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Dear guests of Balchik
and the fourth edition
of the International
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 четвъртото 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

Смесен хор
„Черноморски звуци“

Chernomorski Zvutsi
Mixed Choir

Смесен хор „Черноморски звуци“ е създаден през 1914 г. 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 историческа книга.
За активен принос в българската музикална култура хорът е носител на трите най- големи отличия: „Златна лира“ от Съюза на българските музикални и
танцови дейци; „Златен плакет“ от Български хоров съюз и Златна статуетка
от Съюза на българските композитори. През 2014 г. хорът е удостоен с грамота от Община Балчик за цялостен принос в културния живот на гр. Балчик.
Смесен хор „Черноморски звуци“ е свят на съзидание и творчество, на общуване 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“ пишат
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.
От 2010 година хорът е организатор
на ежегоден международен фестивал.
Д-р Валентина Георгиева е
диригент, музикален педагог, ръководител на детски вокални формации, председател на Сдружение
„Музикален свят – Балчик“, създател и артистичен директор на международния хоров фестивал „Черноморски звуци“. Възпитаник е на
АМТИ – Пловдив. Специализирала
хорово дирижиране в ДМА „П. Владигеров“ – София, получава докторската си степен през 2013 г. в НБУ.
Д-р Валентина Георгиева е активен
участник в международни хорово-диригентски курсове, жури в национални
и международни фестивали, носител на приза „Общественик на годината“ в
три поредни години. Опирайки се на традицията в българското хорово изпълнителско изкуство, тя съхранява ценностите и гради новата история на
100 годишния хоров състав „Черноморски звуци“ в съответствие със световните тенденции в хоровото изкуство.

Chernomorski Zvutsi mixed 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:
Golden Lyre of the Union of the Bulgarian Musicians and Dancers, Golden
Plaque of the Bulgarian Choral Union and Gold-plated Statuette of the Union
of Bulgarian composers – for its creative activity and contribution to the Bulgarian musical culture: In 2014, the mixed choir was honoured with the diploma
for overall contribution to the cultural life of the town by Balchik Municipality.
Chernomorski Zvutsi is a world of work and creativity, companionship 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, reflect
on the classics or seek the suggestions of the contemporary composers, but most
of all the singers merge with the Bulgarian songs. Since 2010, „Chernomorski
zvutsi” has been the organiser of the eponymous international choir festival,
which is held annually in Balchik, at the beginning of June.
PhD Valentina Georgieva is a conductor, music pedagogue, leader of
children’s vocal groups, president of the Association „Musical world-Balchik”,
creator and artistic director of the International choir festival „Chernomorski
zvutsi”. Having graduated from the Academy of Music and Dance Arts -Plovdiv,
she specialised in choral conducting at the National Academy of Music „Prof.
Pancho Vladigerov”, Sofia and received her PhD in 2013 at the New Bulgarian
University in Sofia. PhD Valentina Georgieva is an active participant in international choral conducting courses, adjudicator at national and international
festivals, winner of „Socially active person of the year” three consecutive years.
Leaning on the tradition of the Bulgarian choral performing art, she preserves
the values and creates the new history of the hundred-year-old choir „Chernomorski zvutsi” in accordance with the worldwide trends in the choral art.

Балчик, България

Balchik, Bulgaria

John Rutter – Look at the world ❖ Josu Elberdin – Da pacem, Domine ❖
Иван Спасов – Есенен път ❖ Стефан Драгостинов – Шинка ❖
Добре дошли – аранж. д-р Валентина Георгиева

Bodra pessen Children’s Choir

of the Municipal children’s complex in Shumen, Bulgaria

Детски хор „Бодра песен“
при ОДК Шумен, България
Хорът е създаден през 1963 г. от
проф. Венета Вичева. Днес негов
художествен ръководител и диригент е Деница Узунова, пианист
– Жанета Кацарова. Хор „Бодра
песен“ е завоювал 6 първи награди от международните хорови
конкурси в Дебрецен, Унгария;
Арецо, Италия; „Проф. Георги
Димитров“ - Варна, България,
Неерпелт, Белгия („Summa cum
lаude“); Анталия, Турция - „Cum
Lаude“; ГРАН ПРИ „Звучит Москва“ - Москва, Русия.
Хор „Бодра песен“ достойно представя българското детско хорово
изкуство в Чехия, Унгария, Италия,
Белгия, Русия, Германия, Румъния,
Гърция, Полша, Франция, Турция,
Словакия. Реализирал е 4 дългосвирещи грамофонни плочи, компакт
диск, студийни и документални заДетски хор
„Бодра песен“
Петър Ступел, текст Георги
Струмски - За да има песен ❖
Добри Христов – Тебе поем
№3 из Общодостъпна литургия №2 ❖ Иван Спасов,
текст Христо Ясенов - Раждане на зората ❖ Василис
Макридис - Училищен звънец
❖ Добри Христов – Ръченица
❖ Георги Димитров, скоропоговорка – Коза и пелин ❖
Merry L. Ligthfoot - A Festive
Alleluia ❖ Luis Prima Sing, sing, sing

писи в радио и телевизия. Хор „Бодра песен“ е носител на Орден „Св.
Св. Кирил и Методий“ - І степен;
Медал „За заслуги към Българската
народна армия“; „Кристална лира
2010“; „Голямата награда на Шумен“.
Носител е на званията „Посланик на
Европейската култура“ и „Музикант
на годината“ за 2005 г.
Деница Узунова е възпитаник на
проф. Венета Вичева по дирижиране
от първия випуск на специалността
„Музикална педагогика“ в Шуменски
университет “Епископ Константин
Преславски”. Като отлична студентка
е поканена от проф. Вичева за хормайстор на смесен хор “Родни звуци” и
детски хор “Бодра песен”. От 1995 година е втори диригент на детския хор,
а от 2011 година негов художествен
ръководител и диригент. През 2000
г. Д. Узунова завършва международен курс за диригенти при професорите Борис Тевлин (Русия), Елен Ги
(Франция), Лари Уайът (САЩ) и Марин Чонев (България), а през 2006 г.
посещава хорово-диригентския клас
на проф. Ервин Ортнер (Австрия)
с Арнолд Шьонберг хор в гр. Русе.
През 2010 г. печели първа награда в
ІІІ национален конкурс за педагози,
работещи в извънкласната и извънучилищна дейност, организиран от
фестивална програма „Приятели на
България” и Министерство на образованието. Ръководи организацията
и провеждането на Международните
детско-юношески хорови празници
„Добри Войников“ в Шумен, автор е
на статии и студии по теми от областта на хоровото изкуство.

The choir was founded in1963 by Prof.
Veneta Vicheva. Since 2011, the art
director and conductor of the choir
has been Denica Uzunova, Zhaneta
Katsarova is the piano accompanist.
„Bodra pessen“ choir won six first prizes at the following international choir
competitions: „Bella Bartok“ in Debrecen, Hungary; „Guido
d’Arezzo“ in Arezzo, Italy;
Neerpelt, Belgium, „Summa cum laude“; “Prof.
Georgi Dimitrov” in
Varna, Bulgaria; Antalya,
Turkey (Cum Laude);
GRAND PRIX winner
„MOSCOW SOUNDS“
Russia. „Bodra pesen”
choir is distinguished in
representing the Bulgarian children’s choir art in
the Czech Republic, Hungary, Italy, Belgium, Russia, Germany,
Romania, Greece, Poland, Turkey, Slovakia and France. The choir has four
LP records, studio and documentary
recordings and a CD.
„Bodra pesen“ choir won the following national and international
medals and awards: “St. St. Cyrill and
Methodius“ order – 1st rank; „For
distinguished service to the Bulgarian

national army“ order; „Crystal Lire“
award for excellence in the „Choral
art“. „Bodra pessen“ choir was awarded
„European culture ambassador“, „First
prize of Shumen“ for arts and culture;
“Musician of the year” in 2005.
Denitsa Uzunova is a student of
prof.Vicheva. She works at the Municipal Children’s Complex,
Shumen as a senior teacher and the conductor of
„Bodra pessen“ choir. In
2000 she completed The
Second
International
Conductors Workshop
in Varna with Prof. Boris Tevlin (Russia), prof.
Helen Gee (France), Dr.
Larry Wyatt (USA), prof.
Marin Chonev (Bulgaria).
In 2006 she attended a
class of prof. Erwin Ortner – a choral-conductor /Austria/
with Arnold Schoenberg Choir in
Rousse In 2010, Denitsa received the
First Prize in the Third National Competition for teachers working in extracurricular activities organized by the
festival program „Friends of Bulgaria“
and the Ministry of Education. Denitsa Uzunova is the author of articles on
topics related to choral art.

