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Уважаеми гости на Балчик 
и петото 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 fifth 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 



Chernomorski 
Zvutsi Mixed choir
Balchik, Bulgaria 
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 compe-
titions and festivals throughout Europe have been re-
corded in the choir’s artistic biography. It has issued 
4 CDs, 2 documentaries and a historical book. The 
choir has been honored with three prestigious Bul-
garian 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 Un-
ion (3 times) and Gold-plated Statuette of the Union 
of Bulgarian composers (2 times) – for its creative ac-
tivity and contribution to the Bulgarian musical cul-
ture. In 2014 the choir was awarded with diploma by 
the Municipality of Balchik for overall contribution 
to the cultural life of Balchik.
Chernomorski Zvutsi is a world of work and creativ-
ity, companionship, unity and fusion. United by their 
love of music and the intoxicating feeling of commu-
nity and synergy, these fine and highly sensitive peo-
ple write the cultural history of the town of Balchik. It 
is of equal interest to them to immerse into the music 
of the old masters, reflect on the classics or seek the 
suggestions of the contemporary composers. Since 
2010, Chernomorski zvutsi has been the organizer 
of the eponymous international choir festival, which 
is held annually in Balchik, at the beginning of June. 
Chorus master: Natalia Smirnova
Pianist: Maryana Tiholova

Valentina Georgieva, PhD 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. Valentina Georgieva is an active 
participant in international choral conducting cours-
es, adjudicator at national and international festivals, 
winner of „Socially active person of the year“ three 
consecutive years, a Board member of the Bulgarian 
choral union. Leaning on the tradition of the Bulgar-
ian choral performing art, she preserves the values and 
creates the new history of the hundred-year-old choir 
„Chernomorski zvutsi“ in accordance with the world-
wide trends in the choral art. 

Смесен хор 
„Черноморски 
звуци“
Балчик, България 
Хорът е създаден през 1914 г. и активно присъст-
ва в културния живот на Североизточна Бълга-
рия. В творческата биография на хора са вписани 
множество участия, дипломи и награди от меж-
дународни хорови конкурси и фестивали в цяла 
Европа. Има издадени 4 компактдиска, 2 доку-
ментални филма и историческа книга. 
За активен принос в българската музикална кул-
тура хорът е носител на три престижни отличия: 
„Златна лира“ от Съюза на българските музикал-
ни и танцови дейци; „Златен плакет“ от Българ-
ски хоров съюз (три пъти) и „Златна статуетка“ 
от Съюза на българските композитори (2 пъти). 
През 2014 г. хорът е удостоен с грамота от Общи-
на Балчик за цялостен принос в културния живот 
на гр. Балчик. 
Смесен хор „Черноморски звуци“ е свят на съ-
зидание и творчество, на общуване, единение и 
сливане. Обединени от любовта към музиката и 
опияняващото чувство за общност и съмишле-
ничество, изпълнителите от смесен хор „Черно-
морски звуци“ пишат културната история на гр. 
Балчик. С еднакъв интерес се потапят в музика-
та на старите майстори, преосмислят класиците 
или търсят внушенията на съвременните творци. 
От 2010 година хорът е организатор на едноиме-
нен международен хоров фестивал, който се про-
вежда ежегодно в началото на месец юни. 
Хормайстор: Наталия Смирнова 
Пианист: Марияна Тихолова
Д-р Валентина Георгиева е диригент, му-
зикален педагог, ръководител на детски вокал-
ни формации, председател на Сдружение „Му-
зикален 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 док-
торската си степен през 2013 г. в НБУ. Валентина 
Георгиева е активен участник в международни 
хорово-диригентски курсове, жури в национал-
ни и международни фестивали, носител на при-
за „Общественик на годината“ в три поредни 
години, член на Управителния съвет на Българ-
ски хоров съюз. Опирайки се на традицията в 
българското хорово изпълнителско изкуство, тя 
съхранява ценностите и гради новата история на 
100 годишния хоров състав „Черноморски зву-
ци“ в съответствие със световните тенденции в 
хоровото изкуство.



Consonance 
Chamber Choir
Bucharest, Romania
The choir 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 medal at Preveza International Choral 
Festival, Greece (2011) and Special Diploma for chil-
dren‘s choir „Future of Europe“ of the Association 

„Musical world – Bal-
chik“ at the IV Inter-
national choir festival 
„Chernomorski zvurt-
si“- Balchik, Bulgaria 
(2014). The Chamber 
Young Choir „Conso-
nance“ has performed 
concerts in Italy, 
Greece, France, Spain, 
Germany, Belgium, 
Austria, which were 
highly appreciated by 
music lovers.
L ă c r ă m i o a r a 
Ana Pauliuc has 
graduated from the 
Academy of Music 

„G. Dima“ from Cluj-Napoca, Romania (1991). She 
used to work as a conductor of of the Children’s 
Choir „Angeli“ of the Broadcasting Studio – Iasi. In 
1992 she used to work as a violist  at the National 
Philharmonic Orchestra „Dinu Lipatti“, Satu Mare. 
After one year, she has decided to return to educa-
tion at the National College of Arts „Dinu Lipatti“ 
in Bucharest. 

Програма в 
конкурсна категория

A peine defiguree – Francis Poulenc ❖ 
Отче наш – Петър Льондев ❖ Suita corala 

Nr. 1 – Lucian Niresteanu ❖ Greierele – Silvia 
Macovei ❖ Feelings – Morris Albert

Фестивална категория 
Фолклор

S-a dus cucul de pe-aici – T. Popovici  
❖ Trecui dealu la Baiut – C. Arvinte ❖  
Hai in hora – G. Dima ❖ Trageti hora –  

C. Meittert ❖ Pe carare sub un brad –  
D. G. Chiriac ❖ Sorocul – Valentin Gruescu ❖ 

Hora staccato – Gr. Dinicu

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, she worked 
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 Tran-
sylvania“ and „Antifonia“ – both in Cluj-Napoca.

Младежки камерен 
хор „Консонанс“
Букурещ, Румъния

(2014 г.) Младежки камерен хор „Консонанс” е 
изнасял концерти в Италия, Гърция, Франция, 
Испания, Германия, Белгия, Австрия, високо 
оценени от любителите на музиката.
Lăcrămioara, Ana Pauliuc завършва Му-
зикалната академия „G. Dima“ в Клуж-Напока, 
Румъния през 1991 г. и става диригент на детския 
хор „Angeli“ към радио-телевизионния център в 
Яш. През 1992 г. тя е виолист в Националния фил-
хармоничен оркестър „Dinu Lipatti“ в Сату Маре. 
Една година по-късно решава да се насочи към 
преподаването в Националния колеж по изкуства-
та в Букурещ. През 2000 г. получава стипендия и 
възможност за задълбочаване на своите знания 
в Conservatorio Superior de Musica в Малага, Ис-
пания. През 2001 г. в продължение на 7 месеца, тя 

Хорът е създаден през 1996 г. по предложение 
на Lacramioara Ana Pauliuc, учител в Национал-
ният колеж по изкуствата „Dinu Lipatti“ в Буку-
рещ. Членовете на хора са ученици от колежа. 
От 1996 г. хор „Консонанс“ е член на Румънската 
асоциация за хорово пеене, както и на междуна-
родните „A Coeur Joie“ и „Europa Cantat“.
Хорът е удостояван с награди и дипломи още от 
създаването си. Най- важните от тях са: Първа 
награда и специалната награда „Златната пти-
ца“ – Албена, България (2007 г.); два сребърни 
медала от Световната хорова олимпиада – Грац, 
Австрия (2008 г.); бронзов и сребърен медал от 
Международния хоров фестивал – Превеза, Гър-
ция (2011 г.) и специалният диплом за детски хор 
„Бъдещето на Европа“ на Сдружение „Музикален 
свят – Балчик” от IV Международен хоров фес-
тивал „Черноморски звуци“ – Балчик, България 

работи като хор майстор на Академичния хор към 
Полифоничния оркестър „Олтения“ в Крайова.
Нейната творческа работа и усилия са в най-
голяма степен насочени към постиженията на 
Младежки камерен хор „Консонанс“, който тя 
създава по собствена инициатива, след като в 
продължение на 10 години е пяла в международ-
но признати състави като „Cappella Transylvania“ 
и „Antifonia“ (и двата от Клуж-Напока).



Katajanmarjat 
Children’s 
and Youth Choir
Pori, Finland
The choir was assembled in 1975 by the music edu-
cator Reijo Lepistö, who was also the first conduc-
tor of the choir. From 1991 to 2001 the conductor 
of the choir was Ognyan Vasilev. During that time 
Mira Vassileva works as a second conductor and ac-
companist. She has been a conductor of the choir 
since 2001. The choir has been a part of the choir 
school, which also includes the preparatory choir 
Vihermarjat and Balanssi Girls’ Chamber Choir.
Katajanmarjat has had concerts both in Finland 
and abroad. The choir has awards from festivals 
and contests – Greece (1992, 1995) Choir Olympics 
in Bremen (2004), a silver print at the competition 
in Tampere, Finland (2005), Malta (2006), Venice 
(2009), Prague (2012). 
The choir has participated in productions of the Op-
era of Pori – The Magic Flute, Carmen, Matilda and 
Nicholas, Snow White and the Seven Dwarfs, the TV 
series Hölmöläiset, centrally involved in the musical 
show Tid Ock Energy, organized by the Swedish Cul-
tural Society, participation in the cantata Iloitse Tytär 
Siion together with the Pori philharmonic choir. The 
choir has issued 6 CDs. 2015 is a jubilee for the choir. 

Zlatomira Vassileva (1951) has been living 
and working in Finland since 1991. She has gradu-
ated Pancho Vladigerov Music Academy with a spe-
cialty of music pedagogy, prior instrument – piano. 
In Bulgaria she used to work as a second conduc-
tor of Mixed Choir Rodna Pesen and Collegium 
for chamber music – Haskovo, as well as a piano 
teacher at the Children Musical School of the Com-
munity Center Zarya – Haskovo.
In the city of Pori Mira Vassileva conducts the Chil-
dren and Youth Choir Katajanmarjat, she is also a 
choirmaster in the choirs: Tempori, Sempre and 
Balanssi, a rehearsal pianist and a choirmaster in the 
Philharmonic Choir of the City and a piano teacher 
at the Conservatory in Pori.

