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Уважаеми гости на Балчик 
и третото издание на международния 
хоров 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

Dear guests of Balchik 
and the third edition 

of the International 
Choir Festival 

”Chernomorski Zvutsi”, 
Love of Music is what gath-
ers 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 be-

lieve, you will return again one day. 

Nikolay Angelov, 
Mayor of Balchik Municipality 



Смесен хор 
„Черноморски 
звуци“
Балчик, България
Смесен хор “Черноморски звуци” е 
създаден през 1914 г. и активно при-
съства в културния живот на Севе-
роизточна България. В творческата 
биография на хора са вписани мно-
жество участия, дипломи и награди 
от международни хорови конкурси 
и фестивали в цяла Европа. Има из-
дадени 3 компактдиска, документа-
лен филм „Пътешествието” и книга, 
носител е на двете най-големи отли-
чия на СБМТД и БХС „Златна лира” и „Златен плакет”, за активен принос в 
българската музикална култура. 
Смесен хор “Черноморски звуци” е свят на съзидание и творчество, на об-
щуване и сливане, в който, претопявайки себе си, ставаш част от едно цяло. 
Обединени от любовта към музиката и опияняващото чувство за общност 
и съмишленичество, изпълнителите от смесен хор „Черноморски звуци” пи-
шат културната история на гр. Балчик. 
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 из-
пълнения на много български и чужди про-
изведения и изпълненията му се отличават с 
атрактивност, съвременна визия и облик. 
Валентина Георгиева е диригент и ръ-
ководител на хора от 1998 г. Възпитаник е 
на АМТИ-Пловдив, специализирала хорово 
дирижиране в ДМА “П. Владигеров”-София, 
докторант в НБУ, активен участник в между-
народни хорово диригентски курсове, член 
на Изпълнителното бюро на Български хо-
ров съюз. Вече 15 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 ❖ Juha Holma - A Mermaid song ❖ 
Karl Jenkins - “Adiemus” from “Songs of sanctuary” ❖ 

Стефан Драгостинов - „Баба лук посела“ ❖ D. Jackson / Kl. Neuhaus - 
Sing a song ❖ Сюита „Добре дошли“

„Chernomorski 
Zvutsi“ 
Mixed Choir
Balchik, Bulgaria
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 through-
out Europe have been recorded in the 
choir’s artistic biography. It has issued 
three CDs, a documentary „The Jour-
ney” 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 Choral Union – both of them for its creative 
activity and contribution to the Bulgarian musical culture. 
Chernomorski Zvutsi mixed choir is a world of work and creativity, companion-
ship and fusion where assimilating yourself, you become part of a whole. 
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, re-
flect 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 direc-
tor 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 inspi-
ration, 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.

Детските вокални формации на НЧ „Паисий Хилендарски“ са създадени 
през 2010 г. Техен основател и художествен ръководител е Валентина Геор-

гиева. Изпълнителите в “Baby voices” са  деца на възраст от 6 до 9 години. 
В „Леопарди“ пеят деца от 11 до 14 години. Репертоарът на формациите 

съдържа детска забавна музика от съвременни български композитори, 
които децата изпълняват артистично и с много желание. Макар в съвсем 
кратката си творческа биография формациите участват в десетки кон-

церти на територията на гр. Балчик и традиционните коледни и пролет-
ни концерти организирани от сдружение „Музикален свят - Балчик.  



CVTF 
“Talasumche”
Sofia, Bulgaria
The CVTF “Talasumche” was formed 
in 1992. Its founder and artistic leader 
is Mr. Dimitаr Kostantzaliev, com-
poser and conductor. The repertoire 
of the group contains children pop 
music, church-Slavonic chants, classi-
cal and folk songs, as well as contem-
porary pop music. 
The Formation thoughtfully com-
bines singing, dancing and theater 
in eleven staged musicals and music 
performances. 
The Formation has won numerous 
awards in national and international 
competitions for children and popu-
lar music in Belarus, Ukraine, Poland, 
Macedonia, Turkey, Spain and Italy. 
The Formation participates in the 
musical “Joseph and His Amazing 
Technicolor Dream coat” and “Jesus 
Christ Superstar” at the National Mu-
sic Theater and in the opera “Apollo 
and Hyacynth” at the Bulgaria Hall. 
The group promotes new Bulgar-
ian children songs within the festival 
New Bulgarian Music. It actively par-
ticipates in the Christmas festivals 
and the Saloon for Arts at the Na-
tional Palace of Culture since 1994, 
as well as in different charity events, 
organized by organizations and insti-
tutions. 
Dimitar Kostantzaliev (1962) 

is a composer and music teacher. He graduated the Academy for Music, Danc-
ing and Drawing Arts in Plovdiv in 1988. He studied composition with Prof. 
Ivan Spassov and choir conducting with Dr. Nikola Lipov. In 1994 he special-
ized composition and choir conducting at the State Music Academy in Sofia 
with Prof. Pencho Stoyanov and Prof. Vassil Arnaudov. 
His musical carier began as an accompanist of the “Slavyansko Edinstvo” choir 
in Gorna Oryahovica, the Chif Artistic Director of the Female Chamber Choir 
in Assenovgrad. Teaches Music and Singing at state and private schools. In 1992 
he establishes the Children Vocal and Theater Formation “Talasumche”, in 2000 
creates the vocal groups “Instict” and “No Way”. In 2004 became a member of 
the Union of Bulgarian Composers. Since 2001 he is the conductor of the chil-
dren choir “Bodra Smyana” in Pernik. 
Mr. Kostantzaliev is the author of symphonic, chamber, choral, solo, popular 
and children music. He has won numerous awards at international and national 
competitions. A special place in his work is music for children. He has com-
posed 11 musicals and over 500 children songs. 

„Господи помилуй“ - Аноним, 12 век ❖ “Canzon Villanesca” / ”Mascherata” - Giovanni Domenico da Nola ❖ “Ave verum corpus” - Wolfgang Amadeus Mozart ❖ 
„Ерген Деда” - Петър Льондев ❖ „Молитва за дъжд“ - Деляна Мичева ❖ Водно конче - Димитър Костанцалиев

Детска вокално-театрална 
формация „Таласъмче“
София, България
Детската вокално-театрална формация “Таласъмче” е сформирана през 
1992 година. Неин създател и художествен ръководител е композиторът и 
диригент Димитър Костанцалиев. Репертоарът ѝ съдържа - детска забав-
на музика, църковно-славянски песнопения, класически и народни песни, 
както и съвременна поп музика. Формацията умело съчетава песен, танц и 
театър в 11 поставени мюзикъли и музикални спектакли. 
Детска вокално-театрална формация “Таласъмче” печели множество награ-
ди в наши и международни конкурси за детска и популярна музика в Бела-
рус, Украйна, Полша, Македония, Турция, Испания и Италия. 
ДВТФ „Таласъмче“ участва в мюзикълите „Йосиф и неговата пъстра дреха“ 
и „Исус Христос супер стар“ в Музикален театър „Стефан Македонски и в 
операта на В. А. Моцарт „Аполон и Хиацинт“ в зала „България“. 
Групата популяризира нови български детски песни в рамките на Нова бъл-
гарска музика. Участва в Коледните фестивали и “Салона на изкуствата” - 
НДК от 1994 година до сега, както и в благотворителни концерти, органи-
зирани от различни обществени организации и фондации. 
Димитър Костанцалиев (1962 г. ) завършва “Академия за музикално, 
танцово и изобразително изкуство - Пловдив” през 1988 г. Изучава компо-
зиция при проф. Иван Спасов и хорово дирижиране при доц. Никола Липов. 
1994 г. специализира композиция хорово дирижиране в “Държавна музикал-
на академия - София” при проф. Пенчо Стоянов и проф. Васил Арнаудов. 
Музикалната си кариера започва като корепетитор в хор “Славянско един-
ство” Г. Оряховица, главен художествен ръководител на Дамски камерен 
хор - Асеновград. През 1992г. създава и ръководи Детска вокално-театрал-
на формация “Таласъмче”, а през 2000 г. вокалните групи “Инстинкт” и “No 
way”. През 2004 г. става член на Съюза на българските композитори. От 
2011 г. е диригент на Детски хор „Родна песен” – гр. Перник. 
Автор на симфонична, камерна, хорова, солова, популярна и детска музика. 
Носител на награди по композиция на множество международни и нацио-
нални конкурси. 