Женско-девическият хор „Бодра песен” е сборна формация от настоящия концертен състав на детски хор „Бодра песен” и бивши възпитанички на хора, които през 2013 година вземат участие в 50-годишния юбилеен
концерт на състава. Вече 1 година тези около 15 жени не се разделят с любимия си хор и дават воля на желанието си да пеят отново. Възрастта на изпълнителите е от 10 до 50 години. Участват в коледния концерт на хора през
2013г. и във Великденския концерт през 2014 г. в памет на проф. Венета Вичева, с изпълнението на „Stabat Mater“ от Перголези и Филхармония Шумен.
The Bodra Pessen Women’s – Girl`s Choir is assembly formation
from current and former participants of the Bodra Pessen Children’s Choir, which
contributed to the 50th anniversary jubilee of the choir in 2013. More than a year,
these nearly 15 women did not abandon their favorite choir and keep on singing.
The age of participants is between 10 and 50 years. They participated in the
Christmas concert of the choir in 2013. As part of the Easter Concert in 2014, they
performed “Stabat mater” of Pergolezi together with the Shumen Philharmony in
honor (memory) of Prof. Veneta Vicheva.
Женско-девически хор „Бодра песен“
А. Калнинш - Музика ❖ Дж. Б. Перголези, - Stabat Mater - 1,8 част ❖
Валтер Райн - „Елате в гората“❖ M. L. Ligthfoot - Pie Jesu ❖ Уно Найсоо Горска телеграма ❖ Георги Костов, текст Асен Разцветников - Чудното
хоро ❖ Георги Димитров, текст Йордан Стратиев - Синигерова сватба

Consonance
Youth
chamber
choir
Bucharest, Romania

Младежки камерен хор „Консонанс“
Букурещ, Румъния

Младежки камерен хор „Консонанс“ (Съзвучие) е създаден
през 1996 г. по предложение на
Lacramioara Ana Pauliuc, учител в
Националният колеж по изкуствата
„Dinu Lipatti“ в Букурещ. Членовете на хора са ученици от колежа.
От 1996 г. хор „Консонанс“ е член
на Румънската асоциация за хорово
пеене, както и на международните
„A Coeur Joie“ и „Europa Cantat“.
Хорът е удостояван с награди и дипломи още от създаването си. Найважните от тях са: Първа награда и
специалната награда „Златната птица“ в Албена, България през 2007
г.; два сребърни медала на „World
Choir Games“ (Световна хорова
олимпиада) в Грац, 2008 г.; бронзов
и сребърен медал от Международния хоров фестивал в Превеза, Гърция през 2011г.
Лакрамиоара, Ана Паулиук
завършва Музикалната академия
„G. Dima“ в Клуж – Напока, Румъния през 1991 г. и става диригент

на детския хор „Angeli“ към радиотелевизионния център в Яш. През
1992 г. тя е виолист в Националния
филхармоничен оркестър „Dinu
Lipatti“ в Сату Маре. Една година
по-късно решава да се насочи към
преподаването в Националния колеж по изкуствата в Букурещ.
През 2000 г. получава стипендия
и възможност за задълбочаване
на своите знания в Conservatorio
Superior de Musica в Малага, Испания. През 2001 г. в продължение на
7 месеца, тя работи като хор майстор
с Академичния хор към Полифоничния оркестър „Олтения“ в Крайова.
Най-голямото достижение в нейната артистична кариера е Младежкия камерен хор „Консонанс“,
който тя създава по собствена ини-

циатива, след като в продължение
на 10 години е пяла в международно
признати състави като a „Cappella
Transylvania“ и „Antifonia“ – и двата
от Клуж-Напока.

Din palme - Olguta Lupu ❖ Fericirile - Dragos Alexandrescu ❖
Тебе поем - Добри Христов ❖ Colinda de pricina - Adrian Pop ❖
Zamfira - Gheorghe Danga ❖ What a Wonderful World - George David
Weiss / Bob Thiele ❖ Feelings - Morris Albert

The Chamber Young Choir „Consonance” was founded in 1996, being
initiated by Lacramioara Ana Pauliuc, teacher at the National College
of Arts „Dinu Lipatti’ from Bucarest.
The members are students at the National College „Dinu Lipatti” from
Bucarest.
Since the summer of 1996, the „Consonance” choir has been a member of the
„Romanian Association of Choral Singing”, „A Coeur Joie”, „Europa Cantat”.
From the beginning, the choir was
awarded with many prizes and diplomas. The most important prizes are:
The first prize and the special prize
„The Gold Bird” – Albena 2007; two
Silver Medals won at the „World Choir
Games” – Graz 2008; one bronze and
one silver medals at Preveza International Choral Festival – 2011.
Lăcrămioara Ana Pauliuc
graduated from the Academy of Music „G. Dima“ from Cluj-Napoca, Romania (1991). She was conductor of
the Children’s Choir „Angeli” of the
Broadcasting Studio – Iasi. In 1992
was violist at the National Philharmonic Orchestra „Dinu Lipatti“, Satu
Mare. After one year, she decided to
return to education at the National
College of Arts „Dinu Lipatti“ in Bucharest.
In 2000 she was the recipient of a
scholarship from the Conservatorio
Superior de Musica in Malaga, Spain,
deepening scholarship studies conducted.
In 2001, for a period of several
months, working with the Academic
choir of „Oltenia“ Philharmonic of
Craiova, as choir master.
Her artistic work is largely about
achievements The Chamber Young
Choir „Consonance”, which she set
up on her own initiative , after10 years
of singing in choirs internationally
renowned as „Cappella Transylvania”
and „Antifonia” both in Cluj-Napoca.

Смесен хор Испарта

Isparta мixed choir

Смесен хор Испарта е основан през 2010 г. с доброволното участие на учители от града. Скоро след създаването си, хорът изнася много концерти в Турция, Гърция и Швеция, където изпълненията му предизвикват голям интерес
и получават одобрението на публиката. Репертоарът на хора варира от Ренесансови мотети и мадригали до съвременни композиции, спиричуъли, както
и много обработки на народни песни
от различни страни. Хорът се ползва
с подкрепата на губернатора и регионалнато управление на Министерството на образованието.
Диригент на хора от неговото основаване е Николай Мерджанов,
който е добре познат в международните хорови среди. Н. Мерджанов е носител на награди от много
международни хорови конкурси в
Германия, Полша, Италия, България, Гърция, Турция, Македония
и Швейцария. Изявява се в найпрестижните музикални центрове
в Европа (в Швеция, Норвегия, Германия, Финландия, Франция, Италия, Гърция, Белгия, Люксембург, Швейцария, Полша, Холандия, Дания, Турция, Сърбия, Македония, Русия, Словакия), в Северна и Южна Америка (в САЩ, Мексико, Бразилия) и в Азия
(Япония). Николай Мерджанов е музикален директор на Международният
хоров фестивал в Анталия.

The Isparta Mixed Choir was founded in 2010 on voluntary teachers from the
town. Short time after its founding, the choir performed many concerts in Turkey, Greece and in Sweden.
All the concerts created a big interest and appreciation among the audience.
The choir’s repertoire is ranging from Renaissance motets and madrigals to contemporary compositions,spirituals, as well many folksong arrangements from
different countries.
The choir has a support of governor- generalship and regional Department of
Ministry of Education.
Conductor of the choir, since its foundation is Nikolay Merdzhanov, a
well known conductor in international choir music area.
N. Merdzhanov is the Prize winner at many choir competitions in Germany,
Poland, Italy, Bulgaria, Greece, Turkey, Macedonia and Switzerland.
He appeared at the most prestigious music centers in Europe – in Sweden,
Norway, Germany, Finland, France, Italy, Greece, Belgium, Luxemburg, Switzerland, Poland, Netherlands, Denmark, Turkey, Serbia, Macedonia, Russia,
Slovakia, the Americas – USA, Mexico, Brazil and Asia – Japan.
Nikolay Merdzhanov is a Music Director of Antalya International choir Festival – AICF.

Испарта, Турция

Isparta, Turkey

Eylül sonu – Ilhan Baran ❖ Quella candida man — Ph. de Monte ❖
Laudate pueri – Jozef Swider ❖ Мехметьо - Иван Спасов ❖ Dök
zülfünü – Nevit Kodallı ❖ Beatus vir, Sanctus Adalbertis – P. Lukaszevski

Смесен хор
на Културен център, Терми

Mixed choir of Thermi’s
cultural centre

Смесеният хор на културния център в Терми е създаден през 1998 година.
Благодарение на отдадеността си на хоровото пеене, любовта на местната
общност към културата и икономическата подкрепа на община Терми, хорът
се превърна в уважавана музикална формация. Непрофесионален е, но разполага с разнообразен репертоар и има много участия в хорови фестивали
в цяла Гърция, както и в други страни
като Италия, България, Германия, Словакия, Румъния и др. През последните
няколко години е имал съвместни изяви
със смесения хор на Каламария, който е
и един от най-добрите хорове в Солун.
От ноември 2013 г. хорът има нов диригент, Елефтерия Метакса, и прерастна в
голям състав, наброяващ 52 хористи.
Елефтерия Метакса-Армодору е
родена в Солун, Гърция. Тя е бакалавър
по музика от университета Англия в
Кеймбридж, Великобритания и магистър по музикална композиция от университета Кингстън в Лондон. Също така е
получила правото да добави към името
си титлата A.B.R.S.M. of Pianoforte от
Кралските музикални училища в Лондон. От гръцки консерватории са дипломите й по хармония, контрапункт и оркестрация, а също така най-висшата диплома по пеене. Някои от нейните композици са изпълнявани на концерти в
Гърция и Кеймбридж, Великобритания.
През последните 5 години е пианист в музикалната консерватория на Терми.
През 2011г. 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.

The mixed choir of Thermi’s cultural centre was created the year 1998. Because of
the dedication in choral singing, the love for culture of the local society and the
necessary economic support of the municipality of Thermi, the choir evolved to
an estimable music ensemble. The choir is a non-professional ensemble but it
has a diverse repertoire and many appearances in choir festivals all over Greece,
as well as in other countries such as Italy, Bulgaria, Germany, Slovakia, Romania
and others. The last few years was performing together with the Mixed Choir of
Kalamaria which is also one of the best choirs in Thessaloniki. From November
2013 the choir has a new conductor, Eleftheria Metaxa and it really grew in a
large choir counting 52 singers.
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, 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 conductor of Tagarades and
N. Raidestos mixed choirs, singing teacher and as a performer (piano-singing).