Детско-юношески 
хор „Катаянмарият“
Пори, Финландия
Хорът е създаден през 1975 г. от музикалният педа-
гог Reijo Lepistö, който е и пъвият му диригент. От 
1991-2001 г. диригент на хора е Огнян Василев. В 
този период Златомира Василева е втори диригент 
и корепетитор, а през 2001 г. става диригент на 
хора. „Катаянмарият“ е част от хорова школа, коя-
то включва още подготвителен хор „Vihermarjat“ 
и момичешки камерен хор „Balanssi“.
„Катаянмарят“ е концертирал както във Финлан-

дия така и в чужбина. Хорът е носител на награди 
от фестивали и конкурси: Гърция (1992 г., 1995 
г.), Хорова олимпиада – Бремен (2004 г.); Сре-
бърен печат от конкурса в Тампере, Финландия 
(2005 г.); Малта (2006 г.); Венеция (2009 г.); Пра-
га (2012 г.).
Хорът е участвал в постановки на oперата в гр. 
Пори („Вълшебната флейта“, „Кармен“, „Матилда 
и Николай“, „Снежанка и Седемте джуджета“), 
в Телевизионната серия „Hölmöläiset“, централ-
но участие в музикалното шоу „Tid Ock Energy“, 
организирано от шведското културно дружество, 
участие в кантатата „Iloitse Tytär Siion“ съвмест-
но с Филхармончния хор на гр. Пори. Има изда-
дени 6 компактдиска, през 2015 г. чества 40 годи-
ни от създаването си. 
Златомира Василева (1951 г.) живее и рабо-
ти във Финландия 
от 1991 г. Завърши-
ла е Музикалната 
академия „Проф. 
Панчо Владигеров“ 
със специалност му-
зикална педагогика, 
главен инструмент 
пиано. В България 
е работила в гр. Ха-
сково като втори 
диригент на смесен 
хор „Родна песен“ и 
„Колегиум за камер-
на музика“, както и 
като преподавател 
по пиано в Детската 
музикална школа на 
читалище „Заря“. В 
гр. Пори, Златомира 
Василева дирижира 
детско -юношески 
хор „Катаянмарят“, 
хормайстор е на хоровете „Темпори“, „Семпре“ и 
„Баланси“, репетиращ пианист и хормайстор във 
Филхармоничния хор на града и преподавател по 
пиано в Консерваторията в Пори.

Henry Purcell – But Ere We This Perform, 
words by Nahum Tate ❖ David L. Brunner – 

Yo Le Canto Todo El Dia ❖ Reijo Lepistö – 
Pienen linnun tuulentupa, words by Soile 

Perälä, arr. Ognian Vassilev, solo Pirita 
Kukkonen ❖ Juha Holma – Surffienkelit, 

words by Risto Kormilainen ❖ Александър 
Текелиев – Облаче, иди си, текст: 

Ангелина Жекова ❖ John Rutter – It was 
a lover and his lass, words by Shakespeare ❖ 

Uno Naissoo – Metsän sähkösanoma,  
arr. Ognian Vassilev



Canzona 
Female Choir
Murowana Goślina, Poland
The choir was founded in the autumn of 2001. It is 
made up of former members of the Canzona Girls’ 
Choir. The choir takes part in events and gives con-
certs all over Poland and abroad. It has also partici-
pated in numerous important national and interna-
tional competitions and festivals and has won a lot 
of awards and medals.
In 2007 the choir co-organized the Father Edmund 
Szymanski International Choral Meeting and since 
2008 it has been organizing the annual editions of 
the Edmund Szymanski International Choral Festi-
val in Murowana Goślina.
The choir’s repertoire is based on the traditions 
of romantic, contemporary and folk song, as well 
as light music. It also performs early music. The 
choir’s founder and the first conductor is Elżbieta 
Wtorkowska, Professor at the Bydgoszcz Academy 
of Music, and its second conductor is Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska, a graduate of the Poznań 
Academy of Music, who has also completed a choir-
master’s qualification in Bydgoszcz. The choir’s 
president is Aleksandra Ancan.
Elżbieta Wtorkowska is Professor of Music. 
She serves as a professor at the Feliks Nowowiejski 
Academy of Music in Bydgoszcz and Jan Grodek 
State Higher Vocational School in Sanok as well 
as a lecturer at the Postgraduate Choirmaster Pro-
gramme and Voice Production and Training Pro-

gramme at the Academy of Music in Bydgoszcz. She 
is also a vocal consultant of the chorus of „Opera 
Nova“ in Bydgoszcz. She guests as a lecturer at nu-
merous seminars for vocalists, speech therapists, 
teachers and choir conductors, in Poland and 
abroad. She teaches vocal workshops for both ama-
teur and professional choirs.

Женски хор 
„Kанцона“
Мурована Гослина, 
Полша
Хорът е основан през есента на 
2001г. Състои се от бивши чле-
нове на момичешката формация 
„Канцона“. Хорът се изявява на 
различни събития и изнася кон-
церти в цяла Полша и в чужби-
на. Съставът е участвал в мно-
жество престижни национални 
и международни конкурси и 
фестивали и е носител на много 
награди и медали.
През 2007 г. хорът е съорганизатор на Междуна-
родна хорова среща, посветена на Отец Едмунд 
Шимански, а от 2008 г. насам е организатор на 
ежегодните издания на Международен хоров 
фестивал „Едмунд Шимански“ в Мурована Гос-
лина. Репертоарът на хора включва произведе-
ния от епохата на романтизма, съвременни хо-
рови творби, народни песни, както и популярна 

музика. Съставът изпълнява и образци на ста-
ринната музика. Основател на хора и негов гла-
вен диригент е Елжбиета Вторковска, професор 
в Музикалната академия в Бидгошч. Втори дири-
гент е Адриана Вторковска – Кубинска, която е 
възпитаник на Музикалната академия в Познан. 
Специалността диригент придобива в Бидгошч. 
Президент на състава е Александра Анчан.

Елжбиета Вторковска е 
професор по музика в Музикал-
на академия Feliks Nowowiejski 
в Бидгошч и Висшето държавно 
професионално училище Jan 
Grodek в Sanok. Преподавател 
е и по програмата за следди-
пломна квалификация по дири-
жиране и вокална подготовка в 
Музикалната академия в Бид-
гошч. Тя е и вокален консул-
тант на хора на „Opera Nova“ в 
Бидгошч. Гост-лектор е на мно-
жество семинари за вокални из-
пълнители, логопеди, учители и 
хорови диригенти в Полша и в 

чужбина. Преподава във вокални семинари за 
любителски и професионални хорове.

Ramiro Real – Regina coeli ❖ Piotr Jańczak – 
Miserere ❖ Полегнала е Тодора – Филип 

Кутев ❖ Stanisław Wiechowicz – Powiewaj 
wiatreńku ❖ Jacek Sykulski – Kuźniczka ❖ 

Trode Fjellheim – Eatnemen vuelie



Belle Voci  
Chamber Choir
The Hague, The Netherlands
Belle Voci was formed about ten years ago by a 
number of amateur musicians of the symphony-
orchestra Bellitoni, who wanted to make music 
together in between the concerts of the orchestra. 
Gradually this group developed into an ensemble of 
exclusively choir singers. In the beginning of 2012 
the conductor Nedyalka Todorova introduced the 
East-European music to the choir: songs from the 
orthodox tradition and Bulgarian folklore music 
composed for an a cappella choir. In june 2012 and 
2013 Belle Voci participated in the International 
Festival for Orthodox Music in Pomorie, Bulgaria. 
Thanks to the inspiring and enthousiast direction 
of Nedyalka Todorova the choir is now mastering 
a repertoire of beautiful religious and secular songs, 
little known in The Netherlands. 

Nedyalka Todorova was born in Plovdiv, Bul-
garia, where she had her first piano lessons at the 
age of three. She graduated at the music school as 
a pianist and as a singer. In 2001 she did her master 
degree in choir conducting and her bachelor degree 
in music pedagogy at the National Music Academy 
in Sofia. In 2008 she graduated at the Royal Con-
servatory in The Hague (The Netherlands) as a 
choir conductor. Currently she is conducting sev-
eral choirs in The Netherlands and works also as a 
piano teacher and a singer.

Камерен хор  
Белле Вочи
Хага, Кралство Холандия
„Белле Вочи“ е създаден преди 10 г. от няколко 
непрофесионални инсрументалисти от симфо-
ничния оркестър „Белли Тони“, които имат же-
лание да музицират заедно в свободното от кон-

Albert de Klerk – Ave Maria ❖ Lajos Bardos – Libera me ❖ Nils Lindberg – Shall I compare  
❖ Александър Текелиев –Унес ❖ Alphons Diepenbrock – Wandrers Nachtlied  

❖ Добри Христов – Ръченица

церти време. Постепенно тази група се развива 
до ансамбъл от добри хорови певци. От няколко 
години хора работи на база проекти, където за 
приблизително 10 репетиции подготвя нова про-
грама. В началото на 2012 година, диригента на 
хора Недялка Тодорова, запознава ансамбъла с 
източно-европейската хорова музика: песнопе-
ния от православната традиция и българска на-
родна музика обработена за еднороден и смесен 
хор. През месец юни 2012 и 2013 година „Белле 
Вочи“ е поканен и участва във международния 
фестивал за православна музика „Достойно ест“ 
в град Поморие, България.
Благодарение на вдъхновението и ентусиазма на 
Недялка Тодорова в момента ансамбълът под-
готвя програма от красива религиозна и светска 
музика, малко позната в Нидерландия. 
Недялка Тодорова е родена в Пловдив, Бъл-
гария, където на три годишна възраст започва да 
свири на пиано. Завършва музикалното училище 
„Добрин Петков“, Пловдив със специалност пиано 
и класическо пеене. През 2001 г. се дипломира като 
магистър по хорово дирижиране в Националната 
музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, 
София от класа на Проф. М.Попсавов. През 2008 г. 
завършва Кралската консерватория в Хага, Нидер-
ландия със специалност хорово дирижиране под 
ръководството на Йос фан Фелдховен.
В момента е диригент на различни хорови съста-
ви в Нидерландия. През 2014 г. създава собстве-
на школа по пиано, където работи като препода-
вател. Редовно взема участие и в професионални 
хорови проекти като певец. 



Canzona 
Girls’ Choir
Murowana Goślina, Poland
Girls’ Choir Canzona was established in October 
1981 by Elżbieta Wtorkowska, a Professor of Mu-
sic Academy in Bydgoszcz. Currently about 40 girls 
and boys sing in the ensemble. For over 30 years of 
artistic work the group has performed in Poland 
and abroad: Germany, Switzerland, Italy, Holland, 
Greece, Sweden, Finland, Russia, the Czech Repub-
lic, Lithuania, Hungary, Slovakia, Spain, Croatia 
and England. 
The choir has performed several times for Pope 
John Paul II. It has won awards at many festivals 
and competitions and has organized concerts for 
choirs and orchestras from Poland, Germany, Swe-
den, France, Holland, Russia, the USA and China.
In 2007 and 2008 the group co-organized Interna-

Tadeusz Szeligowski – Przedoj matko kónia 
❖ Józef Lasocki – Oj świeci miesiąc, świeci ❖ 
Що ми е мило – Българска народна песен 

❖ Victor Czukov – Tęcza ❖ Bruno Coulais – 
Cerf Volant ❖ Bob Chillcot – Be simple little 

children

tional Edmund Szymański Choral Meetings and 
Choral Festival in Murowana Goślina. 
Here are some significant previous successes of the 
Choir: Bronze Medal at the International Choral 
Festival in Tampere, Finland (2005); a silver di-
ploma at the International Choral Competition in 
Bratislava (2006); Silver Medal at the International 
Choral Festival in Olomouc, the Czech Republic 
(2008); Bronze diploma at the 3rd International 
Choir Festival in Ejszyszki, Lithuania (2014); Silver 
prize at the 10th Christmas Carol Competition in 
Chełmno (2015). 
In April 2014 Children‘s Choir Canzona participat-
ed as an executive choir during the prof. Stanisław 

Kulczyński XV National Competition for Choral 
Conductors in the I. J. Paderewski Academy of Mu-
sic in Poznań. 
The repertoire of Canzona includes diverse musical 
literature available for this type of choir. The choir 
sings sacred music, traditional romantic, folk songs. 
It also performs early as well as contemporary mu-
sic, entertaining and vocal forms. 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska gradu-
ate of the University of Music, Poznan and post-
graduate studies in choir conducting in Bydgoszcz. 
The ensemble receives artistic and technical guid-
ance from Professor Elżbieta Wtorkowska.
The choir’s president is Blanka Przymusińska.