Nelu Ionescu - Cuc, cuculeţ ❖ Стоян Бабеков – Мир да цари ❖ Ioan D. Chirescu - Dor, doruleţ ❖ Simeon Nicolescu - Iac‘ aşa! ❖ 
Anton Pann-Mircea Neagu - Bordeiaşul ❖ Lucian Nireşteano – uita corala 1 ❖ Mikis Theodorakis - Nuestra Tierra

Смесен хор „Trison“
Браила, Румъния
В продължение на 20 години хоровата формация Трисон, дирижирана про-
фесионално от преподавателите Маричика и Стефан Лупу, израства благо-
дарение на предизвикателството да участва в редица утвърдени конкурси и 
фестивали както в Румъния, така и в Европа. Като изпълнява репертоар, в 
който наред с румънските има и чуждестранни композиции, съставът пре-
дава посланието за мир и хармония, което е характерно за хоровата песен, 
и споделя с публиката пламенността и удоволствието от това да се твори 
музика заедно. От създаването си до сега хорът е преминава през няколко 
промени, като членската му маса по настоящем наброява 35 души, които са 
започнали „нов живот“ на ново място - училището по изкуствата Vesparian 
Lungu- чието училищно настоятелство оказва изключителна подкрепа на 
хора във всичките му начинания. Последните изяви на хор Трисон са на 
Международния хоров фестивал SAMFEST в Сату маре (16-20 август, 2012г. 
) и фестивала Ioan Dimitrie Chirescu в Черна вода (24 ноември 2012г. ). 

Маричика Лупу е родена в 
Балдвинещи, Браила. Завършва 
Музикалния факултет на универси-
тета в Брашов и Музикалната ака-
демия ”Чиприан Порумбеску” в Бу-
курещ. Ръководила е няколко хора 
в Браила, с които е постигнала го-
леми успехи, като в повечето случаи 
е печелила първа, втора или трета 
награда. Като учител по музика, тя 
учи десетки поколения ученици да 
познават и ценят музиката, а като 
преподавател в Педагогическия ин-

ститут „Dimitru Panaitescu Perpessicius”, тя обучава и подготвя много поко-
ления учители как да преподават музика на децата, така че дори и в днешно 
време, завършилите института да могат да прилагат методологията, която 
са изучавали. 
Стефан Лупу е роден в Брашов, 
възпитаник на Музикалната акаде-
мия “Георге Дима“ в Клуж-Напока. 
Първо преподава 2 години музика в 
24-то училище в Браила, след което 
става учител по цигулка във 14-то 
училище. След 1990 г. той работи в 
новооткритата гимназия по изку-
ствата „Hariclea Darclee“, където има 
възможност да докаже своя профе-
сионализъм не само като учител по 
пиано и цигулка, но и като диригент 
на гимназиалния симфоничен ор-
кестър и музикант в струнния квар-
тет ПРО МУЗИКА, който е създаден с подкрепата на неговите колеги. 
През 1994 г. Стефан Лупу основава хор ОРФЕУС към гимназията по изку-
ствата „Hariclea Darclee“, с който взема участие в музикални фестивали и 
конкурси. Като помощник диригент и корепетитор, той помага на съпруга-
та си, Маричика Лупу, да създава изключителни хорови състави. 

„Trison“ Mixed choir
 Braila, Romania
For twenty years, the Trison choral ensemble, professionally conducted by 
teachers Maricica and Stefan Lupu, has risen to the challenge due to its special 
participation in prominent competitions and festivals from Romania, as well as 
from Europe. Thus, promoting a repertoire which mainly includes Romanian 
but also international choral compositions, the Trison Choir has delivered the 
message of peace and harmony pertaining to choral music, the ardour and pleas-
ure of making music together. The choir has undergone several changes since 
its inception, the membership base currently consisting of 35 people (young-
sters and grown-ups, men and women) who have started “a new life” in a new 
place – The Popular Art School Vesparian Lungu – where the school board is 
extremely supportive of all the TRISON choir’s activities. The TRISON choir’s 
recent participations include the SAMFEST Choral International Festival held 
in Satu Mare (16th-20th August, 2012) and Ioan Dimitrie Chirescu from Cherna-
voda (November 24th, 2012). 

Born in Baldvinesti, Braila, Maricica Lupu graduated the Faculty of Music from 
the University of Brasov and “Ciprian Porumbescu” Music Academy from Bucharest. 
She conducted choirs from Braila, achieving great success and most of the time win-
ning the first, second or third prizes. In her quality of Musical Education teacher she 
taught dozens of generations of students making them know and appreciate music. 
Born in Brasov, Stefan Lupu is an alumnus of “Gheorghe Dima” Music Acad-
emy from Cluj-Npoca. As a Musical Education teacher, after the first two years 
of teaching at School №24 from Braila, Stefan Lupu becomes an Instrumental 
Music (violin) teacher at School №14, with supplementary ART classes. After 
1990, at the new “Hariclea Darclee” Art High School, Stefan Lupu had the op-
portunity to prove his professionalism due to his activity within the viola-piano 
teaching departments and as a conductor of the high school symphonic or-
chestra or as un instrumental musician with the PRO MUSICA string quartet, 
which was founded with the support of his colleagues. 
The ORPHEUS choir within “Hericlea Darclee” Art High School was founded by 
Stefan Lupu in 1994. Тhe choir and its conductor takе part in presentations, com-
petitions, and music festivals. As an assistant conductor and accompanist, he helps 
his wife – teacher Maricica Lupu – make outstanding choral ensembles possible. 



“Holy Father” – Stevan Hristich ❖ “Miserere” – psalm 85 - Eva Ugalde ❖ 
„Песен“ – Константин Илиев, текст Найден Вълчев ❖ 

„Светло утро“ – Константин Илиев, текст Николай Лилиев ❖ 
„Слана падна, Гане”– Добри Христов, текст народен ❖ „Spring” - 

from “Two eastern songs” - Gistav Holst, words from a poem of Kalidasa ❖ 
“Vara zsenek” (Magic song) - Jozsef Karai ❖ „Nuit dètoiles“ (Starry night) - 

Claude Debussy, lyrics Théodore de Banville, arranged by Alan Raines

Дамски хор 
„Морфова – Прокопова“
София, България
Дамски хор „Морфова – Прокопова” е създаден през 1936 г. в памет на име-
нитата българска певица Христина Морфова. Диригент и основател на хора 
е Людмила Прокопова – изтъкнат вокален педагог. След нейната кончина 
(1959 г. ) в знак на признателност към дългогодишния ѝ труд хорът приема 
днешното си име – „Морфова – Прокопова” . 
През годините съставът е работил с някои от най-изтъкнатите български 
хорови диригенти, сред които Михаил Ангелов, Петя Павлович, Мария 
Йовчева, Деян Павлов, Игор Богданов и други. 
Хорът има богата концертна дейност в България и чужбина и печели на-
гради на национални и международни конкурси – Варна, Италия, Унгария, 
Германия, Чехия, Гърция и др. Сред конкурсните награди на състава са пър-
во място и златен медал от Дебрецен (1970), Гориция (1978) и Арецо (1982); 
втора и трета награда от Линденхолцхаузен (2005) и Пардубице 2008. 
От 2005 г. хорът се ръководи от Атанаска Попова. Поела хор с дългогодиш-
на история, младата и талантлива диригентка обновява хоровия състав и 
репертоара. Под нейното ръководство хорът прави много концерти в Со-
фия и в страната. Участва и печели награди и от международни фестивали в 
Германия, Чехия и Италия. 
Репертоарът на хора включва ортодоксална музика, класическа и съвремен-
на българска и европейска музика, фолклор. 