Терми, Гърция

Thermi, Greece

Mia smyrnia sto parathiri Greek Traditional – arr. Konstantinidis ❖
Mpalanta tou antrikou Theodorakis – arr. Legakis ❖ Mavro gemeni Greek
Traditional – arr. G.Ioannidis ❖ Four songs savopoulos Savopoulos –
arr.E.Metaxa ❖ Marianthi ton anemon Hatzidakis – arr.E.Metaxa ❖
Лиляно моме – популярна българска песен – arr. E.Metaxa & Petrohilos

Български гласове Берлин

Bulgarian Voices Berlin

Благодарение на Bulgarian Voices (Български гласове) Berlin, създаден през
2009 г., уникалното автентично звучене на българските женски хорове може
да се чуе както в концертните зали, църквите, фестивалите и уличните панаири на Берлин, така и на компакт диск, или по радиото.
Двайсетте певици, на възраст между 20 и 60 години от Англия, Румъния,
Сърбия, Литва, България и Германия, са запленени от неравноделните ритми, близките хармонии и обработките на българските народни песни, които
са близки до самобитното им звучене.
Ръководителката на хора Боряна Черети-Величкова работи не само за произношението на български, експресивността и динамиката, но тя обръща
специално внимание на извличането на автентичния „метален“звук, типичен за женския глас.
През зимата на 2010 г. музикантът и композиторът Fabrizio Cassol (Фабрицио Касол) се обръща към състава за съвместна работа по произведението
му „Le Savali“, чиято премиера се състои през 2011 г. по време на „spielzeit/
europa“ в „Haus der Berliner Festspiele“ в Берлин.
Боряна Черети-Величкова е родена в музикално семейство през
1977 г. в България и започва музикалното си образование на петгодишна
възраст. Учи пиано и пеене при проф. Венета Вичева. Изучава хорово дирижиране, пиано и пеене в Академията за музикално и танцово изкуство
в Пловдив, България. Магистратура по хорово дирижиране завършва при
проф. Четинян, а пиано при проф. Роксана Богданова. Тя живее в Берлин
и работи с „Internationaler Kinder und Jugendchor Bach“, Berlin, детски хор
„Моцарт“, „Orthodoxer Chor“ Берлин и реализира театрални проекти в
града и в околностите.

Bulgarian Voices Berlin, founded in 2009, brings the unique authentic sound
of bulgarian female choirs into the Concert Halls, churches, festivals and street
fairs of Berlin, and also onto CD and radio.
The about 20 singers between the age of 20 and 60, from England, Romania,
Serbia, Lithuania, Bulgaria und Germany are fascinated and just love the
bulgarian folklore songs with their unequal rhythms, close harmonies and
„wild“ arrangements.
The choir director Boryana CerretiVelichkova puts her focus beside the
bulgarian pronounciation, expression
and dynamics, especially on the production of this unmistaкable authentic „iron“ sound of the female voice.
In winter 2010 the musician and composer Fabrizio Cassol approached
the women for the production „Le
Savali“, that had its premiere at the
„spielzeit/europa“ in october 2011 at
the „Haus der Berliner Festspiele“ in
Berlin.
Boryana Cerreti-Velichkova
was born into a musical family in Bulgaria in 1977, and started her musical
training at the age of 5. She studied
piano and singing with Prof. Veneta
Viceva. She studied choirleading, piano and singing at the Academy of
Music and Arts in Plovdiv, Bulgaria.
Her Master in Choirleading she did
with Prof.Chetinyan, her piano finals
with Prof. Roksana Bogdanova. She
lives in Berlin and works with several
choirs (Internationaler Kinder und
Jugendchor Bach, Berlin, the Mozart
Childrenchoire, Orthodoxer Chor
Berlin) and Theatre projects in and
around Berlin.

Берлин, Германия

Berlin, Germany

Додулица Бога моли
Arr. Grete Preuss, Judith Pohl
❖ Бре Петрунко / Филип
Кутев, Обработка – Boryana
Cerreti-Velichkova ❖
Кавал свири / Радко Енчев ❖
Баба лук посела / Стефан
Драгостинов ❖ Митро,
майчина достеро / Иван
Спасов ❖ Леле Яне, бело Яне
/ Красимир Кюркчийски ❖
Мори Айда, Айда / Кирил
Стефанов ❖ Рофинка/
Шопска китка / Обработка Bulgarian Voices Berlin

Ilinden
Female
folk choir
Sofia, Bulgaria

The choir was founded in its
current form in 2003 and performs
arrangements of folk songs from
different folklore regions of Bulgaria.
The choir participates actively in the
concert life of Sofia and annually
attends folk festivals in Europe. Its
performances have delighted the
audience, both at home and in Greece,
Italy, Macedonia, Croatia, Slovakia,
Turkey, Montenegro and others. Our
home is the community centre „Iskra 1964“, in the region „Krasna Polyana“,
whose secretary is the tireless folklorist
Irina Slavcheva. The chairman of
the community centre board is the
splendid Bulgarian artist Iliya Iliev.

Женски народен хор „Илинден“
София, България

Хорът е основан през 2003 г. и изпълнява обработени песни на народностна основа от различни фолклорни области
на България. Хорът участва активно в концертния живот на София и веднъж годишно посещава фолклорни фестивали в Европа. На изпълненията му се е наслаждавала публиката както у нас, така и в: Гърция, Италия, Македония,
Хърватска, Словакия, Турция, Черна гора и др. Наш дом е читалище „Искра – 1964“ в район „Красна поляна“ със
секретар неуморимата фолклористка Ирина Славчева, a председател на читалищното настоятелство е прекрасният
български художник Илия Илиев.
Художествен ръководител и диригент на хора е Светослав Балтаков. Творческият път на композитора и диригент минава през Националния ансамбъл „Филип Кутев”, Македонския ансамбъл „Гоце Делчев”, а от 2003 година
насам работи с женския народен хор „Илинден”.
Тъкала ли си, момина мале – муз. Иван Вълев ❖ Ерген деда – муз. Петър Льондев ❖ Брала мома ружа цвете –
муз. Стефан Мутафчиев, орк. Св. Ба лтаков ❖ Чичовите конье – обр. Св. Балтаков ❖ Пита ли, Тинке, майка
си – орк. и обр. Св. Балтаков ❖ Чула ли си, Добро – обр. проф. Здравко Манолов, орк. Св. Балтаков

The artistic director and conductor of
the choir is Svetoslav Baltakov.
The creative work of the composer
and conductor passes through the
National Ensemble „Philip Koutev“,
the Macedonian ensemble „Gotse
Delchev“ and since 2003, he has been
working with the female folk choir
„Ilinden“.

Женски хор
„Седянка“
гр. Орхус, Дания

Хорът е създаден през 1994 г., като
резултат от огромния интерес, предизвикан от концертните турнета
в Скандинавия на Мистерията на
Българските Гласове. Красотата на
българският фолклор, спецификата
на народния тип звукоизвличане,
както и професионализма на българската композиторска школа обедини 20 жени, във възраст между 20
и 46 години в ежеседмична интензивна хорова дейност.
Под ръководството на своя художествен ръководител и основател –
българският диригент Михаил
Делчев, „Седянка” изнася около 35
концерта в един творчески сезон,
често в рамките на музикални фестивали, международни музикални
дни или абонаментни концерти в
Дания, Швеция и Германия.
Михаил Делчев завършва Хорово-диригентския клас като студент
на проф. Васил Арнаудов в Българска Държавна Консерватория.
Работи и живее в Дания, където
в момента е, художествен ръководител на вокалния ансамбъл
„Collegium Vocale – Aarhus”, ораториалния хор „Caeciliakoret“.
Дългогодишен диригент на духовия оркестър „Tonica”, на Университетският Мъжки Хор – Орхус и
гост-диригент на оперния хор в гр.
Орхус.
Основател и диригент на три датски женски хора за български фолклор – „Усмивка”, Копенхаген, и „Седянка”, Орхус и хор „Иглика“ към
Музикалната Консерватория в гр.
Одензе.
Михаил Делчев гастролира като диригент на хорове и оркестри в Дания, Швеция, Германия и САЩ.

Sedjanka
Female Choir
Aarhus, Denmark

Founded in 1994 as a result of the
enormous popularity in Denmark of
Les Mysteres des Voix Bulgares – the
Bulgarian Radio female Choir.
The beauty of the Bulgarian folk music, the specific chest-voice sound
and the uniqueness of music arrangements, gathered 20 women around
the idea of singing Bulgarian music
under the baton of Michael Deltchev.
Sedjanka has an active concert calendar, often with appearance at music

К. Стефанов Мори, айда, айда ❖ Пл. Арабов Защим е мене да живам ❖ Н. Кауфман На Китина чешма ❖
Н. Балабанов Шопски напеви ❖ Кр. Кюркчийски Дилмано, Дилберо ❖
Кр. Кюркчийски Че да ти купим бела сеица ❖ Ф. Кутев Люляй Доне

festivals, church concerts and concert-trips in Denmark, Sweden and
Germany.
Michael Deltchev graduated
Prof. Vassil Arnaoudov’s conducting
class at The National Music Academy
in Sofia. Live and work in Denmark
for more than 20 years. Artistic director and conductor of Collegium Vocale – Aarhus, Cecilia oratorio choir.
Long time serving conductor of Tonica Wind Concert Band, Aarhus University Male Choir and guest-conductor of The Jutland Opera Chorus.
Founder and conductor of tree
Danish female choirs, singing Bulgarian folk music: Usmifka – Copenhagen, Sedjanka – Aarhus and
Iglika – Odense.
Michael Deltchev frequently works
as a guest-conductor for choirs and
orchestras in Denmark, Sweden, Germany and the USA.

Студио
за народно
пеене „Нуша“
София, България

Формацията е новосъздадена –начало на дейността –месец октомври 2013 г. Състои се от момичета
на различна възраст, повечето са
студентки в СУ. От самото начало
ръководител е г-жа Нели Андреева – солистка на ДФА „Ф. Кутев”.
Разработват се професионални партитури на утвърдени композитори.
Участието в конкурса в Балчик ще
бъде старт в изявите от подобно
ниво за певиците в студиото, а така
също и за г-жа Андреева, в качеството и на ръководител. Самата тя
има множество изяви у нас и на
сцени в чужбина, а също така има
много записи в БНР и издадени дискове с нейни изпълнения.

Nusha Folk singing ensemble
Sofia, Bulgaria

The ensemble was created in October 2013. The members of the group are girls
of different age and most of them are from the University of Sofia. Mrs. Nely
Andreeva is the director of the group from the very beginning. She is a soloist
Of the National Folklore Ensemble „F. Kutev”. „Nusha” develops professional
scores of famous composers. The participation in the competition in Balchick
will be the start of challenges of similar level for the group and Mrs. Andreeva
as a director.
Nely Andreeva was born on 23rd May in Asenovgrad. She studied in Shiroka
Laka under the direction of Anka Kuteva. In 1995 she entered the National
Folklore Ensemble „Filip Kutev”. She is a prize winner of Radka Kushleva’s
songs. Mrs. Andreeva has a lot of recordings on TV in Bulgaria and abroad. Issued CDs – „Folk Art Nely 1995”. She has got a lot of records, tours in Europe,
Asia and America. She has been invited to the forum „The bridge between the
generations” to teach the master class. She graduated from the Sofia University
„Kliment Ohridski” – pedagogy specialty.