Момичешки хор 
„Canzona“
Мурована-Гослина, Полша

Хорът е създаден през октомври 1981 г. от 
Elżbieta Wtorkowska, професор в Музикалната 
академия в Бидгошч. Днес в хора пеят общо око-
ло 40 момичета и момчета. За повече от 30 годи-
ни артистична работа хорът е осъществил изяви 
както в Полша, така и в Германия, Швейцария, 
Италия, Холандия, Гърция, Швеция, Финлан-
дия, Русия, Чехия, Литва, Унгария, Словакия, 
Испания, Хърватска и Англия .
Няколко пъти хорът е представял своите изпъл-
нения пред Папа Йоан Павел II. Печелил е на-
гради на много фестивали и конкурси, органи-
зира концерти за хорове и оркестри от Полша, 
Германия, Швеция, Франция, Холандия, Русия, 

САЩ и Китай. През 2007 и 2008 г. формацията 
възстановява Международните хорови срещи и 
хоров фестивал на името на „Едмънд Шимански“ 
в Мурована Гослина.
Хорът е носител на бронзов медал от Междуна-
родния хоров фестивал в гр. Тампере, Финландия 
(2005 г.); сребърна грамота от Международния 
хоров конкурс в Братислава (2006 г.); сребърен 
медал от Международния хоров фестивал в Оло-
мук, Чехия (2008 г.); бронзова грамота от III-ти 
Международен хоров фестивал в Ейшишкес, 
Литва (2014 г.); сребърна награда от X Конкурс 
за коледни песни – Хелмно (2015 г.) 
През април 2014 г. Детски хор „Canzona“ е бази-
сен хор по време на XV Национален конкурс за 
хорови диригенти „Проф. Станислав Кулцзин-
ски“, Познан. Репертоарът на хор „Canzona” е 
много разнообразен и включва църковна музика, 
традиционни романтични, народни песни и съ-
временна музика.

Адрианна Вторковска-Кубинска е въз-
питаник на Музикалната академия в Познан. 
Учи хорово дирижиране в Бидгошч. Хорът по-
лучава художествено и техническо напътствие от 
проф. Elżbieta Wtorkowska. Председател на хора 
е Blanka Przymusińska.



Mixed Choir of 
Academic Cultural 
and Art Society 
„Sonja Marinkovic“
Novi Sad, Serbia
The choir was founded in 1961 in Novi Sad, Yugo-
slavia. The choir cherishes music of foreign and do-
mestic authors from the fifteenth century to present 
times. The academic background, tradition and 
reputation of the choir are confirming its high artis-
tic achievements. During its long history the choir 
won many prestigious awards at numerous compe-
titions and festivals. The choir’s primary goals are: 
preserving and nurturing local and foreign secular 
and spiritual choral art, expanding culture, art and 
musical amateurism, engaging in various ceremo-
nies, contests and other public performances.
There are 50 members of various occupations in this 
mixed choir, all bound by love for music, friendship 
and travelling. The choir’s conductor and artistic 
director is professor Jasmina Neskovic.
Dunja Deurić was born in Zrenjanin, Serbia, in 
1987. She completed the elementary and high mu-
sic school „Josif Marinković“. In 2012, she gradu-
ated as a music pedagogue from the Academy of 
Arts in Novi Sad, ensued by the enrollment in the 
master programme specialised in the Methods of 
teaching in the field of musical culture. During the 
studies, her interests have been focused mainly on 

choral singing and she colaborated with the Mixed 
choir of Vojvodina, Vocal studio „Orfelin“, church 
choirs „Sveti Georgije“ and „Sveti Stefan Dečanski“, 
while also attending the conducting workshop of 
the choral festival „Europa Cantat“ in Torino, 2012. 
She is currently employed as the professor of music 
at the Gymnasium of Karlovci in Sremski Karlovci, 
as well as the conductor of the group choir „Sonja 
Marinković“ in Novi Sad, since January 2015.

Смесен хор 
на Академичното 
общество за 
култура 
и изкуство 
„Соня Маринкович“
Нови Сад, Сърбия 
Хорът е създаден през 1961 г. в Нови Сад, Юго-
славия. Изпълнява музикални творби на чуж-
дестранни и родни автори от ХV век до днес. 
Академичната среда, традициите и извоюваното 
обществено положение на смесения хор са осно-
вание за големите му художествени постижения. 
По време на дългата си история хорът е печелил 
множество престижни награди от редица кон-
курси и фестивали.
Основните цели на хора са: запазване и развитие 
на местното и чуждестранното светско и религи-

Stevan Stojanović Mokranjac – VII rukovet ❖ Петко Стайнов – Ела се вие, превива ❖ Ola Gjeilo – 
Ubi caritas ❖ Anton Bruckner – Christus factus est ❖ Moses G. Hogan – Elijah rock

озно хорово изку-
ство, разпространя-
ване на културата, 
изкуството и музи-
калната самодей-
ност, чрез участие в 
различни церемо-
нии, конкурси и дру-
ги обществени изя-
ви. Смесеният хор се 
състои от 50 изпъл-
нители с различни 
професии, обедине-
ни от любовта си към 
музиката, приятел-
ството и пътуването. 
Диригент на състава 
и художествен ръко-
водител е професор 
Йасмина Нешкович.

Dunja Deurić е родена в Зренянин, Сърбия, 
през 1987 г. Тя завършва основното и средното 
музикално училище „Йосиф Маринкович“. През 
2012 г. се дипломира като преподавател по музи-
ка в Академията по изкуствата в Нови Сад. За-
писва магистърска програма и специализира в 
изучаване на методите на преподаване в сферата 
на музикалната култура. По време на следването 
нейните интереси са съсредоточени главно вър-
ху хоровото пеене. Тя сътрудничи на смесения 
хор на Войводина, Вокалната студия „Орфелин“, 
църковните хорове „Свети Георги“ и „Свети Сте-
фан от Дечани“. През 2012 г. посещава семинар 
по дирижиране в рамките на хоровия фестивал 
„Europa Cantat“ в Торино. В момента работи 
като учител по музика в гимназията на Сремски 
Карловци, а от януари 2015 г. е диригент на хор 
„Соня Маркович“ в Нови Сад.



Lira Mixed Choir
Zagreb, Croatia
This year mixed choir „Lira“ celebrates 60th anni-
versary of its existence. What is special about this 
choir is the fact that it was formed by the Jew-
ish Community of Zagreb in 1954. The main goal 
was to preserve the Jewish choir music of all sorts 
(synagogal-liturgical, Yiddish, Spanish-Sephardic 
romances, Hebrew folk songs) after the Holocaust. 
In former years, the mixed choir „Lira“ has been the 
promoter of not only Jewish music culture, but of 
the Croatian national heritage and world famous 
composers as well. 
In its 60-year-old existence, „Lira“ has been on nu-
merous tours, on four continents and twenty me-
tropolises in Europe, twice in the US (New York, 
Washington, Pittsburgh, Cleveland, etc.), Canada 
(Toronto), Australia (Melbourne, Canberra, Sid-
ney), and six times in Israel. 
„Lira“ is the winner of numerous international and lo-
cal competition and festival awards. The choir has re-
corded a number of LPs and CDs in Zagreb, Paris, Lyon, 
Birmingham, Italy (Loretto) and Spain (Vittoria). 
During and after the war in Croatia, the choir was 
an ambassador of the Croatian culture and poli-
tics. „After the successful tour in Israel, diplomatic 
relations between the two countries were estab-
lished and we are proud of having a role in acknowl-
edging Croatia as a modern democratic country, 
which respects national minorities and cherishes 
their diversities“. 

Prof. Robert Homen was born in Kotor, Mon-
tenegro, on June 6 1972. He graduated conducting 
at the Music Academy in Zagreb. For many years he 
worked in the Croatian National Theatre in Zagreb 
as a choir leader and then as a permanent opera 
conductor, the position he still holds today.
As a conductor, he worked with many orchestras 
and opera houses in Croatia and abroad. He is a 
permanent guest conductor of the Croatian Radio 
Television Choir.
He currently leads the Choir of the Jewish commu-
nity in Zagreb – „Lira“ with which he has also won 
many awards at national and world competitions 
and festivals, and toured around the world (Europe, 
Australia, Israel, the USA).

Tri jetrve – traditional, cover, Emil Cossetto ❖ Moja diridika – traditional, cover, Emil Cossetto ❖ 
Šokačka pisma i kolo – traditional, cover, Emil Cossetto ❖ Zdravi bili did i baka ¬- traditional, cover, 

Emil Cossetto ❖ Op žica, žica – traditional, cover, Emil Cossetto ❖  
Ladarke – traditional, cover, Emil Cossetto

He is a frequent member of expert committees at 
vocal ensembles contests and holds seminars on 
conducting. He is a full time professor at the Music 
Academy in Zagreb.

Смесен хор „Лира“
Загреб, Хърватска
Тази година смесен хор „Лира“ празнува 60 го-
дини от своето съществуване. Характерното за 
този хор е, че е създаден от еврейската общност 
в Загреб през 1954 г. Основната цел е да се запази 
еврейската хорова музика от всички видове (си-
нагогални песнопения, идиш, сефарадски песни, 
народни песни на иврит) след Холокоста.
В предшестващите 60 години, смесен хор „Лира“ 
популяризира не само еврейската музикална 
култура, но и хърватското национално наслед-
ство, както и световно известни композитори. 
Съставът е реализирал многобройни турнета на 
четири континента и двадесет големи града в 
Европа, два пъти в САЩ (Ню Йорк, Вашингтон, 
Питсбърг, Кливланд, и т.н.), в Канада (Торонто), 
Австралия (Мелбърн, Канбера, Сидни), и шест 
пъти в Израел.
„Лира“ е носител на множество награди от меж-
дународни и местни конкурси и фестивали. Хо-
рът е записал няколко грамофонни плочи и ком-
пактдискове в Загреб, Париж, Лион, Бирмингам, 
Италия (Loretto) и Испания (Vittoria).
По време и след края на войната в Хърватия, хо-
рът е посланик на хърватската култура и полити-
ка. „След успешното турне в Израел, бяха уста-
новени дипломатически отношения между двете 
страни и ние сме горди, че имаме роля в призна-
ването на Хърватия като модерна демократична 
държава, която зачита националните малцин-
ства и цени тяхните различия“.
Проф. Робърт Хомен е роден в Котор, Черна 
гора, на 6 юни 1972 г. Завършил е дирижиране в 
Музикалната академия в Загреб. В продължение 
на много години работи в Хърватския нацио-
нален театър в Загреб като ръководител на хор 
и след това става постоянен оперен диригент – 
длъжност, която изпълнява и до днес.
Като диригент е работил с много оркестри и 
оперни театри в Хърватия и в чужбина. Посто-
янен гост-диригент е на хора на хърватското ра-
дио и телевизия.
Понастоящем ръководи хорът на еврейската 
общност в Загреб – „Лира“, с който е носител на 
много награди от национални и световни кон-
курси и фестивали, а също така е осъществил 
турнета по цял свят (Европа, Австралия, Израел, 
САЩ). Той често е член на експертни комисии 
на конкурси за вокални състави и провежда се-
минари по дирижиране. Щатен професор в Му-
зикалната академия в Загреб.