Атанаска Попова е родена 
през 1977 г. в Нова Загора. Завърш-
ва Средното музикално училище 
„Христина Морфова” в Стара Загора 
през 1996 г. През 2001 г. завършва 
Националната музикална академия 
„Проф. Панчо Владигеров“ в класа по 
хорово дирижиране на проф. Анна 
Белчева. Специализира в майстор-
ски клас при проф. Ервин Ортнер и 
в курс по църковна музика при проф. 
Мирослав Попсавов. От 2005 г. Ата-
наска Попова е главен диригент на 
Дамски хор „Морфова – Прокопова”. 

„Morfova - 
Prokopova“ 
Woman’s 
choir
Sofia, Bulgaria

The Morfova-Prokopova Women’s Choir was established in 1936 in memory of 
the famous Bulgarian singer Hristina Morfova. Lyudmila Prokopova, an out-
standing singing educator, is the choir’s founder and first conductor. Upon her 
death in 1959, the choir was named Morfova-Prokopova in recognition of the 
latter’s long-time contribution. Over the years the choir has worked with some 
of the most prominent Bulgarian choir conductors, including Mihail Angelov, 
Petya Pavlovich, Maria Yovcheva, Deyan Pavlov and Igor Bogdanov. 
The choir has given numerous concerts in Bulgaria and abroad and has won prizes 
at national and international competitions in Varna (Bulgaria), Italy, Hungary, Ger-
many, the Czech Republic and Greece, to mention only a few. Its competition prizes 
include First Prize and Gold Medal in Debrecen (1971), Gorizia (1978) and Arezzo 
(1982); Second and Third Prize in Lindenholzhausen (2005) and Pardubice (2008). 
Atanaska Popova headed the choir in 2005. Taking over this choir with a long his-
tory, the young talented conductor has freshened up its composition and repertoire. 
The choir has given many concerts in Sofia and elsewhere in Bulgaria under her 
direction. It has participated and won prizes at international festivals in Germany, 

the Czech Republic and Italy. The choir 
performs Eastern Orthodox music, 
classical and contemporary Bulgarian 
and European music and folk music. 
Atanaska Popova was born in 
1977 in the town of Nova Zagora. She 
graduated from Secondary School of 
Music „Christina Morfova“ in Stara 
Zagora in 1996. In 2001 graduated 
from the National Academy of Music 
„Prof. Pancho Vladigerov in choral 
conducting class of Prof. Anna Belche-
va. Specializes in Master class with 
Prof. Erwin Ortner and Sacred music 
course under Prof. Miroslav Popsavov. 
Since 2005 Atanaska Popova is Princi-
pal Conductor of the Women‘s Choir 
„Morfova – Prokopova”. 



Münüsem - arranged: Oskay Hoca ❖ Hicret - text: O. Veli Kanık, music: 
Alpay Güldoğan ❖ Ceviz Oynamaya Geldim - arranged: Nedim yıldız ❖ 

Нани ми, нани, Дамянчо - Любомир Пипков

Смесен хор 
„The world music foundation 
polyphonic choir”
Бурса, Турция
Полифоничен хор WORLD MUSIC FOUNDATION (WMF) - Група люби-
тели на класическата музика дават своя принос за поставяне началото на 
Общински полифоничен хор през 1994 г., като негов ръководител става 
диригента на Истанбулски камерен хор, Йешуа Аройо. От 1996 г. хорът се 
поема от азербайджанския композитор Хасан Адъгюзелзаде. При него ре-
пертоара се обогатява, а междувременно съставът участва в много хорови 
събития, като Международния фестивал в Бурса, където предизвиква въз-
хищението на публиката. След едногодишна работа с диригента Гюлнихал 
Гюл, през периода 2002-2006 година хорът продължава дейността си под 
името полифоничен хор “Nilufer Çizakça” към община Нилюфер (Nilufer). 
Част от членове на състава основават полифоничен хор WMF през 2006 г. От 
тогава насам хорът продължава да пее под ръководтсвото на диригента Ле-
вент Сезгин към културен център „Меринос“, намиращ се на територията на 
община Бурса. Полифоничният хор има активна и разнообразна концертна 
дейност, в това число съвместни изпълнения с Държавния симфоничен ор-
кестър на Бурса, като по този начин осъществява мисията си за реализиране 
на интерактивни представления, на които обществеността да се запознава с 
полифоничната музика и да се разпространява любовта към този вид музика. 
Хор WMF редовно участва във Фестивала на полифоничните хорове в Анка-
ра, като се представя с репертоар от местни и чуждестранни произведения. 

Левент Сезгин завършва Му-
зикалния отдел на Университета 
Улудаг през 1996 година. През съ-
щата година започва да преподава 
и работи във всички образовател-
ни степени. Носител е на различни 
награди за музика и сертификати, а 
неговите произведения и хоровете, 
които подготвя предизвикват въз-
хищение. Той е бил член на хоро-
вете за Турска народна музика към 
университета Улудаг и Общинска-
та консерватория в Бурса като из-
пълнител на кавал. Сезгин е напи-
сал книга със заглавие „Народните 
песни и танци на Корум”, публику-
вал е статии, както и композиции 
и обработки на народни песни, и е 

член на журито за народна музика към Министерството на образованието 
със сертификат „Б“. 
От учебната 2004-2005 Сезгин работи в Анадолското училище за изящни 
изкуства”Зеки Мюрен” и заедно с училищния хор, който ръководи редовно 
участват във фестивали на полифоничните хорове и печелят награди. Той е 
получавал награди на фестивали на полифоничните хорове и с полифони-
чен хор ДМД, който дирижира от 2006 г. насам. През 2011 година участва 
на хоровия фестивал в Охрид, Македония. 

„The world music foundation 
polyphonic choir” mixed choir
Bursa, Turkey
The World music foundation polyphonic choir began singing by the contribu-
tions of a group of music lovers under the name „Çizakça Polyphonic Choir“ 
with the conductor of İstanbul Chamber Choir, Yesua Aroyo, in 1994. From 
1996 on the choir was conducted by Azerbaijani composer Hasan Adiguzelzade 
and not only enhanced the repertoire but also attended many concert organi-
zations like the international Bursa Festival and was admired by the audience. 
After rehearsing with conductor Gulnihal Gul for one year, the choir continued 
singing as “NiluferÇizakça Polyphonic Choir” becoming a member of the mu-
nicipality of Nilufer from the year 2002 to 2006. 

Some of the chorus members founded the WMF polyphonic choir in 2006. Since 
then, the group has continued singing at Merinos Culture Center with the con-
ductor Levent Sezgin as part of the facilities of the municipality of Bursa city. The 
chorus has been giving various concerts, sometimes performing with Bursa State 
Symphony Orchestra since it was founded to demonstrate interactive perfor-
mances in order to introduce polyphonic music and to spread the love of that kind 
of music to the public. WMF polyphonic chorus has been regularly attending An-
kara Polyphonic Choruses Festival with its national and international repertoire. 
Levent Sezgin graduated from Uludag University Music Department in 
1996. He started teaching the same year and worked at every level of schooling. 
He was awarded various prizes of music and certificates and gained admiration 
for his works and choirs he prepared. 
He took part at Uludag University Turkish Folk Music Chorus, Bursa Munici-
pality Conservatory Turkish Folk Music Chorus as a performer of kaval (a tra-
ditional wind instrument). Sezgin, who has written a book named ‘Folk Songs 
and Dance Music of Corum’and published articles as well as compositions and 
arrangements of folk songs, is a member of the Ministry of Education folk mu-
sic jury with the certificate ‘B’. 
Sezgin got awards at the Polyphonic Choirs Festival which he attended regularly 
with the school choir he prepared while teaching at Zeki Muren Anatolian Fine 
Arts and Sports School beginning from the academic year 2004-2005. He has 
also received prizes at the Polyphonic Choirs Festival since 2006 with DMD/
WMF plyphonic chorus that he has been conducting. He attended Macedonia 
Ohrid Choir Festival in 2011. 



