 2006 with Boyka Ognyanova as a conductor. Under
her enthusiastic and skillful direction, the ensemble searches for its path
towards the best choirs. “AGAPE” appeared on the concert stage soon after
its establishment:
• It made its debut performance on the occasion of Easter/the Resurrection
of Christ, 2006.
• In May, the choir took part in the coral contest in the town of Veliko Tarnovo, where it won the special prize of the audience.
• The same year, the choir recorded
and released its first CD.
Besides its concert activity, the
choir often cooperates with other
formations of the town of Pernik.
Their joint performances with the
chamber orchestra “Orpheus“ and
the brass band to the Municipal
Complex “Palace of Culture” are
especially popular and warmly-accepted.The Female Chamber Choir
tooks regularly part in November
Days of Music and Christmas and
New Year Holidays, as well as in the
celebrations of the 80th Anniversary of the town of Pernik.
Today it can be said that “AGAPE” Female Chamber Choir is a choral
school bringing together the talents of Pernik. “AGAPE” is already a tradition, a cultural value which takes its own place in the field of Bulgarian
choral-performing art.
Boyka Georgieva Ognyanova has graduated from the Academy of
Music and Dance Arts in Plovdiv in the class of Associate Professor Krikor
Chetinyan. She subsequently specialised in choral conducting under Professor Zlatina Deliradeva. Since 1993, Boyka Ognyanova has been a conductor of “Rodna pesen” Children’s choir. Under her direction the choir has
won prizes in Greece, Russia, Germany, Austria and Hungary. She actively
participates in international forums for conductors. She is also a member
of the Bulgarian Choral Union. Since 2006, Boyka Ognyanova has been a
conductor of AGAPE Female Chamber Choir.
Pleni suit coeli (motet) - Palestrina ❖ Regina Coeli - Gr. Aichinger ❖
Hebe deine augen auf - F. M. - Bartoldi ❖ Heruvimska pesen D. Hristov ❖ Shtedrik - obr. N. Leontovicha ❖ Malka moma dvori
mete - obr. F. Kutev ❖ Bre Petrunko - obr. F. Kutev

Дамска вокална формация
Кантилена

Women’s vocal ensemble
Cantilena

Вокалната формация е основана през октомври 1998 г. и понастоящем
наброява 13 певци. Богатият репертоар на хора включва съвременни и
класически произведения на литовски композитори, аранжименти на
литовски народни песни, религиозна музика, произведения на чуждестранни композитори.
КАНТИЛЕНА е лауреат на различни национални и международни
конкурси и е участник в много фестивали. Съставът активно присъства
в културния живот на града и страната, пее в църкви.
КАНТИЛЕНА взема участие в Дните на Литва в Рим и пее в базиликата ”Св. Йоан Латерански” и базиликата ”Св. Петър” във Ватикана. Вокалната формация концертира също така в Германия, Полша, Латвия.
Съставът e записал касета със заглавие ”Витлеемска звезда” и компакт
диск ”Take your time…”(Не бързай…)

The ensemble was founded in October 1998 and presently has 13
singers. The wide repertoire of the
group includes modern and classical pieces by Lithuanian composers, harmonized Lithuanian folk
songs, sacral music, works of foreign composers.
Cantilena has been a laureate
of various national and international competitions and has
performed in many festivals. The
ensemble actively participates in
the city and country’s cultural
Daiva Petrikienė, conductor
life, sings in churches.
Cantilena has attended Lithuanian
anniversary days in Rome and performed in St. John Latern Basilica and St.
Peter’s Basilica in Vatican. The ensemble has also held concerts in Germany,
Poland, Latvia.
The ensemble has recorded an audiotape titled “Star of Bethlehem” and CD
“Take your time...”.