Slantse 
Vocal group
Varna, Bulgaria
It was founded in 2011 by Petya Dragneva – a folk 
singing teacher and conductor of the Children’s 
folk choir at the National School of Humanities and 
Arts „Konstantin Preslavski“, Varna.
The members of the group are distinguished stu-
dents of folk singing in the high school.
The vocal group participates in many national compe-
titions: National Folklore Festival „Dinyo Marinov“: 
2012 – 3rd prize, 2013 – 2nd prize; National Folklore 
Festival – Ruse 2013 – 2nd prize; „Suvorovo sings and 
dances“ – 2013 – 1st prize, 2014 – 1st prize; National 
Folklore Festival „Sonya Kancheva‘s songs“, Varna 
2013 – 1st prize; International Music and Theatre Fes-
tival „Tale for you“ – Varna 2013 – 1st prize. The sing-
ers are extremely devoted to music – they are excellent 
soloists and set themselves high goals to achieve.
Petya Dragneva finished the School of Music 
„P. Pipkov“ – Pleven in 1995, majoring in folk sing-
ing and mandolin. She continued her studies at the 
Academy of Music and Dance – Plovdiv in the class 
of Professor Anka Kushleva and studied conducting 
with Professor Vasilka Spasova. In 1998, she com-
pleted the following specialities: choral conducting, 
performer and teacher of folk singing and mandolin.
She worked in the world famous choir „Bulgarian 
voices the Angels“, with which she performed many 
concerts in Europe and Africa.
In 2002, she was invited by the National School 
of Humanities and Arts „Konstantin Preslavski“ – 
Varna to teach folk singing and mandolin. Since 
2011, she has been working as a conductor of the 
Children’s folk choir. The same year, she also found-
ed the vocal group „Slantse“.
Petya Dragneva participated in seminars in Switzer-
land, where she taught and led groups studying Bul-
garian folk songs. She has songs and videos realised 
in different Bulgarian TV and radio stations.

Вокална група 
„Слънце”
Варна, България
Създадена е през 2011 г. с ръководител Петя 
Драгнева, преподавател по народно пеене и ди-
ригент на Детски народен хор при Национална 
гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Кон-
стантин Преславски” – гр. Варна. В групата са 
включени изявени ученици, изучаващи народно 
пеене в гимназията.
Участват в множество национални конкурси :
Национален фолклорен конкурс „Диньо Мари-
нов“ 2012 г. – III награда, 2013 г. – II награда; На-

Я изгрей слънце – обр. Ат. Илиев ❖  

Eдно са лудо изрука – обр. Н. Кенов ❖ 

Провикна се мома – обр. Ст. Кушлева ❖ 

Прочу се мома Неделя – обр. Ст.Кънев ❖ 

Черешко ле – обр.П. Крумов ❖ Кучийка 
тича пред драмулийка – обр. К. Кондов ❖ 

Недельо, Недельо – обр. Г. Андреев ❖  

Да знаеш, мамо – обр. Н. Кауфман

ционален фолклорен конкурс – гр. Русе 2013  г.    
II награда; „Суворово пее и танцува“ – 2013 г. – 
I награда, 2014 – І награда; Национален фолкло-
рен конкурс „С песните на Соня Кънчева“ – гр. 
Варна – 2013 г. – I награда; Международен музи-
кално-театрален фестивал „Приказка за теб“  – 
гр. Варна 2013 г. – I награда.
Певиците от вокална група „Слънце“ са изключи-
телно отдадени на музиката, защото са и отлични 
солисти и си поставят високи цели за постигане. 

Петя Драгнева завършва СМУ „П.Пипков“ – 
гр. Плевен през 1995 г. със специалностите на-
родно пеене и тамбура. Продължава обучението 
си в АМТИИ – гр. Пловдив в класа на професор 
Анка Кушлева и изучава дирижиране при про-
фесор Василка Спасова. През 1998 г. завършва 
следните специалности: дирижиране и изпъл-
нител и преподавател по народно пеене и тамбу-
ра. Работи в световноизвестния хор „Български 
гласове – Ангелите“, с който изнася множество 

концерти в Европа и Африка. От 2002 г. е пока-
нена в Национална гимназия за хуманитарни 
науки и изкуства „Константин Преславски“ – 
гр. Варна да преподава народно пеене и тамбу-
ра. От 2011 г. започва работа и като диригент 
на Детски народен хор, като през същата година 
създава и Вокална група „Слънце“.
Участва в семинари в Швейцария, в които пре-
подава пеене и ръководи групи, изучаващи бъл-
гарски народни песни. Има реализирани песни и 
клипове в български телевизии и радиа.



Rila 
Folk formation
v. Kostenets, Bulgaria
The formation was established in 2013. The boys are 
part of the vocal ensemble „Rila” at the community 
centre „Prosveta-1881“, village of Kostenets. The 
group performs songs from different folklore re-
gions of Bulgaria in authentic or arranged version. 
Despite being a young formation, it has an active 
concert life and has participated in several festivals: 
I place in the folklore category at the International 
Festival of Arts „Seahorse“ – Obzor (2014); I place 
in the regional singing competition „In the song 
is the soul of the people“ in the town of Kosten-

ets (2014). The performances of the formation are 
known to the audience not only in Kostenets, but 
also in Plovdiv, Berkovitsa, Stara Zagora, Paralia 
Katerini (Greece).
Irina Gerina graduated from the Academy of 
Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv in 1989 with 
a degree in piano. She has been the founder and 
conductor of the vocal ensemble „Rila“ since1988.

Фолклорна 
формация „Рила“
с. Костенец, България
Формацията е създадена през 2013 г. Момчетата 
са част от вокална формация „Рила“ при НЧ 

Пуста младост ❖ Пред село минава кучийката ❖ Севде ле ❖ Заро моме – Ташо Барулов ❖ Откак сме се, Яне, залюбили ❖  
Зарад тебе, моме ❖ Ситно се оро виеше

„Просвета-1881“ с. Костенец. Групата изпъл-
нява песни от различни фолклорни области на 
България в автентичен или обработен вари-
ант. Макар и млада, формацията има активен 
концертен живот и участия в няколко фести-
вала: I място в категория музикален фолклор 
на международния фестивал на изкуствата 
„Морско конче“ – гр. Обзор (2014 г.); I място 
в регионален конкурс-надпяване „В песента 
е душата на народа“ – гр. Костенец (2014 г.). 
Изпълненията на формацията са познати на 
слушателите не само в Костенец, но и в Плов-
див, Берковица, Стара Загора и Паралия Ка-
терини – Гърция. 
Ирина Герина е завършила АМТИИ гр. 
Пловдив през 1989 г. със специалност пиано, 
основател и диригент на вокална формация 
„Рила“ от 1988 г. 



Я, изгрей, слънце – Ат. Илиев ❖ Седянка – Николай Кауфман ❖ Кавал свири – Петър Льондев ❖ 
Заспало е челебийче – Христо Тодоров ❖ Тръгнала ми е Елена – Анастас Наумов ❖  

Замръкнала мома Яна – Филип Кутев

Elitza Folk Choir
Sofia, Bulgaria
Elitza Folk Choir is an amateur choir founded 
in 1988. It’s a member of the Bulgarian Choirs 
Union and CIOFF. The purposes of „Elitza“ are to 
perform and to hand down over the generations 
the Bulgarian folk songs and music. At present the 
choir consists of 15 singers of different ages. The 
repertoire is rich and diverse. It contains authentic 
folklore and author treatments by famous Bulgarian 
composers. Elitza folk choir has won awards and 
certificates of festivals and competitions in Bulgaria, 
Greece, Serbia, Republic of Macedonia, Bosnia and 
Herzegovina, Italy, Germany, Netherlands.
Galya Petkova is Bulgarian choral conductor. 
Manages Elitza Folk Choir since 2009. With her 
leadership the choir greatly enriched its repertoire, 
developing a very active concert and recording 
activities in the country and abroad. Galya Petkova 
graduated from National School of Music „Lubomir 
Pipkov“ – Sofia, with classical singing and piano. 
Higher education she receives in the NMA "Pancho 
Vladigerov" with choral conducting with Prof. 
Adriana Blagoeva. She got the „Special Award 
for conductor“ of the X International Choral 
Competition in Dobrich, Bulgaria 2013. Elitza Folk 
Choir and his conductor won many prizes and golden 
plaques at international competitions and festivals in 
Bulgaria and abroad. The choir has released two solo 
discs and recorded with other musical ensembles.

Фолклорен хор 
„Елица“
София, България
Фолклорен хор „Елица“ е непрофесионален хор, 
основан през 1988 г. Член е 
на Български хоров съюз и на 
ЦИОФФ. Целите на „Елица“ са 
да изпълнява и предава от поко-
ление на поколение български-
те народни песни. В момента 
хорът се състои от 15 певци от 
различни възрасти, с различни 
професии. Репертоарът е богат 
и разнообразен. Той съдържа 
автентичен фолклор от различ-
ни краища на страната и ав-
торски обработки на известни 
български композитори. Хор 
„Елица“ е носител на награди 
и сертификати от фестивали и 
конкурси в България, Гърция, 
Сърбия, Македония, Босна и 
Херцеговина, Италия, Герма-
ния, Холандия.

Галя Петкова е български хоров диригент. 
Ръководи фоклорен хор Елица от 2009 г. Под 
нейно ръководство хорът значително обогатява 
репертоара си, развива много активна концер-
тна и записна дейност в страната и чужбина. 
Галя Петкова е завършила НМУ „Любомир Пи-

пков“ – София с класическо 
пеене и пиано. Висшето си об-
разование тя получава в НМА 
„Панчо Владигеров“ със спе-
циалност хорово дирижиране 
при проф. Адриана Благоева. 
Работила е с детски, женски 
и смесени хорове. Отличена е 
със „Специална награда за ди-
ригент“ на X-ти МХК „Маестро 
Захари Медникаров“ – Доб-
рич, България (2013 г.). Фол-
клорен хор Елица и неговият 
диригент печелят награди и 
почетни плакети от междуна-
родни конкурси и фестивали 
в страната и чужбина. Хорът 
е реализирал два солови ком-
пактдиска и записи с други му-
зикални ансамбли.



Saint George 
Mixed choir
Municipality Volvis, Greece
The choir was established to perform traditional 
Greek songs, Byzantine melodies and songs of 
modern Greek music. The choir consist of 30 people 
and it is based in Asprovalta village, Municipality of 
Volvis. Pianist: Kehadis Georgios

Stavros Karamanis was born in 1968 in the 
town of Dimotika which he left in 1986 to study 
at the Aristotle University of Thessaloniki. He is a 
graduate Forester and has a degree in classical guitar 
and music theory. His path in the field of music 
goes through a period which Karmanis spends as 

a maestro of choirs and also as a classic guitar and 
string teacher. 
His choral work begins in 1999. Since then Stavros 
Karamanis is a conductor of Four-part Mixed 
Choir of Cultural Association of Stratinio, Four-
part Mixed choir of the Cultural Association Yerisu 
of Kligenis, Mixed Polyphonic Choir Stragira-
Acanthos, Four-part Mixed Choir of the Cultural 
Association Ancient Stragira of Olympics, Four-
part Mixed Choir of the Cultural Association of 
Training Athletic Club Athos ano Stavro, Choir of 
the Women Association Aretusa. 
Since 2012 until now Stavros Karamanis works with 
Mixed Choir of the Municipality of Volvis Saint 
George Asprovaltas. In 2013 he starts working and 
entirely reorganizing the Children’s Choir of the 
Municipality of Volvis and the Youth Choir of the 
Municipality of Volvis.
Together with all these choirs, Stavros Karamanis 
has had over 100 performances in different festivals 
and musical events both in Greece and abroad. 