“Njest Svjat” - Stevan St Mokranjac ❖ “Primorski napjevi” - 
Stevan Mokranjac ❖ “Nisavsko oro” - Borivoje Popovic ❖ “Adios Nonino” - 

Asdtor Piazzola ❖ “Berusa er” - Sten Kallman ❖ 
„Богородице, Дево“ - Христо Атанасов

Камерен хор 
„Св. Стефан Декански”
Княжевац, Република Сърбия
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 пър-
воначалния състав на групата напускат и основават певческата формация 
„Св. Стефан Декански”, която работи без прекъсване до 1945 г. , след кое-
то 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 рабо-
тата 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. През 2012 г. 
съставът взема участие във Втория международен хоров фестивал ”Черно-
морски звуци”. Мартина Милошевич е била два пъти диригент на хора – от 
1995г. до 1998г., и от 2007г. до сега. 
Мартина Милошевич е родена в Княжевац през 1973 година. Завър-
шила е Факултета по музикални изкуства в Ниш, в катедрата по обща му-
зикална педагогика. Тя е директор на музикалното училище „Предраг Ми-
лошевич“ в Княжевац и диригент на камерен хор „Св. Стефан Декански“. 
Носител е на множество награди за работата си с детския хор и камерната 
формация, които ръководи от дълго време. 

„St. Stefan 
Kralj 
Dečanski“ 
Chamber 
choir
Knjazevac, Serbia
‚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 1950s. 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. In June 2012, the choir participated in the II International 
Choir Festival Chernomorski Zvutsi. The choir has been conducted by Martina 
Milosevic twice, from 1995-1998 and from 2007 up till now. 
Martina Milosevic was born in Knjazevac in 1973. She graduated from the 
Faculty of Music Arts in Nis, the department of General Music Pedagogy. She is 
the headmistress of the music school “Predrag Milošević” in Knjaževac and the 
conductor of the chamber choir “Sv Stefan Kralj Dečanski” (St Stephen of Decani). 
She is the winner of numerous prizes for her work with the children’s choir and the 
chamber ensamble she has been conducting for a long period of time. 



Thalassaki Moy ❖ Идам, не идам – популярна българска песен, 
аранж. Eleftheria Metaxa-Armodorou ❖ Kyp Antonhe - Xadzidakhe ❖ 

Theodorakis - Agapis Aimata ❖ Xarhakos - Rave Xilone ❖ 
Ederlezi - Goran Bregovic

Смесен хор 
към Културен 
център
Тагарадес, Гърция
Хорът от Тагарадес, сформиран 
през 2004 година като женски ан-
съмбъл, се преобразува в смесен 
хор през 2006 година. Взема учас-
тие както в повечето събития, ор-
ганизирани от община Терми, така 
и в хорови фестивали в различни 
райони на Гърция като Коница, 
Наксос и др. През 2009 г. изнася 
концерт пред гръцката общност в 
Истанбул. В репертоара на хора са 
включени песни от известни гръцки 
композитори и традиционни песни, 
аранжирани за хорово изпълнение. 
От 2013 година, хорът има нов 
диригент – Елефтерия Метакса-
Армодору. Тя не само работи с хо-
ристите, но прави аранжимент на 
песните и изпълнява музикалния 
съпровод на пиано. 
Елефтерия Метакса-Армодо-
ру е родена в Солун, Гърция. Тя е 
бакалавър по музика от универси-
тета Англия в Кеймбридж, Велико-
британия и магистър по музикална 
композиция от университета Кинг-
стън в Лондон. Също така е полу-
чила правото да добави към името 
си титлата A.B.R.S.M. of Pianoforte 
от Кралските музикални училища 
в Лондон. От гръцки консервато-
рии са дипломите ѝ по хармония, 
контрапункт и оркестрация, а също 
така най-висшата диплома по пеене. 
Нейни композици са изпълнявани 
на концерти в Гърция и Кеймбри-
дж. През последните 5 години е пи-
анист в музикалната консерватория 
на Терми. През 2011 г. тя започва 
да работи като хоров диригент със 
смесения хор на културния център 
на Неа Райдестос. През 2012 и 2013 
г. е диригент на смесените хорове на 
Тагарадес и Неа Райдестос, учител 
по пеене и изпълнител. 

“Tagardes Cultural Center” 
Mixed choir
N. Tagarades, Greece
The choir of Tagarades was assembled in 2004 as a female ensemble and in 2006 
became a mixed choir. It is participating in most events in Thermi municipality 
and also took part in choir festivals in different areas around Greece as Konitsas, 
Naxos and other. In 2009 the choir traveled in Instanbul to perform music for 
the Greek community. The choir’s repertoire is Greek songs from famous Greek 
composers as well as traditional songs in simple choral arrangements. In 2013 
the choir has a new conductor Eleftheria Metaxa-Armodorou who is also teach-
ing the choir, arrange the songs and accompany on the piano. 
Eleftheria Metaxa-Armodorou was born in Thessaloniki, Greece. 
She has a Bachelor in Music from Anglia University in Cambridge (U.K.) and 
a Masters Degree in Music Composition from Kingston University (London). 
She also has the title A.B.R.S.M. in Pianoforte from the Royal Schools of Music 
(London). In Greek music conservatories she obtained the following diplomas: 
Harmony, Counterpoint and Orchestration. She also has the highest Diploma 
in singing. Some of her compositions have been performed in a few concerts 
in Greece and in Cambridge. The last 5 years she works as a pianist in Thermi’s 
Music Conservatory. In 2011 she started working as a choir conductor with the 
mixed choir of the cultural center of N. Raidestos. 2012-2013 works as the con-
ductor of Tagarades and N. Raidestos mixed choirs, a singing teacher and per-
former (piano-singing).



Children’s choir 
„Cantus Michaelis“
 Mikkeli, Finland 
The choir “Cantus Michaelis” from Mikkeli, Finland is a representative choir of 
the music classes in the city of Mikkeli, which was established in 1985 by a music 
class teacher Erkki Seppälä. Since 2010, the choir has been conducted by Kirsi 
Kaunismäki-Suhonen. The singers are between 10 to16 years of age. They study in 
the music classes. They have had a test before they`ve been accepted to this choir. 

Cantus Michaelis has earlier visited 
Norway, Sweden, Denmark, Hun-
gary, Russia, England, Australia, and 

has made a tour in the Baltics. The choir has also visited many cities in Fin-
land and has participated in different festivals. Cantus Michaelis has published 
four CDs: Pääskyn aika (1994), Over the Rainbow (2001), Saavu Joulun Henki 
(2004) and Hallanvaara (The Frost Danger) 2013. 
Kirsi Kaunismäki-Suhonen is a music class teacher. She has studied con-
ducting in the University of Joensuu and in Jyväskylä, where Rita Varonen was 
her teacher. Kaunismäki-Suhonen has conducted choirs in cities of Helsinki, 
Kajaani and Mikkeli. Mainly the choirs have been children and youth choirs. 
However, in Mikkeli she has also conducted a choir for women and men (Mik-
kelin Viihdelaulajat) and a men choir (Mikkelin Mieslaulajat) for five years. 