Укмерге, Литва

Mus. V.Montvila, w. M.Karčiauskas - „Saulė teka“ ❖ Mus. J. Baltramiejūnaitė, w. J.Nekrošius - „Upelis“❖ Lithuanian folk song, arr.
M.K.Čiurlionis - „Kelk, dukrele“ ❖ Lithuanian folk song, arr. L.Kairytė - „Turėja liepa“ ❖ Mus. N. Sinkevičiūtė - „Skrido bitė“ ❖ Mus. and
w. O.Narbutaitė - „Vasara“ ❖ Mus. J.Tamulionis - „Šarkela varnela“ ❖
Bulgarian folk song - „Вечерай, Радо“

of Ukmergė, Lithuania

Choir of Nea
Raidestos
Greece

N.Raidestos Choir re-assembled in
2006 under the conductor Dimitriou Papageorgiou. Since October
2011 Eleftheria Metaxa is
the conductor and all the previous
years was the pianist of this choir.
It has organised its own festival
every March in N.Raidestos hosting choirs from different parts
of Greece and exchanging musical experiences.It has also at least
20 performances in festivals all
over Greece and also in Germany

Смесен хор Неа Райдестос
Гърция

Хорът възобновява съществуването си през 2006 г. под ръководството на
Димитриу Папагеоргиу. От октомври 2011г. диригент на хора е Елефтерия Метакса, която до този момент е била пианист на състава.
Хорът организира свой фестивал, който се провежда всеки март в Неа
Райдестос. В него вземат участие състави от различни части на Гърция,
като обменят по време на форума достижения и добри музикални практики. Хорът е записал също около 20 участия във фестивали в цяла Гърция, както и в музикален фестивал, който се провежда близо до планината Шварцвалд, област Карлсруе, Германия.
Смесен хор Неа Райдестос е непрофесионален състав и поради тази
причина никога не се е явявал на конкурси. Въпреки това, 35-членният хор работи усърдно и активно, с което дава своя собствен принос
към гръцката култура. В репертоара му има красиви песни на известни
гръцки композитори, като Хадзидакис, Теодоракис, Савопулус, Лоизос
и др., аранжирани за 3 или 4 гласа.

Karlsruhe area in a music festival near the Black Forest.
It never took part to any contest festival as it is a non-professional choir.
Nevertheless, it is a very active 35-member choir that offers its own part
to the Greek culture. Its repertoire has beautiful songs from famous Greek
composers like Hatzidakis, Theodorakis, Savopoulos, Loizos and others.
The songs are arranged in simple 3 or 4 voices arrangements.
Savopoulos - Mix of 4 songs ❖ Traditional Minor Asia - Sto Pa Kai
Sto Xanaleo ❖ Traditional Minor Asia- Ehe Geia Panagia ❖ SpanosAspra Karavia ❖ Tolios - Ta Pethia Mas ❖ Hatzidakis - Children Of
Pireus ❖ Idam Ne Idam- Traditional Bulgarian

Детски хор Смилте

The junior choir Smiltė

Хор ”Смилте” се гордее със златния си медал, спечелен на хоровия конкурс в Оломоуц, Чехия през 2009г . През 2010 г. съставът печели първа
награда на конкурса в Охрид, Македония, а през 2011г. става носител на
златен медал от конкурса ”Музика Сакра” в Рим, Италия.
Лилия Бакшанскиене е родена през 1966 г. Учи хорово дирижиране
в националната академия за музика и театър на Литва. От 1990 г. е концерт майстор в университета в Клайпеда. От 2002 г. е учител в училището по изкуствата в Кретинга, а от 2006 г. е диригент на хор ”Смилте”.

The choir “Smiltė” is also proud of
their Gold medal gained in the year
2009 in the competition of choirs in
Olomouc (Czech Republic. In 2010,
in the competition of choirs in Ohrid
(Macedonian Republic) “Smilte” won
the first prize. In the 2011 year choir is
a winner of Gold medal in competition “Musica sacra a Roma” (Italy).
Lilija Bakšanskienė was born
in 1966. She studied choir conducting at the Lithuanian National Academy of music and theatre. Since 1990
she has been a concertmaster in University of Klaipėda. Since 2002 she
has been a teacher of Kretinga art’s
school and since 2006 she has been
a conductor of the choir “Smiltė”.