Смесен хор 
„Св. Георгиос“
Община Волвис, Гърция 
Хорът е създаден, за да изпълнява традиционни 
гръцки песни, византийски мелодии и песни от 
съвременната гръцка музика. Състои се от 30 
души и е със седалище в с. Аспровалта, община 
Волвис. Пианист на състава е Kehadis Georgios.
Ставрос Караманис е роден през 1968 г. в 

град Димотика, който напуска през 1986 г., за да 
учи в Солунския университет „Аристотел“. Той 
е също така дипломиран лесовъд, има диплом за 
класическа китара и музикална теория. Пътят 
му в сферата на музиката започва като диригент 
на хорове, преподавател по класическа китара и 
струнни инструменти. Работи с хорови състави 
от 1999 г. Диригент е на: „Смесен 4-гласен хор на 
Сдружение Стратониу“, „Смесен 4-гласен хор на 
сдружение Йерису от Клигенис“, „Смесен много-
гласен хор Старира-Акантос“, „Смесен 4-гласен 
хор на сдружение Древна Стагира на Олимпиада“, 
„Смесен 4-гласен хор на атлетичен клуб Аетос ано 
ставру“, хор на сдружение на жените „Аретуса“. 
От 2012 г. и до днес Ставрос Караманис работи 
със смесен хор при Община Волвис „Св. Георги-
ос Аспровалтас“. През 2013 г. започва усилено да 
работи и реорганизира изцяло Детския хор на 
Община Волвис и Младежкия хор на Община 
Волвис. Заедно с всички тези хорове Ставрос Ка-
раманис осъществява над 100 изяви в различни 
фестивали и музикални събития както в Гърция, 
така и в чужбина. 

My apple and tangerine – Traditional songs 
❖ Temples in Figure sky – Mikis Theodorakis, 

words: Elytis ❖ The doors open at night – 
Mikis Theodorakis, words: Livaditis ❖ If you 

remember my dream – Mikis Theodorakis, 
words: Nikos Gatsos ❖ A bat on the roof – 
Mikis Theodorakis ❖ Make your mattress  

for two – Mikis Theodorakis



Чудесии – музика: Георги Тимев, стихове: Димитър Точев ❖ Чело коте – музика и текст:  
Дора Драганова ❖ Пчела – музика: Любомир Денев, стихове: Петя Дубарова  

❖ Три щурчета-цигуларчета – музика: Петър Льондев, стихове: Радой Киров  
❖ Що ми домилело, мамо – музика: Красимир Милетков, текст: народен  

❖ When you’re smiling – ar. Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shaw

Vocal Studio 
of the „Paisii 
Hilendarski-1870“ 
Community Centre
Balchik, Bulgaria 
The Vocal Studio was founded in the autumn of 
2013 as a formation unifying the vocal groups „Baby 
Voices“ and „Leopards“. The singers range from 6 to 
14 years of age. 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, organ-
ised by the „Musical World-Balchik“ association. 
In the spring of 2015 the formation won its first 
awards – 1 prize at a municipal contest „My Coun-
try Bulgaria“ and an Award for excellent perfor-
mance at Young Talents youth festival in Sofia. 
The founder and the artistic director of the Vocal 
Studio is Dr Valentina Georgieva who strives to 
educate the children in high aesthetic criteria, vocal 
skills and love for the song.

Вокална студия 
при НЧ „Паисий 
Хилендарски-1870“
Балчик, България
Студията 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 съдър-
жа детски песни от съвременни български ком-
позитори, 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“. 
През пролетта на 2015 г. формацията печели и 
първите си отличия – I награда в общински кон-
курс „Моята България“ и Грамота за отлично 
представяне в Младежки фестивал „Млади та-
ланти“ – гр. София
Основател и художествен ръководител на студи-
ята е д-р Валентина Георгиева, която се стреми 
да възпитава у децата високи естетически крите-
рии, вокални умения и любов към песента.



Tsarevets Choir
Veliko Tarnovo, Bulgaria
The idea of choir „Tsarevets“ was born in 1953 when 
the Opera Theatre in Veliko Tarnovo and the city 
ensemble become part of the culture-club of Veliko 
Tarnovo. The choir performs classical, church, folk 
and contemporary music works. Over the years 
choir „Tsarevets“ has participated in international 
contests in Llangollen, Middleborough, Linden 
Holzhausen, Kantonigros. It has won four first 
prizes, six second and three third prizes. Among 
the national festivals the choir was awarded with 9 
gold and 2 silver medals. The choir has 16 diplomas 
of international festivals and contests and 11 
certificates of national festivals. In 1973 the choir 
„Tsarevets“ was entitled to 1st degree „Cyril and 
Methodius“. The coach of the choir is Roza Stoeva.
Maestro Diyan Vasilev Dihanov was born 
on 22.07.1955 in Dobrich. In 1976 he graduates with 
a bassoon from the Military School of Music in Sofia. 
He studied at the Military-Conducting Faculty in 
the Moscow Conservatory „P. I. Chaikovski“ and 
graduated with honors in the year 1986. In 1987 he 
is appointed to choir-master of the Representative 
Orchestra of the Bulgarian Army, and shortly after 
that he wins many prizes of international contests 
and festivals in Germany, France, Italy, Hungary, 

Г. Фр. Хендел – Benedicat Vobis /Слава во 
вишних/ ❖ Жак Аркаделт – Ave Maria ❖ 

А. Лвов – Достойно ест ❖  
К. Сен-Санс – Tolite Hostias ❖  

Дж. Гершуин – Пей и танцувай

and international contests, for composing and 
conducting. He has orchestrations and arrangements 
of classics, and works of contemporary sound. Since 
2010 Colonel Diyan Dihanov is choir-master of the 
chamber choir „Tsarevets“, „Nadezdha“ community 
center – Veliko Tarnovo.

Хор „Царевец“
Велико Търново, България 
Началото на хор „Царевец" е поставено през 1953 
година, когато оперният театър на Велико Тър-
ново и общоградският ансамбъл преминават към 
читалището. Хорът изпълнява творби от класи-
ческата, църковната, народната и съвременната 
музикална литература. 
През годините хор „Царевец“ участва в междуна-
родни конкурси в Ланголен, Мидълсброу, Лин-
ден Холцхаузен, Кантонигрос. Печели четири 
първи награди, шест втори и три трети награди. 
От национални фестивали хорът е удостоен с 9 
златни и 2 сребърни медала. Притежава 16 гра-
моти от международни фестивали и конкурси и 
11 грамоти от национални фестивали. През 1973 
година смесен хор „Царевец“ получава орден 
„Кирил и Методий“ – І степен. Корепетитор на 
състава е Роза Стоева.

Маестро Диян Василев Диханов е роден 
на 22.07.1955 г. в гр. Добрич. През 1976 г. завърш-
ва Военното музикално училище в гр. София със 
специалност фагот. Учи във Военно-диригентския 
факултет на Московската консерватория „П. Й. 
Чайковски“, която завършва с отличие през 1986 г. 
През 1987г. е назначен за диригент на Гвардейски 
представителен духов оркестър на Българска-
та армия, с който печели множество награди от 
международни конкурси и фестивали в Германия, 
Франция, Италия, Унгария, Румъния, Турция и 
др. и осъществява записи в БНР. През 1992 г. ста-
ва главен диригент на Гвардейски представителен 
духов оркестър гр. София, а от 2005 г. е назначен и 
за главен диригент на Българската армия .
Полковник Диян Диханов е носител на множе-
ство награди от национални и международни 
конкурси за дирижиране и композиция. Има ор-
кестрации и аранжименти, както на класически 
произведения, така и на творби със съвременно 
звучене. От 2010 г. маестро Диян Диханов е ди-
ригент на Камерен хор „Царевец“ , при читалище 
„Надежда“ гр. Велико Търново. 

Romania, Turkey as well as recordings in the 
Bulgarian National Radio. In 1992, he becomes Chief 
Bandmaster of the Representative Orchestra in Sofia. 
Since 2005 he is appointed to be Chief Bandmaster of 
the Bulgarian Army. Colonel Diyan Dihanov has won 
many prizes for his high professionalism at national 



Отче наш – Николай Кедров ❖ Псалом 101 – Александър Архангелский ❖ Мишел – Пол Макартни ❖ Перунико – Парашкев Хаджиев ❖  
Стара се майка ни ложе – Тодор Попов ❖ Калугерине – Николай Стойков

Sedyanka 
Mixed Choir
Silistra, Bulgaria
The representative mixed choir „Sedyanka“ is the 
first musical institution in Silistra, founded in 1894 
by the Czech artist Karel Mahan.
For 120 years of its existence, the choir has had a lot 
of performances at home and abroad. The choir’s 
repertoire includes religious and secular musical 
pieces, arrangements of traditional folk songs, as 
well as choral works from pre-classics and classics.
Honoured many times by the Union of Bulgarian 
Composers with prizes for best interpretation of 
Bulgarian music, the choir has also won prestigious 
international awards in Austria, Germany, Italy, 
Hungary, Russia, Czech Republic and Romania.
In the rich collection of awards the highest one is 
for cultural activities in Bulgaria – Order „Cyril 
and Methodius“ – first degree. From 1989 to 2006 
the choir was conducted by: Lyubomir Pavlov, 
Hristo Stoev, Svetla Koleva, Veselin Kolev, Nikolay 
Merdzhanov, Georgy Gichev, Antonina Koleva and 
Dimitar Boev. At the present it is led by the young 
conductor Svetozar Hristov Kalchev.

Svetozar Hristov Kalchev graduated from 
the Music Academy in Plovdiv in 1996. Later he spe-
cialized in choral conducting with associate profes-
sor Nikola Lipov in Plovdiv. Returning to Silistra, 
he became the assistant conductor of the children's 
choir „Dunavski Slavey“. Conductor of „Sedyanka“ 
mixed choir since February 2015.

Смесен хор 
„Седянка“
Силистра, България 
Представителният смесен хор 
„Седянка“ е първата музикална 
институция в гр. Силистра, ос-
нована през 1894 г. от чешкия 
музикант Карел Махан. За свои-
те 120 години от създаването си, 
хорът има изключително много 
изяви в страната и чужбина. В 
репертоара му са включени пи-
еси с църковен и светски харак-
тер, народни обработки, творби 
от хоровата предкласика и класика. Хор „Седянка“ 
е отличаван многократно от Съюза на български-

те композитори за най-добро изпълнение на бъл-
гарска музика. Печели престижни международни 
награди в Австрия, Германия, Италия, Унгария, Ру-
сия, Чехия, Румъния. В богатата колекция от награ-
ди е и най-високото отличие за културна дейност в 
България – Орден „ Кирил и Методий“ – I степен. 
През годините от 1989 г. до 2006 г. диригенти на 
хора са били: Любомир Павлов, Христо Стоев, 

Светла Колева, Веселин Колев, 
Николай Мерджанов, Георги 
Гичев, Антонина Колева и Ди-
митър Боев. В момента хора се 
ръководи от младия диригент 
Светлозар Христов Калчев.