Кеке-меке - обр. Г.Андреев ❖ Бабино бонбонче - обр. Г.Андреев ❖ Майка Яна - обр. Г.Андреев ❖ Недельо,Недельо-обр. Г.Андреев ❖
Катерино моме - обр. Г.Андреев ❖ Шопски групи - обр. Г.Андреев ❖ Шопска китка - със синбек - обр. Г.Андреев

The Voices
of Dobrudja
Mixed folkl
choir
of the „Prosveta-1900“
Community Centre
Sokolovo village,
Balchik municipality

Смесен народен хор
„Добруджански гласове“

НЧ „Просвета-1900” с. Соколово, община Балчик

Читалището в село Соколово е утвърдено през годините като просветен и
духовен център и място за социално общуване. То е приело и изпълнява
мисията да пази автентичния български фолклор – песни, танци и обичаи,
и да го предава в най – чистия му вид на следващите поколения.
През 2014 година се навършват 60 години от създаването на народния хор в
село Соколово, който днес има две формации – за автентични и обработени
песни. Хорът има издадени три компактдиска с характерни за селото и за
региона народни песни.
Смесеният народен хор „Добруджански гласове“ изпълнява песни от различни етнографски области, изразява преклонението ни към народния музикален гений, радва публиката у нас и в чужбина. Носител е на много отличия, последното от които е от конкурса „Море от ритми“, 2013 г. – първо
място и специален плакет.
Повече от 30 години Женска певческа група за автентични песни и Смесен
народен хор „Добруджански гласове“ се ръководят от Стаматка Кирилова, която е обичана народна певица, с многобройни участия и големи
награди от фестивали и конкурси. Нашата ръководителка има издадени два
компакт диска с добруджански народни песни, книга „Стаматка Кирилова и
нейните песни” 2001 г., записи в Радио Варна, Българско национално радио
и Българска национална телевизия.

Through the years our community
centre has been approved as a spiritual
and educational centre. It has accepted
the mission to save the authentic Bulgarian folklore in its purest form –
songs, dances and customs – and to
pass it to the next generations.
In 2014 the folklore choir will be 60
years old. Nowadays it has two formations – for authentic songs and arranged ones. The choir has 3 recorded
audio discs with folk songs.
Performing songs from different ethnographic regions of Bulgaria, the
mixed choir „The Voices of Dobrudja”
shows our limitless reverence to the
national musical genius and enjoys
the audience in Bulgaria and abroad.
The mixed choir also has got plenty
of awards, the last of which from
the competition „Sea of Rhythms”
2013 – the highest prize and a plaque
for an amazing overall presentation.
The women group for authentic songs
and the mixed choir „The Voices
of Dobrudja” has been directed by
Stamatka Kirilova for more
than 30 years now. She is a professional folklore singer herself and possesses 2 audio discs with folklore songs of
Dobrudja, many awards from different festivals and records in Radio Varna and The Bulgarian National Radio.
Разви се гората – автентична ❖ Рада за вода отива – автентична ❖
Ябълко, бяла и червена – обр. Петър Крумов ❖ Весел да е хоровода обр. Петър Крумов ❖ Ой Добро, Добро – обр. Стоян Гагов
❖ Научила се хубава Дойна – обр. Веселин Добровски ❖
Ти да дойдеш , Гьорге – обр. Николай Кауфман

Мондине ди Нови де Модена
Нови ди Модена, Италия

Хорът е създаден през 1970 г. по идея на учителя по музика в нашето село,
Torino Gilioli, който чува група жени да пеят в автобуса на връщане от екскурзия. Тези жени са били на младини сезонни работници, които са плевели оризищата.
Хорът се състои отчасти от истински работнички на оризищата, чиято възраст е около или надхвърля 80 години, а също така и от техните дъщери и
внучки, и жени, които обичат народнте песни. Mondine разказват с песни
историята на борбата за завладяване на фундаменталните права в защита
на работниците, жените и на най-слабите.
Хорът е участвал в редица международни събития и турнета в Италия и в
чужбина: във Франция, България, Чехословакия, Унгария, Крим и Аржентина, Шотландия, САЩ и Канада, Люксембург и Словения, както и осъществява сътрудничество с други състави и младежки музикални групи.
Най-значимият момент за „Mondine“ през последните няколко години е
участието им, като главни действащи лица във филма „От майка на дъщеря“,
който обикаля фестивалите по света и е високо оценен както от публиката,
така и от критиката.
Ръководител на хора е 56 годишната Мария Джулия Контри. Запленена от народните песни от цял свят, тя
става част от хор „Мондине“ от самото му създаване, когато е на 15 години. Добрият ѝ глас, познанията за историята на италианските фолклорни традиции, организационните и управленски умения, които притежава са причина,
поради която членовете на хора единодушно я избират да поеме ръководството на хора, след смъртта на Маестро
Торино Джилиоли през 2000 г.

O cara mamma ❖ Maremma ❖ Il cacciatore nel bosco ❖ O Venezia che sei la piu‘ bella ❖ Lu rusciu de lu mare ❖
Fimmene fimmene ❖ Bella ciao ❖ Вечеряй Радо – Николай Кауфман

Female Choir
„Mondine
di Novi di
Modena“
(Rice weeders)
Novi di Modena, Italy

The choir was born in 1970 from an
idea of the music teacher in our village, Torino Gilioli, hearing a group
of women singing on the bus on the
way back from an excursion. These
women had been rice weeders in their
youth. The Mondine were seasonal
workers of the rice fields.
The choir is composed in part by true
rice weeders, whose age is approaching and in some cases exceeds the age
of 80, and their daughters and granddaughters, or women who love folk
songs. They sing and simply tell the
story of the struggle to conquer fundamental rights in defense of workers, women, of the weakest.
The choir took part in numerous
international events in Italy and
abroad: in France, Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Crimea and Argentina, Scotland, the United States
and Canada, Luxembourg and Slovenia, and collaborations with other
groups and youth musical bands.
The most significant moment of
the last few years has been the participation, as protagonists, in the
film „From mother to daughter,“
which toured festivals around the
world with great consents of public
and critics.
Maria Giulia Contri - the director of the choir is 56 years old. Passionate about folk song from around
the world, she has became part of the
choir Mondine from the very beginning, when she was 15. Equipped
with a good voice and knowledge of
the history of Italian folk traditions,
with organizational and managerial
skills, at the death of the master Torino Gilioli in 2000, she passed to the
leadership of the choir for the common choice of the other members of
the choir.

Камерен хор „Иван Спасов“

Ivan Spassov Chamber choir

Хорът е създаден през 1979 г. като Пловдивски младежки камерен хор от
доц. Никола Липов. Хорът има зад гърба си богата история и многократно
участва в престижни национални и международни фестивали. Осъществява концертни турнета в почти цяла Европа. Носител е на: две II-ри награди
от международния хоров конкурс в Шпитал, Австрия (1985 г.), I-ва награда
от хоровия конкурс „Проф. Георги Димитров“ във Варна (1987 г.), I-ва и IVта награда от хоровия конкурс в Гориция, Италия (1987 г.), II-ра награда на
хоровия конкурс „Драган Шуплевски“ в Скопие, Македония (2002 г.), I-ва
и III-та награда, награда за солист и специална награда от списание „Вспулчесна“ в международния фестивал за православна църковна музика в град
Хайнувка, Полша (2005 г.), I-ва и специална награда за интерпретация на
фолклорни теми от международния хоров конкурс „Москва – город мира“
в Москва, Русия (2009 г.), II-ра награда на международния майски хоров
конкурс „Проф. Георги Димитров“ – Варна (2010г.) и Специална награда за
изпълнение на песен от Иван Спасов; I-ва награда от международния фестивал „Хрустальная часовня“ в Москва, Русия, (2011 г.).
Гергана Люцканова – Петрова завършва Академията за музикално
и танцово изкуство в Пловдив в класа по дирижиране на доц. Крикор Четинян и гл. ас. Димитър Григоров. Специализира хорово дирижиране при
доц. Никола Липов. От 1998 до 2000 г. е хормайстор и диригент в Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, а от 2000 г. работи с Камерен
хор „Иван Спасов“.
Росица Димова е хормайстор и корепетитор на хора от 1999 г. Завършила е
Академията за музикално и танцово изкуство, гр. Пловдив със специалност
пиано при доц. Р. Богданова и хорово дирижиране при проф. Зл. Делирадева. Работи като корепетитор в Държавна опера - Пловдив.

The choir was founded in December 1979 as The Plovdiv Youth Chamber Choir
from Associate Professor Nikola Lipov. The choir has a rich history and repeatedly
has participated in prestigious national festivals and has toured throughout almost
all of Europe. The choir is winner of: Two II-nd awards of the International Choral
Competition - Spital, Austria (1985); I-st award of the International May Choral
Competition „Prof. Georgi Dimitrov”, Varna (1987); I-st and IV-th award of the
International Choral Competition, Goritzia, Italy (1987); II-nd award of the International Choral Competition „Dragan Shuplevsky”, Skopje, Macedonia (2002); I-st
and III-rd award, award for soloist and special award from „Vspulchesna” magazine
of the International Festival for Orthodox Sacred Music, Haynuvka, Poland (2005);
I-st award and Special award for Interpretation of folk themes of the International Choir Festival „Moscow-gorod
mira”, Moscow, Russia (2009); II-nd
award and Special award for performing a song from Ivan Spassov of the
International May Choral Competition
„Prof. George Dimitrov”, Varna (2010);
I-st award of the International Choral
Competition „Hrustalnaya chasovnya”
Moscow, Russia (2011).
Gergana Lyutzkanova-Petrova graduated from the Academy
of Music, Dance and Fine Arts-Plovdiv in the class of Conducting of Associate Professor Krikor Chetinyan
and Chief Assistant Dimitar Grigorov. Specialized in Choral Conducting with Associate Professor Nikola
Lipov. From 1998 till 2000 she was
choir-master and assistant conductor in Plovdiv’s „Angel Boukoreshtliev” Singer Society. Since 2000 she
has been working with Chamber
Choir „Ivan Spassov”.
Rositsa Dimova has been the assistant conductor and accompanist of
the choir since 1999. She graduated
from the Academy of Music,Dance
and Fine Arts -Plovdiv in the class of
Piano of Associate Professor Roksana
Bogdanova, and in the class of Choral
Conducting of Professor Zlatina Deliradeva. She works as accompanist in
State opera-Plovdiv.