Suomalainen 
(Eero Koivistoinen/ 

Jorma Etto) ❖ 
Tunturilla (Kari Pappinen/

Jukka Itkonen) ❖ 
Tunturin juurella ❖ 

Kuukkeli ❖ 
Седнало е Гьоре - 

Стефан Мутафчиев ❖ 
Alanko (Sari Kaasinen) ❖ 

Varis (Finn. trad., 
arr. Aarre Joutsenvirta)

Детски хор 
„Cantus Michaelis“
Миккели, Финландия
„Кантус Михаелис“ - Микели, Финландия е представителен хор на му-
зикалните паралелки от град Микели, Финландия. Основан е през 1985 
г. от преподавателя по музика Еркки Сеппала. От 2010 г. диригент на 
хора е Кирси Каунисмаки-Сухонен. Певците са на възраст между 10 и 16 
години. Те учат в музикални класове и са приети за членове на хора, след 
полагане на тест. 

По-ранните пътувания на Кантус Михаелис са в Норвегия, Швеция, Дания, 
Русия, Англия и Австралия. Хорът е правил турне в Прибалтика, концертирал 
е също така в много финландски градове и е участвал в различни фестивали. 
Съставът има издадени 4 компакт диска: през 1994, 2001, 2004 и 2013 година. 
Кирси Каунисмаки-Сухонен е преподавател по музика. Тя е учила 
дирижиране в уневерсететите в Йоенсуу и в Юваскюла, където неин пре-
подавател е Рита Варонен. Каунисмаки-Сухонен е била хоров диригент в 
градовете Хелзинки, Каяани и Микели. Работата й е свързана основно с 
детски и младежки състави, но от 5 години ръководи два хора в град Мике-
ли, единият от които е смесен (Mikkelin Viihdelaulajat) а другият е мъжки 
(Mikkelin Mieslaulajat). 



Смесен хор „Ioan D. Chirescu“
Черна вода, Румъния
Хор I. D. Chirescu се появява за първи път на 14 септември 1895 г. в Черна 
вода, когато взема участие в церемонията по тържественото откриване на мо-
ста Ангел Saligny, на която присъства и Карол I. Хорът изпълнява три песни и 
кралския химн. Предполага се, че основател на хора е бил свещеник Димитре 
Чиреску, тъй като по това време той е бил човекът, който се е откроявал със 
своята впечатляваща дидактичност и музикалност. През ваканциите, млади-
ят Йоан Чиреску (синът на свещеник Димитре Чиреску) се включва в репети-

циите на хора, в чийто репертоар има песни от Гавриил Музическу, Чиприян 
Порумбеску и творби от румънското песенно творчество. 
Хорът получава името„I. D. Chirescu” през 1981г. , когато е и началото на 
фестивала, който се провежда без прекъсване до този момент и днес се на-
рича ”Международен фестивал на хоровото изпълнителско изкуство I. D. 
Chirescu”. Хорът е участвал във всички издания на фестивала, както и на 
други фестивали като: ”Antonio Sequens Festival” в Caransebes, Румъния, 
„Св. Атанасий Велики” в Оброчище, България, на фестивали в Кишинев, 
в Гърция, а също така на много събития в Румъния. Съставът е спечелил 
уважението на публиката не само заради изпълненията си, но и благода-
рение на разнообразния си репертоар от коледни песни, църковна музика, 
фолклор и класически творби. 
Ангел Динку е свещеник в енория Лазу, окръг Констанца. През 1991 г. той 
започва да прави религиознато предаване ”Христова светлина”, излъчвано по 
телевизия Нептун в град Констанца. Завършил е Теологическият универси-
тет в Букурещ, както и Canto Classic School. Страстта му към хоровата музи-
ка се заражда когато е на 14 години. По това време той пее в няколко хора. 
Изпълнителската му дейност продължава до 1989 г., когато всички румънски 
хорове са закрити. Недоволен от този факт и въпреки че не е изучавал хорово 
дирижиране, базирайки се на опита си като певец, той основова нов хор и 
работи с него от 1991г. до 2009 г. От 2006 г. дирижира и ръководи хор ”I. D. 
Chirescu” и е участвал на няколко събития в страната и чужбина. 

„Ioan D. Chirescu“ mixed choir
Cerna voda, Romania
I. D. Chirescu Choir shows up, first time, on 14th of September in 1895, at Cer-
navoda, when performed at the inauguration of Anghel Saligny Bridge, in the 
presence of Carol I. At that moment the choir performed 3 songs and the Royal 
Hymn. Because, at that time, the most impressive musical and didactic personal-
ity belonged to Dimitrie Chirescu priest, we suposed that he was the one who 
founded the choir. Along vacations, the young Joan D. Chirescu (the son of Dimi-
trie Chirescu priest) used to participate at the choir’s repetitions, which had in 

its repertoire, songs written by Gavriil 
Muzicescu, Ciprian Porumbescu, and 
songs from the Romanian repertoire. 
After the passing of the composer, the 
choir got the name „I. D. Chirescu”, at 
the same time when the festival was 
estabilshed in 1981, and its activity 
was never stopped and today is called 
„The International Festival Coral Per-
forming I. D. Chirescu” . 
The choir participated at all festival’s 
editions, but also at other festivals, 
like „Antonio Sequens Festival” at 
Caransebes, Romania „The Saint Atan-
asie the Great Festival” at Obrociste, 
also performed in Bulgaria, Chisinau, 
Greece, and at other events in Romania. 
At performing, the choir received the 
auditory’s esteem, also thanks to the va-
riety of the repertoire: carols, religious 
music, folk, and also classic music. 
Anghel Dincu, is priest at Lazu par-
ish, Constanta county. In 1991 started 

producing the religious telecast called 
„The Christ Light”, by Neptun Televi-
sion in Constanta city. He graduated The 
Theological University in Bucharest, and 
also graduated Canto Classic School. His 
passion for music started at 14 years old, 
when he used to perform with several 
choirs, until 1989, when all the choirs 
from Romania where abolished. Un-
happy because of this fact, without 
conducting studies, he used his singer 
experience, and established a new choir 
himself, and conducted it from 1991 
until 2009. Since 2006 he has been con-
ducting and managing „I. D. Chirescu 
Choir”, and has participated at several 
events in all the country and abroad. 

Doruletul - Ioan D. Chirescu ❖ La raul vavilonului ❖ Jieneasca - 
Gheorghe Soima ❖ Dona Sol - Nicolae Suciu, v. Mihai Eminescu ❖ 

Zamfira - Gheorghe Danga ❖ Слана падна Гане - Добри Христов



Children’s 
choir 
of Lyceum 
of Art №133
Kharkov, Ukraine 
Our choir is as old as the Lyceum of 
Art. It consists of 12 to 16 year old 
children. The youngest ones are stu-
dents of choral department whereas 
the oldest pupils are here because 
they cannot live without singing and 
love the chorus as well as its leader - 
Lagutina Nina Heorhiyevna. 
Through the years, the choir of Lyceum 
takes active part in regional contests 
of choral and vocal music. In 2011, we 
were the winners of one of these con-
tests. We take an active part in many 

local events. We are also proud to have highly skilled choirmaster Halyuk G. P. and 
concertmasters Butska L. E. and Bats T. M. who are essential members of our team. 
One of our greatest victories to date is a first prize at the International Competi-
tion in Yekaterinburg „Dialog of civilizations“ (Russia). 
A special feature of our choir is mobility. If it’s necessary to prepare a new program 
quickly and efficiently – welcome to us. Five years ago, we were approached with 
the offer to take part in the concert „Teacher of the Year”. Since then we are regu-
lar participants of this yearly event. We maintain good relations with the student 
orchestra of the Academy of Culture and Philharmonic orchestra. Our repertoire 
also includes songs of Kharkov composers such as I. Haydenko, Drobyazhinoyi, 
Ptushkina and others, with whom we work in close collaboration. 
Unfortunately, every 4-5 years, when our children grow up, they leave Lyceum 
and chorus, but we have new young talents coming. Our repertoire also includes 
songs of Kharkov composers such as 
I. Haydenko, Drobyazhinoyi, Ptush-
kina and others, with whom we work 
in close collaboration. Our dream is 
to find more new friends. 
Nina Lagutina was born in 1954 
at Kharkov. She graduated from 
Kharkov Institute for Arts and more 
than 30 years work as head of choir 
and at the same time 8 years was a 
leader of Lyceum. 
Together with the Lyceum chorus she 
takes part in choral regional and in-
ternational contests. 
She has letters from the district and the 
city Councils, Department of Culture, as 
well as from the Minister of Education 
Nikolayenko SM and the Minister of 
Culture of Ukraine Kulynyah M.