Светлозар Калчев Хри-
стов е завършил Музикал-
ната академия в Пловдив 
през 1996 г. По-късно спе-
циализира хорово дирижи-
ране при доц. Никола Ли-
пов в Пловдив. Завръщайки 
се в Силистра става помощ-
ник диригент на детски хор 

„Дунавски славей“. Диригент е на хор „Седян-
ка“ от февруари 2015 година.



Children’s Folk Choir 
of Anton Strashimirov School
Varna, Bulgaria
The choir was assembled just a couple of months ago, but has already participated 
in the National Competition Dinyo Marinov, March 2015, where it received 3rd 
prize for its performance. The kids are highly motivated to perform and work with 
great desire and ambition. Conductor of the choir is Petya Dragneva.

Детски народен хор при 
ОУ „Антон Страшимиров“
Варна, България
Хорът е създаден преди няколко месеца, но вече с участие на Национален 
конкурс „Диньо Маринов“, в края на март 2015 г., където е награден с 3-та 
награда. Децата са изключително мотивирани за изяви и работят с огромно 
желание и амбиция. Диригент на хора е Петя Драгнева.

Children’s Folk Choir 
of Konstantin Preslavski 
National School of 
Humanities and Arts
Varna, Bulgaria

Тhe choir was assembled in 2009 by Maria Ruseva, a folk singing teacher. 
Since 2011 it has been conducted by Petya Dragneva, who is also a folk singing 
teacher. The most talented singers and folk instruments performers from 5th to 
7th grade participate in Children’s Folk Choir Kostantin Preslavski. The choir 
participates in all city-wide and municipal concerts in Varna, as well as in 

numerous national competitions: National Children’s Folk Competition Dinyo 
Marinov, Varna – 1st prize for choir performance (2012, 2013) and 1st prize for 
ensemble performance (2012), a special prize for ensemble performance and 
2nd prize for choir performance (2014); Suvorovo Sings and Dances National 
Competition – 1st prize (2013, 2014); With the Songs of Sonya Kancheva 
National Folk Competition, 2013 – a special prize of the jury; National Folk 
Competition, Rouse, 2013 – 2nd prize; Folk Sunrise National Folk Competition, 
Varna, 2014 – Special prize. Conductor of the choir is Petya Dragneva. 
Head of the orchestra is Venelin Mutafchiev.

Детски народен хор при НХГ 
„Константин Преславски“
Варна,, България
Хорът е създаден през 2009 г. от Мария Русева, учител по народно пеене. 
От 2011 г . до сега е под диригентството на Петя Драгнева, учител по на-
родно пеене. В детския народен хор участват най-талантливите певци и 
изпълнители на народни инструменти от V до VII клас. Хорът участва във 
всички общоградски и общински концерти в гр. Варна , както и в множе-
ство национални конкурси: Национален детски фолклорен конкурс „Диньо 
Маринов“ гр. Варна – I награда за хорово изпълнение (2012 г. и 2013 г.), I 
награда за ансамблово изпълнение (2012 г.), Специална награда за ансам-
блово изпълнение и II награда за хорово изпълнение (2014 г.); Национа-
лен конкурс „Суворово пее и танцува“ – гр. Суворово – I награда (2013 г. 
и 2014 г.); Национален фолклорен конкурс „С песните на Соня Кънчева“ 
2013 г. – Специална награда на журито; Национален фолклорен конкурс – 
гр. Русе (2013 г.) – II награда; Национален фолклорен конкурс „Фолклорен 
изгрев“ – гр. Варна (2014 г.) – Специална награда. Диригент на хора е Петя 
Драгнева. Ръководител на оркестъра е Венелин Мутафчиев.

Глави са жени, ой първо любе – обр. Н. Кенов ❖ Една е Манда в Търново – 
обр. В. Мутафчиев ❖ Заигра се хоро голямо – обр. В. Мутафчиев

Митро ле, Митро – обр. Н. Докторов ❖ Носи Неда студна вода – обр. Н. Докторов



Тебе поем – Добри Христов ❖ Во Царствии твоем – Добри Христов, солист Гергана Шилдарова ❖ Молитву пролию – Архангелски ❖ Pie jesu –  
Е. Лойдуебър/ Ал. Текелиев, солисти Анна Асенова и Надежда Георгиев ❖ Я изгрей слънце – Атанас Илиев ❖ Закъснила е Лалица – Жул Леви ❖  

Ясна ми месечинле и Ветре ле – Кр. Кюркчийски ❖ Дреме ми се, лега ми се – Коста Колев ❖ Заспало е челебийче – Николай Кауфман, солист 
Николета Николова ❖ Барем се ерген находих – Генчо Генчев, солист Веселина Куртян ❖ Злато моме – Красимир Кюркчийски ❖ Кавал свири – 

Петър Льондев, солисти Анна Асенова, Веселина Куртян, Диана Тенева ❖ Макя Мара – Николай Кауфман, Силвия Димитрова ❖ Недельо, Недельо – 
Георги Андреев ❖ Ой, шопе, шопе – Стефан Мутафчиев ❖ Листни се горо – Стефан Мутафчиев ❖ Седнало е Джоре – Стефан Мутафчиев ❖ 

Вокализа – Красимир Кюркчийски ❖ Бре, Петрунко – Красимир Кюркчийски ❖ Мехметьо, севда голема – Иван Спасов, солист Моника Дамянова

Cosmic Voices 
female choir
Sofia, Bulgaria 
The choir is one of the most popular Bulgarian 
folklore choirs and undoubtedly represents some of 
Bulgaria’s most valuable cultural assets today.
For 20 years Cosmic Voices impresses with its broad 
palette of various musical genres – rearranged tradi-
tional music, church music, contemporary jazz and 
pop projects, cantatas and oratorios, film and thea-
tre productions, world music. The „Cosmic Voices“ 
choir has had many national and international ap-
pearances at festivals and concerts: March Music 
Days international festival, Varna Summer Inter-
national Music Festival, Salon des Arts, Sofia Mu-
sic Weeks, European Music Festival; and concert 
tours across Europe, Canada, Japan, India, China, 
Israel. There are a number of films dedicated to the 
choir created for the Bulgarian National Televi-
sion, Channel 4 (UK), the South-Korean National 
Television, and the Chinese National Television. 
The Cosmic Voices choir has worked with the re-
nowned Bulgarian composers: Kr. Kyurkchiyski, 
Al. Tekeliev, F. Koutev, I. Spassov, Ts. Minkin, Sht. 
Tsenova, St. Moutafchiev, P. Lyondev, L. Denev, as 
well as international names such as Jun Miyake (Ja-
pan), Ikuko Kawai (Japan), Yoko Kanno (Japan), 

Yasuhiro „Coba“ Kobayashi (Japan), Christian Ko-
lonovits (Austria), and others. Since 1994 the choir 
has issued 16 CD’s. Their CD „Bulgarian Soul“, a co-
operation with the Bulgarian opera singer Vesselina 
Katsarova, has won the Echo award of the German 
music producers. The Cosmic Voices choir has been 
awarded with the „Classics in the other genres“ Al-
legro Vivace award by the Bulgarian National Ra-
dio, and the Golden pen award by Classic FM Radio 
and MAKTA Gallery. In 2014 the Cosmic Voices re-
ceived the special „Crystal Lyre“ award by UBMD, 
commemorating the choir’s 20th anniversary and 
its contribution towards the Bulgarian music and 
culture. Founder and conductor of Cosmic Voices 
female choir is Vanya Moneva.

Женски народен хор 
„Космически 
гласове“
София, България
Хорът е един от най-популярните български фол-
клорни хорове и несъмнено принадлежи към най-
ценните културни богатства на България днес. 
Вече 20 години съставът впечатлява с богата пали-
тра на музициране в различни стилове – обрабо-
тен фолклор, църковна музика, съвременни джаз 

и поп проекти, кантатно-ораториална музика, 
филмови и театрални продукции, world music.
Концертната дейност на хора е включва участия 
в големите български Фестивали: Мартенски му-
зикални дни, Варненско лято, Аполония, Салон 
на изкуствата, Софийски музикални седмици, 
Европейски музикален фестивал, Новогодишен 
музикален фестивал. Концертни турнета в цяла 
Европа, Канада, Япония, Индия, Китай, Израел. 
Има многобройни филми за БНТ, за Канал 4 на 
Английската ТВ, за Южнокорейската ТВ, за Ки-
тайската ТВ. Името на хор „Космически гласове“ 
се свързва освен с изтъкнатите български компози-
тори: Кр. Кюркчийски, Ал. Текелиев, Ф. Кутев, И. 
Спасов, Ц. Минкин, Ю. Ценова, Ст. Мутафчиев, П. 
Льондев. Л. Денев, така също и с Jun Miyake, Ikuko 
Kawai, Yoko Kanno, Coba, Christian Kolonovitc и др.
От 1994 г. до днес хорът има 16 издадени албума. 
Дискът „Българска душа“ с оперната прима Ве-
селина Кацарова, печели награда ECHO на нем-
ските музикални продуценти. Хорът е носител и 
на наградата на Allegro vivace на БНР „Класика в 
другите жанрове“ и на Златно перо на Класик ФМ 
радио и Галерия МАКТА. През 2014 г. получава 
Специалната награда от СБМТД – „Кристална 
лира“ за своя принос в българската музикална 
култура и по повод 20 години от създаването на 
състава. Основател и диригент на женски наро-
ден хор „Космически гласове“ е Ваня Монева. 



ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО | JURY MEMBERS
Ваня Монева завършва ДМА „Панчо Владигеров” 
в класа на проф. Васил Арнаудов със специалност 
„Хорово дирижиране”, което поставя началото на 
впечатляващия ѝ творчески път. В кариерата си 
като диригент Ваня Монева е ръководила Женски 
народен хор при БНР, Хоровата школа в гр. Казан-
лък, смесени , женски , мъжки, детски хорове – опит, 

който несъмнено води 
и до ярки резултати 
и многобройни награ-
ди: „Златна книга” 
за принос за разви-
тието на българска-
та култура, „Златно 
петолиние” от Съюза 
на българските ком-
позитори, награда 
ECHO на немските 
музикални продуцен-
ти за компакт-ди-
ска „Bulgarian Soul“ 
с Веселина Кацарова, 
„Класика в другите 
жанрове”, Алегро Ви-

ваче, БНР, „Златно перо” за принос към българска-
та култура – ФМ Класик радио, Специална награ-
да на „Салон на изкуствата” и др.
Ваня Монева интензивно работи с българските 
композитори. Провокира ги и ги вдъхновява със своя 
творчески заряд и дълбоко познание в областта 
на хорово-диригентското майсторство. Нейното 
тежнение като творец към българския фолклор из-
кристализира в създаването на женския народен хор 

„Космически гласове“. Вече 20 години с този певчески 
ансамбъл Ваня Монева утвърждава извоюваните си 
позиции и с иновативното си мислене, показва как 
един женски народен хор може да бъде третиран 
като блестящ инструмент. Изгражда такава ре-
пертоарна политика, която демонстрира скрити-
те възможности на народните гласове и ги води към 
различни жанрови измерения, с което налага своя 
запазена професионална марка.
Ваня Монева е едно от най-ярките имена в хорово-
то изкуство на България – диригент, наложил се със 
своя стил, музикална естетика и висок професиона-
лизъм. Не напразно композиторът проф. Красимир 
Кюркчийски казва за нея: „Ваня Монева е български-
ят Караян в рокля“.
Ваня Монева е музикален продуцент в Българското 
национално радио, а в Балчик – ръководител на ате-
лие „Български фолклор“. 