Пловдив, България

Plovdiv, Bulgaria

Morten Lauridsen – O nata
lux ❖ Пламен Арабов –
Чие оро най-хубаво (2013)
❖ Иван Спасов – Димано,
белай кадоно ❖ Guy Lafarge,
Pierre Philippe – Музикални
кутийки ❖ Javier Jacinto –
La cucaracha

Вокален
ансамбъл
„Това малко
нещо“
L’isle sur la Sorgue,
Франция

Съставът „Това малко нещо“ е създаден преди 6 години в град Авиньон Франция. Хорът е не професионален. Всичките 12 дами работят
в общинската администрация на
Авиньон. Репертоарът е разнообразен по стил и епоха и се изпълнява
на три или четири гласа. Съставът
има ежегодни изяви организирани
от обласната управа като публиката надхвърля понякога 1500 до
2000 слушатели. През 2014 година
вокалната група предвижда серия
от концертни изяви в съседни на
Воклюз департаменти като Гар и
Буш дьо Рон. Първият от тези концерти беше на 19-ти януари 2014 в
град Барбентан.
Бисер Костадинов е оперен
артист, бас и хоров диригент. Cлед
завършване на Българска Държавна Консерватория в София работи
в Хоровата капела „Светослав Обретенов“. Лауреат на конкурса на
Никола Гюзелев излъчен по Балгарска Телевизия през 1987, работи във
Франция от 1991.

През есента на 2010 г. Костадинов реализира в студиото на „Радио Варна“ запис на „Солови песни на Добри Христов“. През 2013 записва оперни арии от български композитори и от Верди под заглавие „Паралели“. По повод на
3-ти март Костадинов беше поканен от посланника на България в Париж, господин Марин Райков за концерта на
Националната Гвардия на Франция на 8-ми март 2012 в катедралата „Свети Луй на Инвалидите“ в Пaриж, изпълнявайки известни оперни арии.

Un petit air de rien Female choir
L’isle sur la Sorgue, Франция

The vocal ensemble „Un petit air de rien“ (That little thing) was established six years ago in the city of Avignon, France.
It is not a professional choir. All the twelve women work in the municipal administration of Avignon. The repertoire is
varied in style and epoch and is performed in either three or four voices(voice parts). The vocal group has annual events
organized by the local government, with audience sometimes exceeding 1,500 to 2,000 listeners.
In 2014, the vocal group intends to have a series of concerts in other French departments neighboring the Vaucluse department as Gard and Bush de Ron. The first of these concerts was on 19th January, 2014 in the town of Barbentan .
Biser Kostadinov – opera singer, bass and choral conductor. Having graduated from the Bulgarian State Conservatory in Sofia, he worked with the Bulgarian a Cappella Choir (National Philharmonic Choir „Svetoslav Obretenov”). In
1987, he is a prizewinner of Nikola Gyuzelev’s competition, broadcast on the Bulgarian National Television. Since 1991,
he has been working in France.
In the autumn of 2010, Kostadinov realized the recording „Solo Songs by Dobri Hristov” in the studio of Radio Varna.
In 2013, he recorded opera arias by Bulgarian composers and Verdi under the heading „Parallels”. On the occasion of 3rd
March (Bulgarian national holiday), Kostadinov was invited by the Ambassador of Bulgaria in Paris, Mr. Marin Raykov,
to take part in the concert of the National Guard of France on 8th March, 2012 in the Cathedral „St. Louis des Invalides”
in Paris, performing some opera arias.
Tourdillon – Пиер Атанан, около 1530 година ❖ Ninnina, la mia diletta – песен от Корсика ❖ Piu non si trovano – Moцарт ноктюрно К.549 ❖
Allelouia – Леонар Коен ❖ Това малко нещо - Жан Кристов Розас ❖ Полегнала е Тодора – обработка Филип Кутев ❖ Вечерна песен – Иван Спасов ❖
Le jazz et la java – Клод Нугаро ❖ Les sabots d‘Hélène – Жорж Брасанс

Смесен хор
„Родна песен“
при читалище „Заря“ Хасково, България

Хорът е създаден през 1929 г. от
учителя Тодор Николов. Първоначалната му задача е да популяризира
родната българска музика. Постепенно репертоарът му се обогатява и
увеличава. В него днес са включени
произведения от ранната предкласика до съвременността. Важно и
неизменно място заемат песните от
българските композитори и обработките на народни песни. Хористите са аматьори, обединени от любов
към хоровата музика и непрекъснат
стремеж към усъвършенстване. С
израстването на хора са свързали
имената си 29 професионални диригенти, от които най-дълго време са
работили Борис Младенов, Огнян
Василев и Вела Казакова. В дългогодишната си история хорът редовно присъства на концертните подиуми в България. Неколкократно
осъществява записи в Българското
национално радио. Реализира кантатно-ораториални произведения
съвместно със симфоничния оркестър на гр. Хасково. Участвал е във
всички фестивали на художествената самодейност, където е удостоен
със златни медали и званието „Представителен”. Награждаван е с орден
„Кирил и Методи”- II степен и със
златния плакет на Българския хоров
съюз. Носител е и на международни
награди от конкурсите в Корк – Ирландия (1986 г.), Майнхаузен – Германия (1988 г.), Гориция – Италия
(1989 г.), Тур – Франция (1990 г.),
Превеза – Гърция (1999 г.), Варна –
България (2001 г.), Ниш – Сърбия
(2008 г.), Анталия – Турция (2009 г.),
Коста Брава – Барселона, Испания
(2012г.)
Вела Казакова е диригент и преподавател по музика, възпитаник
на АМТИ – гр. Пловдив. В периода
1983-1995 е дирижирала детски хор
„Октава“, младежка камерна формация „Октава“, Хасково. Понастоящем е диригент на смесен младежки
хор „Лира“, Хасково. Диригент на хор
„Родна песен” е от 1997г.

Rodna pesen mixed choir

of the „Zarya“ Community - Haskovo, Bulgaria

The choir was created in 1929 by the teacher Todor Nikolov. Its primary aim is
to popularise Bulgarian music. Over time its repertoire has become richer and
greater. Today it includes pieces from the early Pre-Classic to modern days. An
important and inseparable part are songs by Bulgarian composers and reworks
of folk songs. The choir members are amateurs, united by their love of choir music and constant determination to improve. 29 professional conductors, of which
Boris Mladenov, Ognyan Vasilev and Vela Kazakova have led the choir the longest, are connected with its growth. In its long history, ‘Rodna pesen’ has regularly
attended music festivals throughout Bulgaria. It has also made several recordings
in the Bulgarian National Radio. Together with the Haskovo Symphony Orchestra it has presented cantata and oratorio pieces. It has taken part in every festival
celebrating artistic work, where it has been awarded gold medals and the title
„Presentable“. It has also been awarded the Order of Cyril and Methodius - 2nd
Rank and with the golden plaque of the Bulgarian Choral Committee. It has also
received recognition by international awards from competitions in Cork, Ireland
(1986), Mainhausen, Germany (1988), Gorizia, Italy (1989), Tours, France (1990),
Preveza, Greece (1999), Varna, Bulgaria (2001), Nis, Serbia (2008), Antalya, Turkey (2009) and „Costa Brava“, Barcelona, Spain (2012).
Vela Kazakova is the current conductor and a Music teacher, an alumni of the
Academy of Music, Dance and Art – Plovdiv. Between the years 1983-1995 she
has conducted the child choir „Oktava“ and youth choir „Oktava“, Haskovo. At
the moment, she is the conductor of mixed choir „Lira“ at Foreign Language
School „Prof. Dr. Assen Zlatarov“ - Haskovo. She has been the conductor of
„Rodna pesen“ since 1997.
Claudio Monteverdi - Cantate Domino ❖ Mendelssohn-Bartholdy - Herbstlied ❖
Claude Debussy - Dieu! qu‘il la fait bon regerder ❖ Стефан Мутафчиев - Пролет ❖
Javier Busto/Anton Mena - A tu lado ❖ Romuald Twardowski - Alleluia

Vocal studio
of the „Paisii
Hilendarski1870“
Community
centre
Balchik, Bulgaria

Вокална студия при НЧ „Паисий
Хилендарски - 1870“
Балчик, България

Формацията е създадена през есента на 2013 г. като обединяваща формация на вокалните групи „Baby voices“ и
„Леопарди“. Изпълнителите са на възраст от 6 до 14 години. Репертоарът им съдържа детски песни от съвременни български композитори, които децата изпълняват артистично и с много желание. Макар в съвсем кратката си
творческа биография вокалната студия участва в десетки концерти на територията на гр. Балчик и региона, както и
традиционните коледни и пролетни концерти организирани от сдружение „Музикален свят – Балчик”.
Основател и художествен ръководител на студията е д-р Валентина Георгиева, която се стреми да възпитава
у децата високи естетически критерии, вокални умения и любов към песента.

The Vocal studio was founded in
the autumn of 2013 as a formation
unifying the vocal groups „Baby
Voices” and „Leopards”. The singers
are aged 6 to14 years. Their repertoire includes children’s songs by
contemporary Bulgarian composers, which the children perform
artistically and with great desire.
Despite its short artistic biography,
the Vocal studio participates in numerous concerts in the town of Balchik and in the region, as well as the
traditional Christmas and spring
concerts, organised by the association „Musical World-Balchik”.
The founder and artistic director of
the Vocal studio is PhD Valentina
Georgieva, who strives to educate
the children in high aesthetic criteria,
vocal skills and love for the song.