Детски хор на Харковския 
лицей по изкуствата №133
Харков, Украйна
Нашият хор възниква едновременно с Лицея по изкуствата. Състои се от деца 
на възраст от 12 до 16 години. Най-малките от тях са ученици в хоровия отдел, 
докато най-големите са тук, защото обичат хора и неговия ръководител - Нина 
Хеорхиевна Лагутина - както и заради факта, че пеенето осмисля живота им. 
През годините Хорът на Лицея участва активно в местните конкурси за хо-
рова и вокална музика, както и в много други събития. През 2011 г. станахме 
победители в един от тези конкурси. Горди сме, че нашите хормайстор и кон-
цертмайстори са високо квалифицирани – те са важна част от нашия екип. 
Едно от най-големите ни постижения до момента е първа награда на между-
народния конкурс „Диалог на цивилизациите“ в Екатеринбург, Русия. Наши-
ят хор се отличава със способността си да реагира бързо. Ако е необходимо да 
се подготви нова програма ефективно и в кратък срок – заповядайте при нас. 
Преди пет години получихме предложение за участие в концерта ”Учител на 
годината” и от тогава сме редовни участници в това ежегодно събитие. Под-
държаме добри взаимоотношения със студентския оркестър на Академията 
за култура и Филхармонията. Репертоарът ни включва песни на харковски 
композитори, с които работим в тясно сътрудничество. За съжаление, на все-
ки 4-5 години, когато децата порастнат, те напускат лицея и хора, но имаме 
ново младо попълнение, което идва на тяхно място. Мечтата ни е да открива-
ме повече нови приятели. 
Нина Хеорхиевна Лагутина е родена през 1954 г. в Харков. Завърши-
ла е Харковския институт по изкуствата и повече от 30 години работи като 
ръководител на хора, като през това време в продължение на 8 години е била 
и директор на лицея. Заедно с Хора на Лицея, тя участва в местни и междуна-
родни хорови конкурси. Удостоена е с грамоти от Областния и Общинския 
съвети, Отдела за култура, както и от Министъра на образованието и Минис-
търа на културата на Украйна. 

„Добрият чадър“ - м. Евгени Чешмеджиев, т. Леда Милева ❖ „Тополина земля“ – м. О. Филиппенко, т. М. Сингаевського ❖ И. Гайденко - из триптиха по 
текст Гр. Сковорода („Ой ти, пташко…“, „Весна люба“) ❖ В. А. Моцарт – хор от операта „Вълшебната флейта“ ❖ „Over the Rainbow“ - м. Х. Арлен, т. 

Е. Харбърг ❖ „От Киева до Лубен“- украинска народна песен, обр. Л. Домнича ❖ „Щедрик“- украинска народна песен, обр. М. Леонтовича



Collegium Cantorum 
“Nicolae Oancea”
Букурещ, Румъния
Хор „Nicolae Oancea” е създаден през 1932 г. от д-р Николае Оанча и през 
многото десетилетия от своето съществуване е дирижиран от многоува-
жавани диригенти. На 15.01.1996 г., благодарение на диригента Валентин 
Морару и група ентусиазирани преподаватели, изгрява звездата на хора на 
учителите към Дома на учителите в Букурещ. 
От 2009 г. ръководител на хор ”Nicolae Oancea” е Мариус Кручиану. 
Разнообразният репертоар на състава включва религиозна музика, която 
многократно му носи успех при изяви в страната и чужбина, а специфично-
то й звучене е предизвиквало възхищението на публиката в толкова много 
страни. По време задграничните си турнета във Франция, Италия, Герма-
ния, България, Рупублика Молдова, бивша Югославия, Гърция, Австрия, 
Турция хорът е удостояван с най-високите награди, а чрез изразителната 
сила на румънската хорова музика е демонстрирал как понякога изкуството 
може да променя границите.

Sus inima români - Nicolae Oancea ❖ Du-te dor cu dorurile - Nicodim Ganea ❖ Serenada creolă - Sabin Drăgoi ❖ Cine știe, cine poate - Petre Ștefănescu ❖ 
Chindia - Alexandru Pșcanu ❖ Ръченица – Добри Христов

Диригентът Мариус Кручиану е роден на 08.02.1966 г. във Focşani, об-
ласт Вранча. Завършил е музикалната академия ”Чиприан Порумбеску” в 
Букурещ със специалност музикална педагогика и магистърска степен по 
хорово дирижиране. Дирижирал е следните хорове: Хорът на военното му-
зикално училище, хор „Гаудеамус”, хор „Дивина армоние” и последният, но 
не на последно място, е Колегиум Канторум „Nicolae Oancea”. 
Бил е на турнета в Италия, Полша, Франция, Македония и Турция. Има 
много отличия и награди, които са показателни за представянето му и го 
задължават да поддържа високо ниво на професионализъм и постижения:
Първа награда на хоровия конкурс ”Букурeщ 1998” и наградата ”Най-добро из-
пълнение на румънска класическа песен” с хора на Военното музикално училище. 
Втора награда на Охридския хоров фестивал през август 2009 година. 

Collegium Cantorum 
“Nicolae Oancea”
Bucharest, Romania
The “Nicolae Oancea” Choir has been established on 1932 by Prof. Nicolae 
Oancea and carried on by the prestigious conductors many decades, further. 
On the 15 January 1996, the conductor Valentin Moraru and a group of pas-
sionate teachers, the star of the teaching staff choir starts shining within the 
Bucharest House of the Teaching Staff. 
Since 2009, Marius Crucianu is the conductor of “Nicolae Oancea” Choir. 
The varied repertory of the choir includes religious music, which many times 
has contributed to the success obtained within the country and abroad, delight-
ing the public from so many countries with the sonorities specific to this type 
of music. During multiple tours, where they were awarded with highest prizes 
(France, Italy, Germany, Bulgaria, Moldavian Republic, former Yugoslavia, 
Greece, Austria, Macedonia, Turkey) the choir demonstrated that sometimes 
art can change the frontiers, aiming to proving the expressive force of the Ro-
manian choir music. 

The Conductor Marius Cru-
cianu was born on 08.02.1966 in 
Focşani, Vrancea District. He gradu-
ated the Music Academy “Ciprian 
Porumbescu” in Bucharest – Musical 

Pedagogy and Master Degree in Choral Conducting. His background consists 
in conducting various choirs as follows: Choir of Military Music School, “Gaud-
eamus” Choir, “Divina Armonie” Choir and the last – but not least, Colegium 
Cantorum “Nicolae Oancea”. He has been in various tournaments like: Italy, 
Poland, France, Macedonia and Turkey. 
There are a lot of prizes and awards that underline his performances and keep 
him at the highest level of professionalism and excellence:
1st Prize at the Choral Contest „Bucharest 1998” and the prize for „The best perfor-
mance of a Romanian Clasic Song” conducting the Choir of Military Music School 
from Bucharest;
2nd prize at the Ohrid Choir Festival – August 2009.



Детски хор „Дунавски вълни” 
към ОбДЦКИ
Русе, България
Детски хор „Дунавски вълни” към ОбДЦКИ - Русе е създаден в далечната 
1947 г. През дългогодишната си история той е участвал в множество наши 
и международни хорови фестивали и конкурси и е носител на редица отли-
чия и първи награди.  От 1992 г. диригент на хора е г-жа Весела Тодорова. 
Завършила е Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив, 
в класа на именития български хоров диригент и педагог Крикор Четинян. 
Под нейно ръководство хор „Дунавски вълни” печели престижни награди в 
Разград, Нюшател – Швейцария, Кантонигрос – Испания, Москва, Варна, 
Истанбул – Турция,  „Приятели на България”- Албена. 