Хор ”Смилте”, младши състав, е млада творческа формация към училището по изкуствата в Кретинга, Литва. Любовта към пеенето и грижата
за традициите на литовската хорова култура са типични за хора. Ръководител на състава е Лидия Бакшанскиене. Отличителната черта за детската музикална формация е, че членовете й са най-вече ученици по пиано
от училището по изкуствата в Кретинга. Типичен аматьорски състав, в
който от значение са универсалните музикантски умения на участниците, както и духа на сътрудничеството. Хор „Смилте” участва на различни
фестивали в Литва, пее на градски и училищни тържества и чествания.

Salve Regina“ – L. Abaris ❖ „Ave Maria“ – R. Schuman ❖ „Blanco
velero“– m. J.H.Sanz ❖ „Sarkela varnela“ – J. Tamulionis ❖
„Ciudrele“–L. Abaris ❖ Bulgarian nationalsong

The junior choir “Smiltė“ is a young artistic group of Kretinga (Lithuania)
Art’s School. It loves singing and cares about the traditions of Lithuanian
choir culture. Lilija Bakšanskienė lead the choir.
A special characteristic of the choir – the participants of it are exclusively
the piano students of Kretinga Art’s School. It is a typical amateur group,
aiming at universal musical participants and cooperation.
The choir „Smiltė“ performs in different festivals of Lithuania, sings in the
celebrations of the town and school, and is also a participant of Lithuanian
Song Festivals.

Гимназиално Певческо
Дружество 1838

Гимназиално Певческо Дружество 1838 (Gymnasium Choral Society
1838) е възстановено през 2007 г. като приемник и наследник на богата
хорова традиция в най-старото средно училище в Нови Сад. Годината
1838 е символична за хора с това, че тогава е първата му изява извън
участието му в църковната служба. През 2008 г. хорът печели златен
медал в категория смесени камерни хорове на Майски музикални празници в Биелина, Република Сърбия. През 2009 г. хорът печели бронзов
медал на същия конкурс. През 2011 г. хорът печели златен медал на 48-я
Фестивал на Музикалните Дружества във Войводина.
Диригент на хора и негов художествен ръководител е професор Ясмина Нешкович. През 1975 г. зъвършва музикалното училище „Исидор Баич”. През 1979 г. завършва Академията по изкуствата в Нови
Сад, факултет по Музикална педагогика.
След дипломирането си, Ясмина Нешкович започва работа в Висшето
педагогическо училище „Душан Вукашович Диоген” в Сремска Митровица. В началото на септември 1984 г. тя се премества на работа в класическата гимназия ”Йован Йованович Змай” в Нови Сад. Като диригент
на смесения хор на училището е отличена с много награди на национални и международни фестивали и конкурси. Тя също така е удостоявана
с награди за художесвено майсторство и отлични постижения в хоровото дирижиране, както и за приноса й към сръбската култура.
2008 година е важна за Ясмина Нешкович в личен план, тъй като тогава
тя възобновява дейността на смесеният хор за възрастни” Гимназиално
Певческо Дружество 1838”. Поема ръководството на хора през януари
2008 г., и само след няколкомесечна съвместна работа е първото значимо участие на хора в Белина, Сърбия.
Glasom mojim ko Gospodu vozvah - Arkhangelsky ❖Svjati Boze Tchaikovsky ❖ Pater Noster - Rolf Lukowsky ❖ Cantate Domino
- Vytautas Miskinis ❖ Nišavsko oro - Borivoje Popović ❖ Ela se vie Petko Stainov ❖ O-trim-pa-ra - Rajko Maksimović