Врабчета – музика: Георги Тимев, стихове: Н. Неделина ❖ Аз обичам да чета – музика: Георги Тимев, стихове: А. Декало ❖
Чудесии – музика: Георги Тимев, стихове: Димитър Точев ❖ Пчела – музика: Любомир Денев, стихове: Петя Дубарова ❖
Чело коте – музика и текст: Дора Драганова ❖ Три щурчета-цигуларчета – музика: Петър Льондев, стихове: Радой Киров

Смесен хор за школувано
пеене „Славей”

при читалище „Дружба” гр. Харманли, България

Хорът е формиран през 1896 г. Има около 40 хористи. Представя полифонична
музика от различни стилове - църковна,
светска, фолклор. Хорът е лауреат и носител на сребърни медали от 5-ти и 6-ти
републикански фестивал на художествената самодейност. Концертирал е в различни градове на България и в чужбина:
Полша, 1979, 1983, 1998, 1999, 2004,
2009 г.; Русия, 1995г.; Сърбия, 1998г.,
Гърция (Карпениси, 2000 г. и Атина,
2001 г.), Франция (Котанс, 2007 г., Ница,
2010 г. и Париж, 2012 г.), Италия (Рим,
2003 г., Сан Дамиано, 2005 г., Чекано и
Милацо, 2006 г., Сицилия, 2013 г.), Испания - Аграмунт, 2008 г., Македония Охрид 2011 г., Словакия- Вранов -2011 г.
Стелия Георгиева е родена 1971 г.,
работи като преподавател по пиано. От
1998 до 2005 г. е корепетитор и хормайстор, а от 2005 – диригент на смесен
хор „Славей“. Завършила е Музикалното училище в Стара Загора, Музикалната Академия в Пловдив със специалности пиано и контрабас, корепетитор
и диригент. От 1991 до 1993 е преподавател по пиано в Музикалната школа
и корепетитор в смесен хор „Славей“ към читалище „Дружба“ гр. Харманли, а в периода 1992-1993 г. е диригент на църковен хор „Св. Атанасий“. През
1997-1998 разработва проект, наречен „Музикални възприятия“ (музика и
аранжимент). От 2000 до 2006 участвува в дуо като пианист с виолончелиста
маестро Красимир Захариев. Корепетитор на хора – Галина Терзиева.

Slavej mixed choir

of the „Drujba“ Community Harmanli, Bulgaria

The choir was formed in 1896. It has about 40 members. It performs polyphonic
music from different styles – sacred, secular, folklore. It is the winner of the
silver medals from the 5th and the 6th national festivals of Bulgaria.
The choir gave concerts in different towns of Bulgaria and abroad: Poland (Gorlice, Nowi Sanc) – 1979; Poland (Koscian) – 1983; Russia (Cherniahovsk) –
1995; Poland (Koscian, Poznan) – 1998; Serbia (Wryniachka bania) – 1998;
Poland (Yaslo) – 1999; Greece (Karpenisi) – 2000; Greece (Atina) – 2001; Italy
(Roma) – 2003; Poland (Kshemenevo) – 2004, Italy (San Damiano, Piemont)
– 2005; Italy (Chekano) – 2006; France (Cotance, Balbigny) – 2007; Spain
(Agramunt, Catalunia) – 2008; Poland (Nowy Targ, Wejherowo) – 2009; France
(Nice) – 2010; Slovakia (Wranow) – 2011, Macedonia (Ohrid) – 2011; France
(Paris) – 2012; Italy (Milazzo, Sicilia) – 2013
Steliya Georgieva, was born in 1971, she works as a piano teacher. From
1998 to 2005 she is accompanist and a choir-master and from 2005 until now
she is a conductor of „Slavej” mixed choir.
She gains her musical education in the music school „Hristina Morfova”, Stara
Zagora, the Music Academy, Plovdiv with specialty piano, contrabass, conducting. From 1991 to 1993 she is a piano teacher in the school of music and
accompanist of mixed choir „Nightingale” – Culture house, Harmanli. From
1992–1993 she is a conductor of the orthodox choir „St.Atanasii”. From 1997
to 1998 – specialization – develops a project called „Music perceptions” (Music
and arrangement). From 2000 to 2006 – participates in duo as a pianist together
with the violoncellist Krasimir Zahariev.
Жан-Филип Рамо - Grillon ❖ Цезар Франк - Panis Angelicus ❖
Волфганг Амадеус Моцарт - Ноктюрни ( Luci care, luci belle;
Due pupille amabili) ❖ Карлос Гуаставино - Se equivoco la paloma ❖
John Rutter - For the beauty of the earth ❖
Петко Стайнов - Хайде бре, Яно

Смесен хор „Трисон“
Браила, Румъния

В продължение на 20 години хоровата формация Трисон, дирижирана от
Маричика и Стефан Лупу, израства благодарение на предизвикателството да
участва в редица утвърдени конкурси и фестивали в Румъния – Дева, Брашов, Сату Маре, Галац, Букурещ (2001 г., втора награда), Пиатра Нямц (2003,
3-та награда), Тулча, Бузъу, Слобозия, Фокшани, Браила и Европа – Полша,
Гърция (Атина – 1996, Едипсос и Триполи – 1997, Превеза – 1998 с бронзов
медал, Солун, България (София – 2004 бронзов медал; Балчик – 2013), Русия
(Санкт Петербург – 2006 г.), Италия (Рива дел Гарда – 2007 г.).
В репертоара на състава наред с румънските има и чуждестранни композиции. Съставът предава 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. Понастоящем, дейността на смесен хор

„Трисон” се осъществява в Училището по изкуствата и занаятите „Веспасиан Лунгу” в Браила.
Родена в Балдвинещи, Браила, Марчика Лупу завършва Музикалния
факултет на университета в Брашов и Музикалната академия „Чиприан Порумбеску” в Букурещ. Ръководила е няколко хора в Браила, с които е постигнала големи успехи. Като учител по музика, тя учи десетки поколения
ученици да познават и ценят музиката. Преподавател е в Педагогическия
институт „Dimitru Panaitescu Perpessicius”, основател на хор „Трисон“.
Стефан Лупу е роден в Брашов, възпитаник на Музикалната академия
„Георге Дима“ в Клуж-Напока, преподавател по музика, цигулка, пиано,
диригент на гимназиалния симфоничен оркестър и музикант в струнния
квартет „Про музика“ в гимназия по изкуствата „Hariclea Darclee“. През
1994 г., Стефан Лупу основава хор ОРФЕУС към гимназията по изкуствата
„Hariclea Darclee“, с който взема участие в музикални фестивали и конкурси. Като помощник диригент и корепетитор, той помага на съпругата си,
Маричика Лупу, да създава изключителни хорови състави.

Trison
mixed choir
Braila, Romania

For over twenty years, the TRISON
choral ensemble, professionally conducted by teachers Marcica and Stefan
Lupu, has risen to the challenge due
to its special participation in prominent competitions and festivals from
Romania (Deva, Braşov, Satu Mare,
Galaţi, Bucarest (2001, Second Prize),
Piatra Neamţ (2003, Third Prize), Tulcea, Buzau, Slobozia, Focşani, Brăila
etc.), as well as from Europe – Poland,
Greece (Athens – 1996, Edipsos and
Tripoli – 1997, Preveza – 1998 with
Bronze Medal, Salonic, Bulgaria (Sofia – 2004 with Bronze Medal; Baltchik – 2013), The Russian Federation
(St. Petersburg – 2006), Italy (Riva del
Garda – 2007).
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 pleasure of making music together.
Currently, the TRISON Choir triads
operating in the School of Arts and
Crafts „Vespasian Lungu“ in Braila.

Born in Baldvinesti, Braila, Marcica 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. In
her quality of Musical Education teacher, and as a teacher trainer at „Dimitru
Panaitescu Perpessicius” Pedagogical High School, founder of Trison Choir,
she taught dozens of generations of students making them know and appreciate music.
Stefan Lupu was born in Brasov. He is an alumnus of „Gheorghe Dima” Music Academy from Cluj-Npoca, a Musical Education teacher, an Instrumental
Music (Violin) teacher, piano teacher, a conductor of the high school symphonic orchestra and an instrumental musician with the PRO MUSICA string quartet in Hariclea Darcle Art High School. 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, competitions, and music festivals. As
an assistant conductor and accompanist, he helps his wife – teacher Maricica
Lupu – make outstanding choral ensembles possible.

Dmitri Bortneanski: Tebe poem ❖ Liviu Borlan: LASĂ, MÂNDRĂ, CĂ-I VEDEA! ❖ Tudor Jarda: MĂ DUSEI ÎN TÂRG LA MOŢI ❖
Stefan Gajdov: Hey, Nedo! ❖ Gheorghe Danga: SÂRBA PE LOC ❖ Sabin Drăgoi: TRANDAFIR DE PE RĂZOARE ❖ Добри Христов – Ръченица

Софийски камерен хор
София, България

Хорът е създаден през 1966 г., лауреат е на 2 Гран-при, 6 специални и 18 първи награди от международни конкурси. Гастролирал е в 22 европейски страни и Япония. Хорът има издадени грамофонни плочи, реализирани записи
за европейски и японски TV и радио-компании, както и 7 самостоятелни
компакт-диска. За своя принос към съвременното българско музикално изкуство Софийския камерен хор е награждаван с редица специални отличия,
сред които: „Златна лира” на Съюза на българските музикални и танцови
дейци през 2001 г., „Златен плакет” на Българския хоров съюз (2006 и 2011
година), Почетен Диплом на Министерство на културата на Република България (2008 г.), „Златно перо” на Класик ФМ Радио ( 2011). От 1991 г. Хорът
носи името на своя основател и дългогодишен диригент проф. Васил Арнаудов ( 1993-1991).
Теодора Павлович е професор по хорово дирижиране в Националната
музикална академия „Панчо Владигеров” и Софийския университет „Св.
Климент Охридски”. Канена е като лектор на престижни музикални форуми и е член на журитата на международни хорови конкурси в много страни
на Европа, в САЩ, Япония, Хонг Конг, Южна Корея, Тайван, Израел. През
2008 г. тя дирижира Сесия на Световния младежки хор (Посланик за мир на
ЮНЕСКО). От 2008 година е Вицепрезидент е на Международната федерация за хорова музика (IFCM), а от 2010 г. – и Председател на Артистичната
комисия на Световния младежки хор.