„Dunavski 
valni“ 
Children’s 
choir
Ruse, Bulgaria
The representative children’s choir 
of the city of Ruse “Danubian waves” 
is established in 1947. The choir has 
participated in lots of prestigious in-
ternational festivals and concerts and 

is the winner of numerous prizes in its 
long existence. 
Since 1992 choir-master is Mrs. Ves-
sela Todorova. Under the direction of 
Vessela Todorova the choir has taken 
part and won numerous prestigious 
awards in: Razgrad, Bulgaria, Nush-
atel – Switzerland, Kantonigros – 
Spain, “Zvuchit Moskva” in Moscow, 
Varna, Bulgaria, Istanbul – Turkey, 
“Friends of Bulgaria” -Albena. 
“Danubian waves” choir has taken 
part in numerous festivals in Bulgaria 
and abroad: Czech Republic, Roma-
nia, Greece, Germany, Poland, Russia 
and many others. Currently the choir 
consists of two groups: one prepara-
tory and one for concerts. The con-
cert group includes 35 girls and boys 

at the age from 11 to 17. The children concert group includes about 25 children. 
The repertoire of the choir is highly varied. It includes compositions written by 
Bulgarian and foreign composers from different styles and periods. 
Vessela Todorova graduated the Academy of Music, Dance and Fine Arts, 
Plovdiv where she was in the classical singing class of Prof. Valentina Alexan-
drova and in the choral conducting class of the famous Bulgarian choir-master 
and pedagogue Krikor Chetinyan. She also studied orchestral conducting in the 
class of Prof. Ivan Spasov. These teachers heavily influenced her later develop-
ment as a musician. Since 1992 she is the choir-master of “Danubian waves” 
choir in her home town Ruse. Under her direction the choir has taken part in 
numerous prestigious festivals in Bulgaria and abroad. Mrs. Vessela Todorova 
is a recipient of the Golden Badge of Ruse Municipality on the occasion of the 
60th anniversary of the choir. In the 32nd edition of the choral competition 
“Prof. Georgi Dimitrov”, Varna 2010, she became the recipient of the special 
award “Best conductor of Bulgarian children’s choir”, established by Dr. Gar-
ret Jenkins. In 2011 she received a special award for her work on the project – 
“Danubian waves” choir – the need to be part of great art”.

Гайдар - муз. Светослав Обретенов ❖ Вечер - муз. Любомир Денев, текст Тома Бинчев ❖ Половин минута солфеж - муз. Михаил Ройтерщайн ❖ 
Петкано моме хубава - муз. Стефан Мутафчиев ❖ Зимен сън - муз. Иван Спасов ❖ Приятна котешка дрямка - муз. М. Кошар, текст Д. Киркъп ❖ 

Реквием из филма „ Хористите” - муз. Бруно Куле ❖ Облаци - муз. Давид Азурца, текст Ж. Итуралде ❖ 
Падането на Вавилон - спиричуъл (аранжимент Кари Ала- Поланен)

Хор „Дунавски вълни” е участвал и в редица български и международни 
фестивали: в Чехия, Румъния, Русия, Гърция, Германия, Полша и др. 
Съставът се състои от две формации: подготвителна и концертна. По насто-
ящем концертната формация включва около 35 момичета и момчета на въз-
раст между 11 и 17 години, а детската – около 25 хористи. Репертоарът на хор 
„Дунавски вълни” е много разнообразен, вкючващ произведения от различни 
стилове и епохи, написани от български и чуждестранни композитори.
Весела Тодорова завършва Академия за музикално и танцово изкуство 
в град Пловдив със специалност „Музикална педагогика“. Учи хорово ди-
рижиране в класа на забележителния диригент и педагог Крикор Четинян 
и оркестрово дирижиране при проф. Иван Спасов – две личности, които 
оставят трайни следи в нейното израстване като музикант. 
През 2010 г. на 32-я Международен Майски хоров конкурс „Проф. Георги 
Димитров“ е удостоена с награда за „Най-добър български диригент на дет-
ски хор”, учредена от д-р Гарет Дженкинс. През следващата 2011 г. спечелва 
специалната награда на Националния Дворец на децата за разработката 
„Хор Дунавски вълни – необходимостта да си част от голямото изкуство”. 



Смесен хор 
„Драган 
Шуплевски“
Скопие, Македония
Хорът е важен фактор в музикал-
ния живот на Македония от дълго 
време. Освен редовните си концер-
ти, съставът е участвал в няколко 
музикални проекта на реномирани 
фестивали като „Майски вечери 
в операта”, „Интерфест”, „Хорови 
празници в Ниш”. Репертоарът му 
се състои от произведения от епо-
хата на Ренесанса до наши дни, като 
освен а капела има и творби с музи-
кален съпровод. 
Особено високо са ценени ежегод-
ните концерти на хора с църковна 
музика, които се провеждат в маке-
донската православна църква „Св. 
Климент” и католическата църква 
„Св. Сърце Исусово” в Скопие. Хо-
ристите са студенти на възраст меж-
ду 18 и 24 години, които с енергията 
и жизнеността си придават своеоб-
разния облик на състава. Няколко 
телевизионни и радиопредавания са 
осъществени по време на годишните 
концерти с църковна музика, както 
има издадени и 2 компакт диска с 
тези изпълнения. През последните 
пет години, под ръководството на 
настоящия си диригент професор 
Сашо Татарчевски, хорът е редовен 
участник в международни конкурси 
и е носител на множество награди.
Сашо Татарчевски е роден през 
1972 г. в Битоля, където започва 
своето музикално образование. Магистърската си степен по хорово и ор-
кестрово дирижиране получава във Факултета по музика в Скопие, а също 
така посещава майсторски класове по дирижиране в Ню Йорк, Рим, Бер-
лин, Москва, Флоренция и Сакт Петербург. 
Г-н Татарчевски е изнесъл многобройни концерти и е спечелил международ-
ни награди в Португалия, Словения, Шотландия, Белгия, Гърция, Швейца-
рия, Испания, Хърватия, Италия, Сърбия, България, Чехия, Русия, Турция, 
както и в Македония. Работил е с Камерния оркестър на град Битоля, Ма-
кедонската филхармония, Македонската опера и балет, Orchestra Sinfonica 
di ICE – Rome, операта в Битоля, ансамбъла за съвременна музика”Алеа”, 
симфоничния оркестър на FM… В момента е преподавател във Факултета 
по музика, художествен ръководител на камерен хор “Pro Ars” и диригент 
на дамския хор към Младежкия център в Скопие. 