Gimnazijsko Pevacko Drustvo 1838

Gimnazijsko Pevacko Drustvo 1838 (Gimnasium Choral Society 1838) was
re-founded in 2007 as a successor of a rich tradition in choral singing in the
oldest grammar school in Novi Sad. The year 1838 symbolically marks the
choir’s first performance apart from liturgy. In 2008 the choir won a golden medal in the category of mixed chamber choirs at the Majske muzičke
svečanosti in Bijeljina, The Republic of Srpska. In 2009, the choir has won a
bronze medal at the same contest. In 2011, the choir won a golden medal at
the 48th Festival of Music Associations of Vojvodina.
The choir’s conductor and artistic
director is Professor Jasmina
Neskovic. In 1975, she graduated
from the Isidor Bajić music school.
In 1979 she graduated from the Art
Academy in Novi Sad, department
for general music pedagogy.
After graduating, she started working at the Dušan Vukašović Diogen
Pedagogic Academy in Sremska
Mitrovica. In early September 1984
she started working at the Jovan
Jovanović Zmaj grammar school in
Novi Sad. She has received numerous awards as a conductor of the
school mixed choir at the national
and international choir competitions. She has also received awards
for personal artistic achievements
and excellence in choral conducting and contribution to the Serbian culture.
2008 was an important year for Jasmina Neskovic personally as she refounded an adult mixed choir Gimnazijsko Pevacko Drustvo 1838. In
January 2008 she became the choir’s conductor as well. After conducting the choir for several months, its first significant participation was in
Bijeljina, Serbia.

Соммело

Соммело е смесен хор от град
Акаа, Финландия, състоящ се от
около 40 изпълнители. Хорът играе важна роля в културния живот на Акаа през последните 30
години. Възръстта на певците в
състава варира между 15 и 65 години. Амбицията да се обновява
и усъвършенства е водеща в развитието на Соммело.
Репертоарът на хора е разнообразен и включва спиричуъли, химни
(църковни песни), традиционни а
капела произведения, финладски
и чуждестранни народни песни,
както и поп музика и съвременна музика. Хорът има издадени
3 компакт диска, последният от
които през есента на 2009 г. Соммело са осъществили концертни
турнета в Естония и Чехия, където поддържат приятелски връзки с местни хорове. Участвали са
също така на хоров конкурс в Испания през 2008г. и във Фестивала на вокалната музика в Тампере
през 2011г.

Sommelo

Sommelo is a dynamic mixed choir of about 40 singers from the town of Akaa, Finland. Sommelo has been an
essential part of Akaa`s cultural life for more than thirty years. The ages of the singers vary from 15-65 years. The
ambition to improve and to be renewed keeps Sommelo going.
The choir has a wide variety of repertoire: spirituals, hymns, traditional a cappella-songs, folk-music – from
Finland and abroad - pop music and modern music. Sommelo has made three CD‘s, the latest in the autumn 2009.
They have made concert tours to Estonia and the Check Republic, where they have a friendship choir. They also
participated in a choir competition in Spain in 2008 and Tampere Vocal Music Festival in 2011.
Kylä vuotti uutta kuuta (trad., arr. Juha Holma) ❖ Kiiriminna-räp (trad., arr. Merzi Rajala) ❖ Suen
syntysanat (comp. Juha Holma, lyr. Trad.) ❖ Siellä on silta ja pihlajatie (comp. Aulis Raitala, lyr. Elina
Vaara) ❖ Minun kultani (trad., arr. Risto Suurla) ❖ Taiat (comp. Petter Ohls, lyr. trad.) ❖ Det är vackrast
när det skymmer (comp. Kaj-Erik Gustafsson, lyr. Pär Lagerkvist) ❖ Sahtilaulu (trad.)

Juha Holma, conductor

ЖУРИ

JURY

Втори международен хоров фестивал
„Черноморски звуци“, Балчик 6-10 юни 2012

Second International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“, Balchik 6-10 June 2012