Sofia chamber
choir
Sofia, Bulgaria

The choir was founded in 1966, a
regular participant in competitions
and festivals, it has twice been
awarded the Grand Prix of „Let
the Peoples Sing“ International
Competition, and is holder of 18
first and 6 special prizes at many
choral competitions. The Choir often
broadcasts on the National Radio
and TV. It has also recorded for some
European and Japanese radio and TV
companies and has released seven
CDs. The choir has an impressive
and busy concert life locally and
internationally. It has repeatedly
performed throughout Europe and
Japan. Sofia Chamber Choir has
been awarded many special prizes as
„Golden Lyre” – the highest Bulgarian
award for music (2001), „Golden
Plate” of the Bulgarian Choirs’ Union
(2006 and 2010); Honorary Diploma
by the Ministry of Culture of Bulgaria
(2008) and „Golden feather” of
Classic FM Radio. In 1991 the choir
was named after its founder and
longstanding conductor Prof. Vassil
Arnaoudov (1933 – 1991).
Theodora Pavlovitch is a
professor at the National Academy
of Music and Sofia University. She
is frequently invited as a clinician
and an adjudicator at a number of
international choral competitions
in Europe, USA, Japan, South
Korea, Hong Kong, Taiwan, Israel.
In 2007-2008 Theodora Pavlovitch
conducted a session of the World
Youth Choir (an Artist for Peace of
UNESCO). Since 2008 she has been
a Vice President of the International
Federation of Choral Music and she is
also a Chair of the Artistic Committee
of the World Youth Choir since 2010.

Добри Христов – Свете тихий - Тебе поем ❖ Константин Шведов – Не имами иния помощи ❖ Росини (1792- 1868) - Три канцони: „Вяра“, „Надежда“
и „Милосърдие“❖ Веселина Драголова- Данаилова – Две песни по стихове на Николай Лилиев - „Тихият пролетен дъжд“, „Трептят простори
осветени“❖ Константин Илиев - “Тихи песни” по стихове на Н.Лилиев - „Знам сърдечен свиден кът“, „Светло утро“ ❖ Иван Спасов – „Съмна в
сънните градини“ Из Триптих по стихове на Н. Лилиев ❖ Миклош Кочар - Sub Tuum Praesidium ❖ Francesco Milita - Bitte nicht ❖ Arne Melnes AGLEPTA ❖ Michael Bojesen - Gloria

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО / JURY MEMBERS
Теодора Павлович
е професор по хорово дирижиране в НMA „Панчо Владигеров“ и СУ „Св.
Климент
Охридски“.
Води майсторски класове по дирижиране, представя лекции в рамките
на професионални музикални събития, концертира с ръководените от
нея хорове СКХ „Васил
Арнаудов“ и Хора на Класик ФМ Радио по цял свят.
Включена е в международното издание „Кой кой е в
хоровата музика” ( Who is who in Choral Music) и
през 2008 г. е избрана за Вицепрезидент за Европа
на Международната федерация за хорова музика
(IFCM), а от 2010 г. е Председател на Артистичната комисия на Световния младежки хор.
Theodora Pavlovitch is a Professor in choral
conducting at the Bulgarian National Academy of
Music and at Sofia University. Since 1991 she is a conductor of Vassil Arnaoudov Sofia Chamber Choir and
since 2005 she is also a permanent conductor of Classic
FM Radio Mixed Choir.
Prof. Pavlovitch is a regular member of Juries at international choral competitions, a conductor and
a lecturer at music events all over the world, a Vice
President of the International Federation for Choral
Music (IFCM), a Chair of the Artistic Committee of
the World Youth Choir (since 2010) and has been included in ‘Who is Who in choral music’ – an edition
recognized by the international choral community.

Ambroz Copi (1973 г.)
роден в Bovec (Словения)
завършва Средното училище за музика и балет и
Музикалната академия
в Любляна. От 1999 г. е
преподавател в Училище
по изкуствата в Копер,
диригент на младежкия
смесен хор на училището, младежки смесен хор
на консерваторията в
Любляна и Камерен оркестър „Vladimir Lovec“. Още
по време на своето следване Ambroz Copi основава
камерен хор „Искра Бовец“. От 1998 г. става диригент на новоучредения камерен хор „Нова Горица“
и смесен хор „Обала Копер“, а от 2004 г. е диригент
на Академичния хор на университет в Приморска.
С хоровете си печели 12 златни медала и 18 първи
места от национални и международни конкурси.
Ambroz Copi е член на журита в десетки конкурси,
лектор в хорови семинари в страната и чужбина, а
в Балчик - ръководител на ателие Съвременна словенска хорова музика.
Ambroz Copi (1973) was born in Bovec (Slovenia). Having completed the Secondary Music and
Ballet School in Ljubljana. Since 1999 he has been a
teacher at the Art Grammar School in Koper, a conductor of Youth Mixed Choir of Art Grammar School
Koper, Youth Mixed Choir of Conservatory of Music
Ljubljana and the Chamber Orchestra “Vladimir
Lovec”. Already at the time of his study he founded
the Chamber Choir Iskra Bovec. In 1998 he took the
conductor’s position in the newly founded Nova Gorica
Chamber Choir, Mixed Choir Obala Koper and Academic Choir of the University of Primorska.The choirs
brought him 12 gold medals and 18 first places from
national and international competitions. As professional adjudicator and member of the competition juries he is regularly invited to various choral events and
competitions. In Balchik he is the leader of workshop
for Slovenian contemporary choral music.

Д-р Валентина Георгиева е диригент,
музикален педагог, ръководител на детски
вокални формации, създател и артистичен
директор на международния хоров фестивал
„Черноморски звуци“. Завършва АМТИ - гр. Пловдив. Специализира хорово дирижиране в НМА
„Панчо Владигеров“ - гр. София. Докторската си
степен получава през 2013 г. в НБУ. Като диригент
на смесен хор „Черноморски звуци”, д-р Валентина
Георгиева участва в десетки национални и международни конкурси и фестивали. Опирайки се на
традицията в българското хорово изпълнителско
изкуство, д-р Валентина Георгиева съхранява ценностите и гради новата история на 100 годишния
хоров състав.
PhD Valentina Georgieva is a conductor, a
music pedagogue, a leader of children’s vocal groups,
creator and artistic director of the International choir
festival “Chernomorski zvutsi”. She graduated the
Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv.
Specialized choral conducting at the National Academy of Music ”Pancho Vladigerov” in Sofia. Received
her PhD in 2013 at the New Bulgarian University in
Sofia. As a conductor of „Chernomorski Zvutsi“ mixed
choir PhD Valentina Georgieva annually has taken
part in national and international competitions and
festivals. Leaning on the tradition of Bulgarian choral
performing arts PhD Valentina Georgieva keep the
values and build the new history of hundred years old
choir “Chernomorski zvutsi”.

Катя Барулова - ръководител на ателие „Български фолклор“, завършва Музикалното училище в гр.Котел и АМТИ в гр. Пловдив. Има дългогодишен опит в хоровото изкуство като диригент на Народния хор на НУФИ „Филип Кутев” гр.Котел. Има стотици концерти в България и по света,многобройни награди от международни конкурси и фестивали. Носител е на награда за
принос в развитието на българската културата и златна лира на СБК. През 2010 година основава фолклорна формация „Катена
- гласове от България”, с която осъществява редица концерти в страната и чужбина. „Това, към което се стремя, е преди всичко
изразността. Харесва ми да обединявам тази артистична, уникална енергия и да и придавам неописуеми форми и състояния
- да разширявам диапазона на внушенията, да трансформирам сценичното пространство. Вярвам силно в това мое послание!”
Katya Barulova - graduated from the musical high school in the city of Kotel and Musical academy in Plovdiv. She has significant experience with choir crafts, being a conductor of the national choir of “Philip Kutev” music and folklore school in Kotel. She has done hundreds of
concerts both in Bulgaria and worldwide, countless awards from international contests and festivals. She was awarded the “contribution to
Bulgarian culture development and golden pound of the Union of The Bulgarian Composers award”. In 2010 she forms the folklore group “Katena - voices of Bulgaria”,
with which she performs in several concerts in the country and abroad. “What I am aiming to achieve is mainly to obtain expression. I like joining this artistic, unique
energy and create new unimaginable forms and conditions - to expand the range of the instance, to transform the scenic space. I strongly believe in this preach of mine!”
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Жури: Доц. Адриана Благоева,
проф. Филип Павлов, Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне
в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци”:
Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия

Дамски камерен хор „Лира“, Благоевград, България
Диригент: Галина Попова

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор

Мъжки хор при НЧ „Разум“, Монтана, България
Диригенти: Марио Пенев
и Снежина Георгиева

Диплом от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение
на българска песен от чуждестранен хор

Детски хор „Тралала“, Чешки Тесин, Република Чехия
Диригент: Беата Брзоска

Диплом за диригентско майсторство
от Съюза на българските музикални и танцови дейци

Теодора Димитрова, диригент на Камерна формация
„Те Деум Адорамус“, София, България

Мис и Мистър Фестивал
Мис - Агнешка Козтовска, Детски хор „Тралала“, Република Чехия
Мистър - Слави Георгиев - Смесен хор „Рилски звуци“, България
Ателие „Съвременна българска хорова музика“

Ръководител: Веселина Драголова-Данаилова

Juri: Ass.prof. Adriana Blagoeva.

prof. Filip Pavlov, Valentina Georgieva

Grand Prize for overall performance at the International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
A gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash prize
Female choir „Lira“, Blagoevgrad, Bulgaria
Conductor: Galina Popova

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Male choir of the Community Center „Razum“, Montana, Bulgaria
Conductors: Mario Penev, Snezhina Georgieva

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Children’s choir „Tralala“, Cesky Tesin, Czech Republic
Conductor: Beata Brzoska