Michael Haydn: Tenebrae factae sunt ❖ Tomislav Zografski: Marika ❖ Arvo Part: Bogorodice Devo ❖ 
Trajko Prokopiev: Kondak ❖ Александър Танев – Не мой пея, птичко ранобудна ❖ Zhivko Firfov: Humoreska

„Dragan Shuplevski“ 
mixed choir
Skopje, Macedonia
The choir has been a significant factor in the music life of Macedonia for a long 
period of time. Besides its regular concerts, the choir has participated in several 
music projects at renowned festivals such as “May Opera Evenings”, “Interfest”, 
“Nish Choral Festivities”. The repertory ranges from the renaissance to the pre-
sent day including not only a capella, but also works with instrumental accom-
paniment. It has been especially highly praised for the annual concerts of sacred 
music at the “St. Clement” Macedonian orthodox church and the “Holy heart 
of Jesus” catholic church in Skopje. Its members are students at the age of 18-24 
who give the recognizable energy and liveliness of the choir. Several TV and 
radio broadcasts and two CD recordings were made from the annual concerts of 
sacred music. In the past five years, under the leadership of its current conduc-
tor, prof. Sasho Tatarchevski, the choir is a regular participant to international 
competitions and winner of numerous awards. 
Sasho Tatarchevski was orn 1972 in Bitola where he starts his music edu-
cation. He earns his masters degree in choral and orchestral conducting at the 
Faculty of Music in Skopje and attends several conducting master classes in New 
York, Rome, Berlin, Moscow, Florence and St. Petersburg. 
Mr. Tatarchevski has performed numerous concerts and won international 
prizes in Portugal, Slovenia, Scotland, Belgium, Greece, Switzerland, Spain, 
Croatia, Italy, Serbia, Bulgaria, the Czech Republic, Russia and Turkey as well 
as in Macedonia. He has worked with the Bitola chamber orchestra, Macedo-
nian philharmonic, Macedonian opera and ballet, Orchestra Sinfonica di ICE 
– Rome, Bitola opera, modern music ensemble “Alea”, Symphony orchestra of 
the FM… At the moment he works as a teacher at the Faculty of Music, artistic 
leader of the “Pro Ars” chamber choir and conductor of the Female choir at the 
Youth Centre in Skopje.



ЖУРИ
Трети международен хоров фестивал 
„Черноморски звуци“, Балчик 5-9 юни 2013
Огнян Василев е роден през 1952 г. в Хасково. Завършва Музикалното 
училище в Пловдив със специалност обой, а през 1977 г. се дипломира в му-
зикалната академия в София в класа по хорово дирижиране на проф. Анна 
Белчева. В периода 1977-1991 г. гради музикaлната си кариера в България 
като главен диригент на хоровете „Родна песен“ и „Collegium musicum” в 
Хасково, с които печели награди и медали от конкурсите във Варна, Корк 
– Ирландия, Алтенмитлау – Германия, Гориция – Италия, Тур – Франция. 
Дирижира Женски камерен хор към Българската национална телевизия, 
преподава хорово дирижиране в АМТИИ – Пловдив.
От 1991 г. до сега работи в град Пори – Финландия. Главен диригент е 
на Филхармоничния и оперен хор на града, смесен хор „Tempori“, женски 
камерен хор „Sempre“, Хор на девойките „Balanssi”. С хоровете „Sempre“ 
и „Balanssi” печели награди от конкурсите в Тампере – Финландия, Кан-
тонигрос – Испания, Хорова олимпиада в Бремен – Германия, Валета – 
Малта и Венеция – Италия. Огнян Василев е избран за хоров диригент на 
Финландия за сезон 2011-2012 година.
Josu Elberdin е роден през 1976 г. в Пасая. Завършил е Социална педаго-
гика в „Университета в страната на Баските“ през 1997 година и консерва-
торията в родния си град (през 2001, 2003), от която получава степен учител 
по пиано и пеене. От 1991 г. работи като органист в местната църква, от 
2000 г. преподава музика и движение, композиционни техники, аранжи-
мент, орган и пиано в музикалното училище в Пасая. Като хоров певец и 
като солист си сътрудничи с десетки хорови и инструментални групи. 
Josu Elberdin е добре известен благодарение на своите хорови произведе-
ния. Носител е на награди за композиция, ръководител на семинари и пред-
почитан композитор от престижни хорове по цял свят. 
Музиката на Josu Elberdin е основно посветена на детските хорове и се реа-
лизира като музикални истории, някои от които със съпровод на оркестър. 
Въпреки, че пише основно хорова музика композиторът е автор и на голям 
брой симфонични поп-рок и инструментални творби.
Валентина Георгиева е диригент, преподавател по музика и ръководи-
тел на детски вокални формации. Възпитаник на АМТИ-Пловдив, с препо-
давател по дирижиране доц. Никола Липов. Специализирала хорово дири-
жиране в ДМА “П. Владигеров” – София при проф. Лилия Гюлева. Активен 
участник в международни хорово-диригентски курсове, член на Изпълни-
телното 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, Румъния, носител на награди от нацио-
нални и международни форуми. Под нейно ръководство, през 1998, 2004 и 
2011 г. смесен хор „Черноморски звуци“ издава 3 компактдиска. 
С много желание, талант и упоритост тя се стреми, опирайки се на тради-
цията, да придаде съвременен облик на хора в съответствие със световните 
тенденции в хоровото изкуство.

JURY
Third International Choir Festival 
„Chernomorski zvutsi“, Balchik 5-9 June 2013
Ognian Vassilev was born in 1952 in Haskovo. He graduated in oboe at the 
Music School of Plovdiv and in 1977 completed his studies at the Music Acad-
emy of Sofia in the choral conducting class of prof. Anna Belcheva. 
Within the period 1977-1991 he established his career in Bulgaria as con-
ductor of the choirs „Rodna pesen“ and „Collegium musicum“ in Haskovo 
which won distinctions and awards at competitions in Varna, Cork-Ireland, 
Altenmitlau – Germany, Gorizia – Italy, Tours – France. He conducted the 
Women‘s Chamber Choir at the Bulgarian National Television and a lecturer 
at the Music Academy in Plovdiv. 
Since 1991 he has worked in Pori – Finland where he is Chief conductor of the 
Opera and Filharmonic Choir, “Tempori“ Mixed Choir, “Sempre“ Women‘s 
Chamber Choir and „Balanssi“ Girls’ Choir. 
With “Sempre” and “Balanss” he won prizes at the competitions in Tampere-
Finland, Cantonigros – Spain, Choral Olympiad in Bremen – Germany, Valetta 
– Malta, Venice – Italy and Prague. 
For the season 2011-2012 he was awarded the title “Conductor of Finland”. 
Josu Elberdin - Born in 1976 in Pasaia (Gipuzkoa, Spain), began his musical 
studies at the Conservatory of Pasaia, Pasaia Musikal, from which he received a 
degree (2001, 2003) as a teacher of piano and singing. Since 1991, he works as an 
organist at Nuestra Señora del Carmen de Trintxerpe Church (Pasaia).  Since 2000, 
he works as a Music teacher at the Musical School of Pasaia, where he teaches Music 
and Movement, Composing Techniques, Score arrangement, Organ, and Piano, and 
also conducting and cooperating with several choral or instrumental groups. 
Josu Elberdin is mainly well known because of his composing works. He has 
won several composing awards at the Tolosa Music Contest and Lore jokoak 
composer Contest in Ondarroa (Bizkaia).  His music is mainly dedicated to 
childrens choirs, and is performed as musical stories, some of which are accom-
panied by orchestra. Though his works are mainly choral, he has also a large 
production of symphonic works, as well as pop-rock and instrumental. He has 
worked for great artists as Garikoitz Mendizabal or Kepa Junkera. 
Valentina Georgieva is a conductor, music teacher and leader of children’s 
vocal formations. She is a graduate of the Academy of Music, Dance and Fine Arts 
in Plovdiv, where she studied conducting with the Associate Professor N. Lipov. She 
subsequently specialized in choral conducting under professor Liliya Gyuleva at the 
State Academy of Music”P. Vladigerov” in Sofia. An active participant in interna-
tional 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 tak-
en part in numerous competitions and festivals in Spain, Greece, Macedonia, Ger-
many, Italy, Serbia, Croatia, Turkey, Czech Republic, Romania and is a prize winner 
at national and international forums. As a leader of „Chernomorski zvutsi“ mixed 
choir, she has three compact discs released in 1998, 2004 and 2011. Full of inspira-
tion, 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.

СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД

ЕТ "ЕЛЕКТРА -
Георги Железов"

ЕТ "ПАМИР 49 - 
Панайот Панайотов"

ЕТ „Деби – Енчо Иванов“

www.chernomorskizvutsi.com
The texts in the programme have been published as they were submitted by the participants.Текстовете публикувани в програмата са във вида, в който са предоставени от участниците.