Vanya Moneva graduated with first-class honours 
from the National Academy of Music “Pancho Vladi-
gerov” in 1979, in professor Vasil Arnaudov’s class, with 
“Choir Conducting” field of studies, which marked the 
beginning of her impressive artistic career.
Throughout her professional career as a choir con-
ductor, Vanya has lead the Women’s Traditional 
Music Choir of the Bulgarian National Radio, the 
Choral School of Kazanlak, and many other male, 
female and children’s choirs, and has gained the 
much valuable experience which lead her to brilliant 
professional results and numerous awards and ac-
knowledgements, such as: the “Golden Book” award 
for her contribution to the development of the Bul-

garian culture; the “Golden Staff ” award from the 
Union of the Bulgarian composers; the Echo award 
by the German music producers for the “Bulgarian 
Soul” CD – a collaboration with the opera singer 
Vesselina Katsarova; „Classics in the Other Genres” 
award by Allegro Vivace, Bulgarian National Radio; 
„Golden Feather” award for contribution to Bulgar-
ian culture by Classic FM Radio; the Special Prize of 
„Salon des arts”, and many others.
Vanya Moneva actively works with the Bulgarian com-
posers, provoking them and inspiring them with her cre-
ativity and deep knowledge of the choir conducting art-
istry. Her liking for the Bulgarian folklore as an author 
takes form of the foundation of the Cosmic Voices female 
folklore choir. Being the leader of the ensemble for 20 
years to date, Vanya has established and strengthened 
her significance in the music industry. With her inno-
vative ideas she has proven that a female folklore choir 
can be treated as a brilliant music instrument. She has 
developed a repertoire policy which brings out and em-
phasises on the traditional Bulgarian voices’ enigmatic 
abilities and leads them towards new genre dimensions. 
This has proven to be her unique professional trait.
Vanya Moneva is one of the brightest names in the Bul-
garian choral artistry – she has established herself as a 
conductor with style, highest professionalism and artis-
tic beauty. Not for nothing was she referred to as “The 
Bulgarian Karayan in a dress” by the composer profes-
sor Krassimir Kyurkchiyski.
Alongside with her choir works, Vanya Moneva is a mu-
sical producer in Bulgarian National Radio. In Balchik 
she is the leader of workshop for “Bulgarian folklore”.

Доц. д-р Георги Арнаудов (1957) завършва Държавната музикална акаде-
мия „Панчо Владигеров” – София. Автор е на редица симфонични творби, камер-
на и солова – инструментална, вокална и клавирна музика, цикли от творби по 
стари български текстове от ранното средновековие, по автентични архаични 
орфически текстове и ритуали, звукови изследвания и фикции на основата на 

готическа и ренесансова музика, сценични твор-
би, театрална и филмова музика, изпълнявана в 
България и чужбина. От 1984 г. е преподавател в 
Националното музикално училище Любомир Пи-
пков – София, а от 2000 г. е редовен преподавател 
в департамент „Театър” и департамент „Му-
зика” на Нов български университет. От 2009 г. 
е доцент по композиция и хармония, а от 2012 г. 
Доктор по Музикознание и музикално изкуство. 
Носител е на редица престижни международни 
награди, като Международната премия „Карл 
Мария фон Вебер”, Голямата награда на EBU – 
Организацията на европейските радиостанции, 
наградата „Златната арфа” и др. През последни-
те години редица негови творби имат своите све-
товни премиери в престижни световни зали като 

Лондонските Royal Festival Hall, Wigmore Hall и Сент Джон Смит в Уестмин-
стър, Карнеги Хол в Ню Йорк, Концертхаус във Виена и др. Реализирал е записи на 
десетки свои творби в Българското национално радио, Българската национална 
телевизия. Има издадени 8 авторски албума, а негова музика е включена в редица 

звукови антологии на музиката на 20 и 21 век, както и в издания на световноиз-
вестни изпълнители в Naxos of America, Concord Records и Labor Records – САЩ, 
Holophon Records – Австрия, Гега Ню – България. В Балчик, доц. д-р Георги Арнау-
дов е ръководител на ателие „Съвременна българска хорова музика“. 
Assoc. Prof. Gheorghi Arnaoudov, PhD was born in Sofia, to a well-
known family with a strong musical tradition. While attending the Pantcho Vladi-
gerov Academy, Arnaoudov also studied composition in Florence under Brian Fer-
neyhough, where he explored electronic and concrète music. Upon graduation and 
completion of his studies abroad, Arnaoudov began establishing a reputation as 
dedicated composer as well as a theorist. Specializing in modern and postmodern aes-
thetics, communication and semiotics, he also set himself to exploring ancient and 
Far Eastern musical forms. To date Arnaoudov has produced numerous symphonies, 
oratorios, concertos and has won several international prizes. He currently teaches in 
the „Music“ and „Theatre“ departments of New Bulgarian University. In 2009 he was 
appointed associate professor in Composition and Harmony and in 2012 Doctor of 
Philosophy of the New Bulgarian University. Compared in the beginning to composers 
such as Scriabin, Messiaen or Part nowadays Arnaoudov is known as one of the most 
distinctive European composers, creating a music of stasis, a new kind of of intense 
minimalism „that tells no conventional stories but rather meditates on a idea. His in-
strumental works have distinguished him as a modernist innovator, one who looks at 
musical instruments as total items capable of maby sounds, overtones and resonances. 
Many have commented on the spiritual side of Arnaoudov‘s music, and indeed mysti-
cism and ritual are two elements present in much of his work. Also influential has 
been art, cinema and literature, with sources of inspiration including René Magritte, 
Tarkovsky, James Joyce or Jorge – Luis Borges. In Balchik, Assoc. prof. Gheorghi Ar-
naoudov is a leader of workshop for “Bulgarian contemporary choral music”. 
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Д-р Валентина Георгиева е диригент, музика-
лен педагог, ръководител на детски вокални формации, 
председател на Сдружение „Музикален свят-Балчик“, 
създател и артистичен директор на международния 
хоров фестивал „Черноморски звуци“. През 1994 г. за-

вършва Академията 
за музикално танцово 
и изобразително из-
куство – гр. Пловдив, 
с преподавател по ди-
рижиране доц. Никола 
Липов. В периода 2000-
2002 г. специализира 
хорово дирижиране в 
Националната музи-
кална академия „Пан-
чо Владигеров“- гр. 
София с преподавател 
проф. Лилия Гюлева. 
Докторската си сте-
пен получава през 2013 

г. в Нов български университет за темата „Песните 
за еднородни фолклорни формации от Стефан Драго-
стинов, пресътворени за смесен хор“ с научен ръководи-
тел проф.д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова.
Д-р Валентина Георгиева е активен участник в меж-

дународни хорово-диригентски курсове, жури в нацио-
нални и международни фестивали, носител на приза 
„Общественик на годината“ в три поредни години, 
член на Управителния съвет на Български хоров съюз. 
Като диригент на смесен хор „Черноморски звуци” 
(от 1998 г.) д-р Валентина Георгиева участва еже-
годно в десетки конкурси и фестивали в Испания, 
Гърция, Македония, Германия, Италия, Сърбия, 
Хърватска, Турция, Чехия, Румъния, носител на на-
гради от национални и международни форуми. Под 
нейно ръководство, през 1998, 2004, 2011 и 2014 г. сме-
сен хор „Черноморски звуци“ издава 4 компактдиска. 
Опирайки се на традицията в българското хорово 
изпълнителско изкуство, д-р Валентина Георгиева 
съхранява ценностите и гради новата история на 
100 годишния хоров състав в съответствие със све-
товните тенденции в хоровото изкуство.
Valentina Georgieva, PhD 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“. In 1994 she graduated 
the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, 
where she studied conducting with the Associate Profes-
sor Nikola Lipov. In the period 2000-2002 she special-

ized choral conducting under professor Liliya Gyuleva 
at the National Academy of Music „Pancho Vladigerov“ 
in Sofia. Received her PhD in 2013 at the New Bulgar-
ian University in Sofia for the topic „The songs for homo-
geneous formations by Stefan Dragostinov, recreated for 
mixed choir“ with director of studies professor Elisaveta 
Valchinova-Chendova DsC. 
Dr Valentina Georgieva is an active participant in inter-
national choral – conducting courses, a member of jury in 
national and international festivals, winner of the „So-
cially active person of the year“ in three consecutive years, 
a Board member of the Bulgarian choral union.
As a conductor of „Chernomorski Zvutsi“ mixed choir 
(since 1998) Dr Valentina Georgieva annually has 
taken part in numerous competitions and festivals in 
Spain, Greece, Macedonia, Germany, Italy, Serbia, 
Croatia, Turkey, Czech Republic, Romania and she is a 
prize winner at national and international forums. As 
a leader of „Chernomorski zvutsi“ mixed choir, she has 
four CDs released in 1998, 2004, 2011 and 2014. 
Leaning on the tradition of Bulgarian choral perform-
ing arts, Dr Valentina Georgieva keeps the values 
and builds the new history of hundred-year-old choir 
„Chernomorski zvutsi“ in accordance with the trends in 
the worldwide choral art.
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Жури: Проф. Теодора Павлович, Амрош Чопи, 

д-р Валентина Георгиева 
Jury: Prof. Theodora Pavlovitch, Ambroz Copi, 
Valentina Georgieva, PhD

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

Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България
Диригент: Деница Узунова

Grand Prize for overall performance at the International Choir Festival „Chernomorski 
zvutsi“: a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium 
Bodra Pesen Children’s Choir, Shumen, Bulgaria
Conductor: Denitsa Uzunova

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

Младежки камерен хор „Консонанс“ – Букурещ, Румъния 
Диригент: Лакрамиоара Ана Паулич

Вокална студия „Нуша“ – София, България 
Диригент: Нели Андреева

Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“ 
of the Association „Musical world – Balchik“ 
Consonance Youth chamber choir, Bucharest, Romania 
Conductor: Lacramioara Ana Pauliuc 
Nusha Folk singing ensemble, Sofia, Bulgaria 
Conductor: Nely Andreeva

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор 
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България

Диригент: Деница Узунова

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir 
Bodra Pesen Children’s choir, Shumen, Bulgaria
Conductor: Denitsa Uzunova

Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен
Пламен Арабов – за песента „Чие хоро най-хубаво“ 

изпълнена от Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България 
Диригент: Гергана Люцканова-Петрова

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for a new Bulgarian choral work 
Plamen Arabov – The song “Chie horo nai hubavo” 
Performed by Ivan Spassov Chamber choir Plovdiv, Bulgaria 
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova

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

Хор „Мондине ди нови ди Модена“ – Нови ди Модена, Италия 
Диригент: Мария Джулия Контри 

за изпълнението на песента „Вечеряй Радо“ от Филип Кутев
Хор „Български гласове Берлин“ – Берлин, Германия 

Диригент: Боряна Величкова
за изпълнението на песента „Митро майчина дощеро“ от Иван Спасов