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers
for masterful choral conducting

Teodora Dimitrova, Conductor of Chamber choir
„Te Deum Adoramus“, Sofia, Bulgaria

Мiss and Mister Festival:
Miss - Agnieska Koztowska - Children’s Choir TRALALA, Czech Republic
Mister - Slavi Georgiev - Rilski Zvutsi Mixed Choir, Dupnitsa, Bulgaria
Workshop for “Bulgarian contemporary choral music”
Leader: Vesselina Dragolova-Danailova
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Жури: Елиянка Михайлова,
Юха Холма, Валентина Георгиева

Голямата награда за цялостно представяне
в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци”:
позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия

Женски вокален Ансамбъл „Кантилена“, Укмерге, Литва
Диригент: Дайва Патрикиене

Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“ за детски хор
„Бъдещето на Европа“

Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия,
Диригент: Павел Зерзан
Детски хор „Фантазия“, Васлуй, Румъния
Диригент: Василе Негура
Детски хор „Смилте“, Кретинга, Литва
Диригент: Лилия Бакшанскиене

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор

Народен хор при НУФИ „Филип Кутев“, Котел, България
Диригент: Катя Барулова

Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор

Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия
Диригент: Павел Зерзан

За изпълнението на песента „Пики, пики“ от Петър Льондев

Jury: Eliyanka Mihailova,
Juha Holma, Valentina Georgieva
Grand Prize for overall performance at the International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash prize

Women’s vocal ensemble „Cantilena“, Ukmergė, Lithuania
Conductor: Daiva Patrikiene

Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world - Balchik“

Children’s choir „Rubinek“, Vysoke Myto, Czech Republic, Conductor: Pavel Zerzan
Children’s choir „Fantasia“, Vaslui, Romania,
Conductor: Vasile Negura
Children’s choir „Smilte“, Kretinga, Lithuania,
Conductor: Lilija Baksanskiene

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Folk choir of the National School of folk drts „Philip Kutev“
Kotel, Bulgaria, Conductor: Katia Barulova

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir

Children’s choir „Rubinek“, Vysoke Myto, Czech Republic
Conductor: Pavel Zerzan

for the presentation of the song „Piki, piki“ by Petar Lyondev

Хор на публиката - предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

Смесен хор „Соммело“, Тойяла, Финландия
Диригент: Юха Холма

Диплом за диригентско майсторство
от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Мартина Милошевич

Диригент на Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Княжевац, Сърбия
Мис и Мистър Фестивал
Мис - Лаура Мазоните - Детски хор „Смилте“, Литва
Мистър - Ненад Илич - Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Сърбия
Ателие за „Съвременна финландска хорова музика“

Ръководител: Juha Holma

Ателие за народни хорове

Ръководител: Катя Барулова

Choir of the audience - Prize from the Community centre „Paisii Hilendarski-1870”
Mixed choir „Sommelo“, Toijala, Finland,
Conductor: Juha Holma

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers
for masterful choral conducting
Martina miloshevic

Conductor of Chamber choir „Sveti Stefan Kralj Decanski“, Knjazevac, Serbia
Мiss and Mister Festival
Miss - Laura Mazonite - „Smilte“ Children’s Choir, Kretinga, Lithuania
Mister - Nenad Ilich - „St Stephen Kralj Dekanski“ Chamber choir, Knjazevac Serbia
Workshop “Finnish contemporary choral music”
Leader: Juha Holma

The Workshop for folk choirs „Bulgarian folk music“
Leader: Katya Barulova
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Жури: Огнян Василев, Йосу Елбердин, Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне
в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци”:
позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия

Камерен хор „Св. Стефан Kрали Декански“, Княжевац, Сърбия
Диригент: Мартина Милошевич

Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“
за детски хор „Бъдещето на Европа“

Детски хор „Дунавски Вълни“ Към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор

Детски хор „Дунавски вълни“ Към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова

Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен
Любомир Денев – за песента „Вечер“

Детски хор „Дунавски Вълни“ Към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова

Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор

Детски хор „Cантус Mикаелис“, Миккели, Финландия,
Диригент: Кирси Каунисмаки-Сухонен

за изпълнението на песента „Седнало е Гьоре“ от Стефан Мутафчиев

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

Диплом за диригентско майсторство от
Съюза на българските музикални и танцови дейци
Атанаска Попова

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

Jury: Ognian Vassilev, Josu Elberdin, Valentina Georgieva
Grand Prize for overall performance at the International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium

Chamber сhoir „St. Stefan Kralj Decanski“, Knjazevac, Serbia
Conductor: Martina Milosevic

Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world - Balchik“

Children’s Choir „Dunavski Valni”, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Children’s Choir „Dunavski Valni”, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova

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

Diploma of the Union of Bulgarian Composers
for the best interpretation of a Bulgarian song by a foreign choir

Children’s choir “Cantus michaelis”- Mikkeli, Finland
Conductor: Kirsi Kaunismäki-Suhonen

for the performace of the song “Sednalo e Giore” by Stefan Moutafchiev
Winner of category Mixed choir Prize from the Community centre „Paisii Hilendarski-1870”

Mixed сhoir „Dragan Shuplevski“, Skopie, Serbia
Conductor: Sasho Tatarchevski

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers
for masterful choral conducting
Atanaska Popova

Conductor of „Morfova-Prokopova“ Women’s Choir
Мiss and Mister Festival

Palmina Dacheva from Children’s choir „Dunavski valni” -Russe, Bulgaria
Göktuğ Varyozdöken from The World music foundation polyphonic choir –

Bursa, Turkey

Workshop for „Spanish contemporary choral music”
Leader: Josu Elberdin

ПРОГРАМА

НА ЧЕТВЪРТИ МЕЖДУНАРОДЕН
ХОРОВ ФЕСТИВАЛ
ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ
БАЛЧИК 4-8 ЮНИ 2014
4 юни 2014 (сряда)
ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
18.00 РИТУАЛ ПО ПОСРЕЩАНЕ
НА СЪСТАВИТЕ
пл. 21-ви Септември

20.30 ОФИЦИАЛНА
ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ
НА ФЕСТИВАЛА И ПЪРВИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ

Дворец, сцена Нимфеум, при
неблагоприятни метеорологични условия –
Читалище „Паисий Хилендарски-1870“

5 юни 2014 (четвъртък)
ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30-12.30 ТРИ ХОРОВИ
РАБОТИЛНИЦИ

Храм „Св. Св. Константин и Елена“,
Читалище „Паисий Хилендарски-1870“
Каменна зала в КЦ Двореца

16.00 ВТОРИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ –
КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Детски хор „Бодра песен“- Шумен,
диригент: Деница Узунова
Младежки хор „Consonance“Букурещ, Румъния,
диригент: Lacramioara Ana Pauliuc
Женско-девически хор
„Бодра песен“- Шумен,
диригент: Деница Узунова
Mediterranean Festival choir Турция, диригент: Николай Мерджанов
Mixed choir of Thermi’s cultural
center - Терми, Гърция
диригент:
Eleftheria Metaxa-Armodorou
Дворец, Каменна зала

19.30 ТРЕТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ –
„ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“ –
КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Народен хор „Bulgarian Voices
Berlin“ - Берлин, Германия,
диригент: Боряна Черети-Величкова
Женски народен хор
„Илинден“ - София,
диригент: Светослав Балтаков
Женски народен хор „Седянка“Орхус, Дания,
диригент: Михаил Делчев
Студио за народно пеене „Нуша“София,
диригент: Нели Андреева
Народен хор „Добруджански
гласове“- с. Соколово, общ. Балчик,
диригент: Стаматка Кирилова
Народен хор „Coro Mondine
di Novi di Modena“Novi di Modena, Италия,
диригент: Maria Giulia Contri
Читалище „Паисий Хилендарски-1870“

6 юни 2014 (петък)
ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30-12.30 ТРИ ХОРОВИ
РАБОТИЛНИЦИ

Храм „Св. Св. Константин и Елена“,
Читалище „Паисий Хилендарски-1870“
Каменна зала в КЦ Двореца

„Trison“ Mixed Choir – Браила,
Румъния, диригенти: Marcica and Stefan Lupu
Дворец, Каменна зала

19.30 ПЕТИ ФЕСТИВАЛЕН
КОНЦЕРТ – САМОСТОЯТЕЛЕН
КОНЦЕРТ НА СОФИЙСКИ
КАМЕРЕН ХОР
„ВАСИЛ АРНАУДОВ“
Храм „Св. Св. Константин и Елена“

7 юни 2014 (събота)
ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.00 ПРОФ. ИВАН СПАСОВ ТВОРЧЕСКИ И ЖИТЕЙСКИ ПЪТ
Прожекция в Конферентна зала
хотел „Мистрал“

10.30 КРЪГЛА МАСА

Конферентна зала хотел „Мистрал“

19.00 ШЕСТИ ФЕСТИВАЛЕН
КОНЦЕРТ – ГАЛА КОНЦЕРТ,
НАГРАЖДАВАНЕ
И ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ
НА ФЕСТИВАЛА
Дворец, сцена Нимфеум,
при неблагоприятни
метеорологични условия – Читалище
„Паисий Хилендарски-1870“

16.00 ЧЕТВЪРТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Камерен хор „Иван Спасов“ –
Пловдив,
диригент: Гергана Люцканова
Дамски хор „Un petit air de rien“L’isle sur la Sorgue, Франция,
диригент: Бисер Костадинов
Смесен хор „Родна песен“, Хасково,
диригент: Вела Казакова
Вокална студия при НЧ „Паисий
Хилендарски-1870“ – Балчик,
диригент: д-р Валентина Георгиева
Смесен хор „Славей“ – Харманли,
диригент: Стелия Георгиева

Фестивалните концерти на IV-я международен хоров фестивал „Черноморски звуци“
могат да се гледат Оn-line в web страницата на фестивала
http://www.chernomorskizvutsi.com/index.php/video/on-line (българска версия)
http://www.chernomorskizvutsi.com/en/index.php/video-en/on-line (English version)

www.chernomorskizvutsi.com