Елиянка Михайлова е диригент с дългогодишна диригентска
практика. Завършила е висшето си образование в Държавната музикална академия при големия български диригент проф. Димитър Русков
- един от основателите на хорово-диригентската катедра. След завършването си е диригент на женски хор “Христина Морфова“, а от 1995 –
поема ръководството на камерния смесен хор при храм „Света Троица“.
С хора реализира редица концертни програми с религиозна и светска
музика. Участвала е във фестивали и конкурси във Великобритания, Израел, Гърция, Чехия, Испания, Германия, Италия, Русия и др.
Елиянка Михайлова е председател на Българския хоров съюз.
Юха Холма е една от най-познатите личности на Финландската хорова
сцена. Неговата дълга кариера с хорове му е донесла редица успехи от международни хорови конкурси. На международния хоров конкурс – Madetoja
на неговия хор е присъдена първа награда, а Холма получава приза за найдобър диригент. Последната първа награда за неговия хор е от 2009 г. от
международния хоров конкурс „Антон Брукнер“ в Линц, Австрия.
Юха Холма е учил дирижиране при Matti Hyökki, Timo Nuoranne,
Fransisca P. Ispan и Erik Eriksson. Учил е и кларинет в Академия Сибелиус. Дипломирал се е в департамента „Музика и образователни науки“ на
Юваскюла университет.
Като композитор Холма е израснал до един от най-предпочитаните и
изпълнявани композитори в момента. За последните три години той е
спечелил първите награди за композиция на четири конкурса. Той пише
камерна и оркестрова музика, но най-много са хоровите му творби.
Валентина Георгиева е диригент, преподавател по музика и ръководител на детски вокални формации. Възпитаник на АМТИ-Пловдив, с
преподавател по дирижиране доц. Никола Липов. Специализирала хорово дирижиране в ДМА “П.Владигеров”-София при проф. Лилия Гюлева.
Активен участник в международни хорово-диригентски курсове, член
на Изпълнителното бюро на Български хоров съюз, докторант в НБУ.
Като диригент на смесен хор „Черноморски звуци” е участвала в десетки конкурси и фестивали в Испания, Гърция, Македония, Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, Турция, Чехия, носител на награди от национални и международни форуми. Има издадени 3 компактдиска през 1998, 2004 и 2011г.
С много желание, талант и упоритост тя се стреми, опирайки се на традицията, да придаде съвременен облик на хора в съответствие със световните тенденции в хоровото изкуство.

Eliyanka Mihailova is an experienced conductor. She graduated
from the State Music Academy, Sofia, Bulgaria. After her graduation she
conducted Female choir „Christina Morfova“ and since 1995 - took the
leadership of the Mixed Chamber Choir „Holy Trinity“. She participated
in festivals and competitions in UK, Israel, Greece, Czechia, Spain,
Germany, Italy, Russia etc.
Eliyanka Mihailova is a chairman of the Bulgarian Choir Union.
Juha Holma is one of the best-known person in Finnish choir scene. His
long career with choirs has brought him several successes in international
choir competitions. In International Madetoja Choir Competition his choir
was given the first prize and Holma was nominated the best conductor. The
latest first prize for his choirs was given year 2009 in Linz, International
Anton Bruckner Competition.
Juha Holma has studied conducting with Matti Hyökki, Timo Nuoranne,
Fransisca P. Ispan and Erik Eriksson. He has also studied the clarinet in
Sibelius Academy. He has graduated from Music and Educational Sciences
department of Jyväskylä University.
As a composer Holma has rised to be one of the most beloved in Finland
at the moment. For the last three years he has won the first prize with
his compositions in 4 competitions. He has written chamber music and
orchestral music but most of the compositions are for choirs.
Valentina Georgieva is a conductor, music teacher and leader of
children’s vocal groups. She is a graduate of the Academy of Music, Dance
and Fine Arts in Plovdiv, where she studied conducting with the Associate
Professor Nikola Lipov. She subsequently specialized in choral conducting
under professor Liliya Gyuleva at the State Academy of Music”Pancho
Vladigerov” in Sofia. An active participant in international choral- conducting
courses, a member of the Executive Board of the Bulgarian Choral Union and
currently a PhD student at the New Bulgarian University – Sofia.
As a conductor of Chernomorski Zvutsi mixed choir Valentina Georgieva
has taken part in numerous competitions and festivals in Spain, Greece,
Macedonia, Germany, Italy, Serbia, Croatia, Turkey, the Czech Republic
and is a prize winner at national and international forums. She has three
compact discs released in 1998, 2004 and 2011. Full of inspiration, talent and
perseverance and relying upon the tradition, she strives to give the choir a
contemporary image in accordance with the trends in choral art worldwide.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Договор BG161PO001/1.1-10/2010 „БАЛЧИК – СЦЕНА НА ИЗКУСТВАТА”, финансиран
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010
„Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

www.chernomorskizvutsi.com