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation 
of a Bulgarian song by a foreign choir 
Mondine di Novi di Modena Female folk choir, Novi di Modena, Italy, 
Conductor: Maria Giulia Contri
for the performance of the song “Vecheriai Rado” by Philip Kutev 
Bulgarian voices Berlin Female choir, Berlin, Germany, 
Conductor: Boryana Velichkova
for the performance of the song “Mitro, maichina doshtero” by Ivan Spasov

Победител в категория еднородни хорове: 
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България

Диригент: Деница Узунова

A winner of category Equal voices:
Bodra Pesen Children’s choir, Shumen, Bulgaria
Conductor: Denitsa Uzunova 



Победител в категория народни хорове: 
Женски хор „Седянка“ Орхус, Дания 

Диригент: Михаил Делчев

A winner of category Folk choirs:
Sedjanka Female choir, Aarhus, Denmark 
Conductor: Michael Deltchev

Победител в категория смесени хорове:
Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България

Диригент: Гергана Люцканова – Петрова

A winner of category Mixed choirs: 
Ivan Spassov Chamber choir – Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova

Диплом за междукултурно сътрудничество и предметна награда 
от НЧ „Паисий Хиледндарски-1870“ 

Смесен хор „Испарта“ – Испарта, Турция
Диригент: Николай Мерджанов 

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

Специален диплом от сдружение „Музикален свят-Балчик“ 
за съхраняване на фолклорното наследство 

Хор „Мондине ди Нови ди Модена“ – Нови ди Модена, Италия 
Диригент: Мария Джулия Контри 

Народен хор „Добруджански гласове“ с. Соколово, България 
Диригент: Стаматка Кирилова

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

Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци 
Гергана Люцканова – Петрова 

Диригент на Камерен хор „Иван Спасов”, Пловдив, България

 Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting 
Gergana Lyutzkanova-Petrova
Conductor of Ivan Spassov Chamber choir Plovdiv, Bulgaria

Диплом от фондация „Иван Спасов“ за най-добро изпълнение на песен от Иван Спасов 
Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България

Диригент: Гергана Люцканова – Петрова 
за изпълнението на песента „Димано, белай кадоно“

A special diploma of the Foundation „Ivan Spassov“ for the performing of a song by Ivan Spassov
Ivan Spassov Chamber choir – Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova

Мис и Мистър Фестивал
Калина Андреева от Вокална студия „Нуша“, София, България 

Елисей Стефанеску от Младежки камерен хор „Консонанс“, Букурещ, Румъния

Мiss and Mister Festival 
Kalina Andreeva from Nusha Folk singing ensemble, Sofia, Bulgaria 
Elisei Stefanescu from Consonance Youth chamber choir, Bucharest, Romania

Ателие за „Съвременна словенска хорова музика“ Ръководител: Амброш Чопи
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Катя Барулова

Workshop “Slovenian contemporary choral music” Leader: Ambroz Copi  
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Katya Barulova
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Жури: Огнян Василев, Йосу Елбердин, Валентина Георгиева Jury: Ognian Vassilev, Josu Elberdin, Valentina Georgieva

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

Grand Prize for overall performance at the International Choir Festival 
„Chernomorski zvutsi“: 
a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium 
St. Stefan Kralj Decanski Chamber сhoir, Knjazevac, Serbia
Conductor: Martina Milosevic

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

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

Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“ 
of the Association „Musical world – Balchik“ 
Dunavski Valni Children’s choir, Ruse, Bulgaria 
Conductor: Vessela Todorova

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор 
Детски хор „Дунавски вълни“ Към ОБДЦКИ, Русе, България

Диригент: Весела Тодорова

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

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

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

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

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

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

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

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

Победител в категория смесени хорове, 
носител на предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ 

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

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

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

Диригент на Дамски хор „Морфова – Прокопова”, София, България

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting 
Atanaska Popova
Conductor of Morfova-Prokopova Women’s Choir 

Мис и Мистър Фестивал
Палмина Дачева от Детски хор „Дунавски вълни“, Русе, България
Гьокту Варйоздьокен от Полифоничен хор WMF, Бурса, Турция

Мiss and Mister Festival 
Palmina Dacheva from Dunavski valni Children’s choir - Russe, Bulgaria 
Göktuğ Varyozdöken from The World music foundation polyphonic choir – Bursa, Turkey

Ателие за „Съвременна испанска хорова музика“
Ръководител: Josu Elberdin

Workshop for „Spanish contemporary choral music”
Leader: Josu Elberdin
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Жури: Елиянка Михайлова, Юха Холма, Валентина Георгиева Jury: Eliyanka Mihailova, Juha Holma, Valentina Georgieva

Голямата награда за цялостно представяне 
в Международния хоров фестивал „Черноморски звуци”: 

позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия 
Женски вокален Ансамбъл „Кантилена“, Укмерге, Литва 

Диригент: Дайва Патрикиене

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

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

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

Детски хор „Фантазия“, Васлуй, Румъния
Диригент: Василе Негура

Детски хор „Смилте“, Кретинга, Литва 
Диригент: Лилия Бакшанскиене

 Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“ 
of the Association „Musical world – Balchik“ 
Rubinek Children’s choir, Vysoke Myto, Czech Republic, 
Conductor: Pavel Zerzan
Fantasia Children’s choir, Vaslui, Romania,
Conductor: Vasile Negura 
Smilte Children’s choir, Kretinga, Lithuania,
Conductor: Lilija Baksanskiene

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Народен хор при НУФИ „Филип Кутев“, Котел, България 

Диригент: Катя Барулова

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

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

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation 
of a Bulgarian song by a foreign choir
Rubinek Children’s choir, Vysoke Myto, Czech Republic
Conductor: Pavel Zerzan
for the presentation of the song „Piki, piki“ by Petar Lyondev

Хор на публиката – предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ 
Смесен хор „Соммело“, Тойяла, Финландия

Диригент: Юха Холма

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

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

Диригент на Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Княжевац, Сърбия

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting 
Martina Miloshevic 
Conductor of Chamber choir „Sveti Stefan Kralj Decanski“, Knjazevac, Serbia

Мис и Мистър Фестивал 
Мис – Лаура Мазоните – Детски хор „Смилте“, Литва 

Мистър – Ненад Илич – Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Сърбия

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

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

Workshop „Finnish contemporary choral music” Leader: Juha Holma 
The Workshop for folk choirs „Bulgarian folk music“ Leader: Katya Barulova
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Жури: Доц. Адриана Благоева, 

проф. Филип Павлов, Валентина Георгиева
Juri: Ass.prof. Adriana Blagoeva. 
prof. Filip Pavlov, Valentina Georgieva

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

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

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

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

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

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

Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци 
Теодора Димитрова, диригент на Камерна формация 

„Те Деум Адорамус“, София, България

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting 
Teodora Dimitrova, Conductor of Te Deum Adoramus 
Chamber choir, Sofia, Bulgaria

 Мис и Мистър Фестивал 
Мис – Агнешка Козтовска, Детски хор „Тралала“, Република Чехия

Мистър – Слави Георгиев – Смесен хор „Рилски звуци“, България

Мiss and Mister Festival:
Miss – Agnieska Koztowska – Tra-la-la Children’s choir, Czech Republic
Mister – Slavi Georgiev – Rilski Zvutsi Mixed choir, Dupnitsa, Bulgaria

Ателие „Съвременна българска хорова музика“
Ръководител: Веселина Драголова-Данаилова

Workshop for „Bulgarian contemporary choral music”
Leader: Vesselina Dragolova-Danailova



www.chernomorskizvutsi.com

3 юни 2015 (сряда)
17.30 РИТУАЛ ПО ПОСРЕЩАНЕ И 
ДЕФИЛЕ НА СЪСТАВИТЕ
пл. 21-ви Септември 
20.00 ОТКРИВАНЕ
НА ФЕСТИВАЛА
И ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
Ботаническа градина, сцена Розариум
(при неблагоприятни метеорологични условия 
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ ) 

4 юни 2015 (четвъртък)
10.30 ТРИ ХОРОВИ РАБОТИЛНИЦИ
Храм „Св. Св. Константин и Елена“
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ 
ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала
14.30 ВТОРИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Младежки камерен хор „Consonance“ 
Букурещ, Румъния
Диригент: Ana Pauliiuc
Детско юношески хор „Katajanmarjat“  
Пори, Финландия
Диригент: Златомира Василева 
Женски хор „Canzona“
Мурована Гослина, Полша
Диригент: Elżbieta Wtorkowska 
Камерен хор „Belle Voci“
Хага, Холандия
Диригент: Недялка Тодорова 
Детски хор „Canzona“
Мурована Гослина, Полша
Диригент: Adrianna Wtorkowska-Kubińska 
Смесен хор при Културно дружество 
„Sonja Marinković“
Нови Сад, Сърбия
Диригент: Dunja Deurić 
Смесен хор на Еврейското общество 
„Lira“ – Загреб, Хърватска
Диригент: Robert Homen 
ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала 

19.00 ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН 
КОНЦЕРТ
„ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“
Вокална група „Слънце“
Варна, България
Диригент: Петя Драгнева 
Формация „Рила“
с. Костенец, България
Диригент: Ирина Герина 
Фолклорен хор „Елица“
София, България
Диригент: Галя Петкова 
Младежки камерен хор „Consonance“ 
Букурещ, Румъния, Диригент: Ana Pauliiuc 
Смесен хор „Saint George“
Аспровалта, Община Волвис, Гърция 
Диригент: Karamanis Stavros 
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ 

5 юни 2015 (петък)
10.30 ТРИ ХОРОВИ РАБОТИЛНИЦИ
Храм „Св. Св. Константин и Елена“
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“
ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала
16.00 ЧЕТВЪРТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
„БЪЛГАРСКО ХОРОВО ИЗКУСТВО – 
НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“
Вокална студия при
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“
Балчик, България
Диригент: д-р Валентина Георгиева 
Смесен хор „Царевец“
Велико Търново, България
диригент: Деян Диханов 
Смесен хор „Седянка“
Силистра, България
Диригент: Светлозар Христов 
Детски народен хор при
ОУ „Антон Страшимиров“
Варна, България
Диригент: Петя Драгнева 

Детски народен хор
и народен оркестър при НГХНИ 
„Константин Преславски“
Варна, България
Диригенти: Петя Драгнева
и Венелин Мутафчиев 
ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала 
19.00 ПЕТИ ФЕСТИВАЛЕН 
КОНЦЕРТ
САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ НА 
ХОР „КОСМИЧЕСКИ ГЛАСОВЕ“
диригент: Ваня Монева
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“

6 юни 2015 (събота)
10.30 КРЪГЛА МАСА
Конферентна зала – хотел „Мистрал“ 
18.00 ШЕСТИ ФЕСТИВАЛЕН 
КОНЦЕРТ – ГАЛА КОНЦЕРТ, 
НАГРАЖДАВАНЕ
И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“

ПРОГРАМА
НА ПЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ 
ФЕСТИВАЛ
ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ
БАЛЧИК 3-7 ЮНИ 2015

Фестивалните концерти на V-ти международен хоров фестивал „Черноморски звуци“
могат да се гледат Оn-line в web страницата на фестивала

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
КОНЦЕРТНИ ИЗЯВИ 

5 юни – 15.00 часа
ДКИ КЦ „ДВОРЕЦА“
СЦЕНА „НИМФЕУМ“

6 юни – 12.00 часа
КРАЙБРЕЖНА АЛЕЯ
СЦЕНА „МИСТРАЛ“

Медиен партньор:
Българско национално радио

Входът за всички концерти е свободен


