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

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

Вокална студия при
НЧ „П. 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 съдържа детски песни от съвременни
български композитори, които децата изпълняват артистично и с много желание. Макар в съвсем кратката си творческа биография вокалната студия
участва в десетки концерти на територията на гр. Балчик и региона, традиционните коледни и пролетни концерти организирани от сдружение „Музикален свят-Балчик“, IV и V Международен хоров фестивал „Черноморски
звуци“ (Балчик).
През 2015 г. формацията печели и първите си отличия – I-ва награда в общински детски конкурс „Моята България“ и Грамота за отлично представяне в Младежки фестивал „Млади таланти“, гр. София. През пролетта на
2016 г., в рамките на Музикални празници в гр. Шумен, Вокалната студия,
беше базисен състав в ателие „Съвременни методи за работа с детски певчески състави“ и участва в Панорама на българското хорово изкуство.
Основател и художествен ръководител на студията е д-р Валентина Георгиева, която се стреми да възпитава у децата високи естетически критерии, вокални умения и любов към песента.
Пианист: Марияна Тихолова
Солист: Ева Вебер

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, organised by the Musical World Association – Balchik.
In 2015 the formation won its first awards – 1st prize in a Municipal Contest
„My Country - Bulgaria“ and an Excellent Performance Award in „Young Talents” Youth Festival in Sofia. In spring 2016, during the Choral Gala Days in
Shumen, the Vocal Studio took main part in the workshop „Contemporary
Methods for Work with Children Vocal Groups“ and took participation in Panorama of Bulgarian Choral Art.
The founder and artistic director of the Vocal Studio is Valentina Georgieva, PhD who strives to educate the children in high aesthetic criteria, vocal
skills and love for the song.
Pianist: Mariana Tiholova
Soloist: Eva Veber

Програма
Чело коте – музика и текст: Дора Драганова ❖ Ubilate Deo – music: Josu Elberdin, psalm 7-4 ❖ Пчела – музика: Любомир Денев,
стихове: Петя Дубарова ❖ Три щурчета, цигуларчета – музика: Петър Льондев, стихове: Радой Киров ❖ Night song – words and music: Gwen Hester ❖
When you’re smiling – ar. Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shaw ❖ Що ми домилело, мамо – музика: Красимир Милетков, текст: народен

Смесен хор
„Черноморски
звуци“
Балчик, България

Хорът е създаден през 1914 г. и активно присъства
в културния живот на Североизточна България. В
творческата биография на хора са вписани множество участия, дипломи и награди от международни хорови конкурси и фестивали в цяла Европа.

Има издадени 4 компактдиска, 2 документални
филма и историческа книга.
За активен принос в българската музикална култура съставът е носител на четири престижни
отличия: „Златна лира“ и „Кристално огърлие“
от СБМТД; „Златен плакет“ от БХС (три пъти)
и „Златна статуетка“ от СБК (2 пъти). През 2014
г. хорът е удостоен с грамота от Община Балчик
за цялостен принос в културния живот на гр.
Балчик. Носител на златен и сребърен медал от
IV Международен фестивал „Европа и нейните
песни“ (Барселона, Испания 2001 г.) и Сребърен
диплом от VI международния коледен фестивал в
гр. Краков (Полша 2015 г.)
Смесен хор „Черноморски звуци“ е свят на съзидание и творчество, на общуване и единение.
Обединени от любовта към музиката и опияняПрограма
Evening Prayer – music: Ola Gjeilo
(Премиерно изпълнение на Българска
сцена), солист: Румен Митев, саксофон ❖
Добре дошли – ар. Валентина Георгиева,
солист: Велико Великов, бузуки и кавал

ващото чувство за общност и съмишленичество,
изпълнителите от смесен хор „Черноморски
звуци“ пишат културната история на гр. Балчик. С еднакъв интерес се потапят в музиката на
старите майстори, преосмислят класиците или
търсят внушенията на съвременните творци. От
2011 година хорът е организатор на едноименен
международен хоров фестивал, който се провежда ежегодно в началото на месец юни.
Хормайстор: Наталия Смирнова
Пианист: Марияна Тихолова

Д-р
Валентина
Георгиева е диригент, музикален педагог, ръководител
на детски вокални
формации, председател на Сдружение
„Музикален свят –
Балчик“, създател и
артистичен директор на международния хоров фестивал
„Черноморски звуци“. Възпитаник е
на АМТИ-Пловдив.
Специализирала хорово дирижиране в ДМА „П.
Владигеров“ – София, получава докторската си
степен през 2013 г. в НБУ. Валентина Георгиева
е активен участник в международни хорово-диригентски курсове, жури в национални и международни фестивали, член на Управителния
съвет на Български хоров съюз. Опирайки се на
традицията в българското хорово изпълнителско
изкуство, тя съхранява ценностите и гради новата история на смесен хор „Черноморски звуци“.

Chernomorski
Zvutsi Mixed Choir
Balchik, Bulgaria

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

Формация „Умай“
Добрич, България

Формацията е създадена през 2014 г. от Живко
Желев. Съставът включва четири певици, кавал,
пиано и гост-солисти - саксофон, перкусии и български народни инструменти.
През 2015 г. формацията печели големия приз на
вторите годишни фолклорни награди в раздел
дуети, триа, квартети и др. Наградата бе връчена
на тържествен концерт в Студио 5 на НДК, гр.
София.
Ежегодно формацията има десетки вълнуващи
концертни участия, белязани с тънък професионален усет и много красива музика. Около четирите певици (Полина Дакова, Катя Грекова,
Ивелина Савова, Иванка Русева), се обединяват
хора, търсещи по-интелектуален и оригинален
музикален изказ.
Репертоарът им е много разнообразен – от обработки на народни песни, авторска музика
от Живко Желев до „Отвъд дъгата“ по Харолд
Арлен, „Есенни листа“ на Ив Монтан, „Вокализ и импресия“ - Сергей Рахманинов, Енио
Мориконе, ФолкФънк по Джонатан Уилсън,
„Импресия – Родопея“, „Разходка из Западна
България“, „Добруджа“, Шопен – „Балада сол
минор“, джаз стандарти“…
Живко Желев е
музикант, композитор и диригент на хор
и оркестър при Професионален фоклорен ансамбъл „Добруджа“, гр. Добрич.
Автор на повече от
200 пиеси за народен
оркестър, хор, хор
и оркестър, солови
пиеси и песни, миниатюри за кавал и
пиано, кавал и камерен оркестър, хор и
камерен оркестър и др. Участвал е многократно
в наши и международни музикални проекти, в
концерти и в над 50 музикални албума; автор е
на музика за два филма. През 2013 г. е удостоен с
почетен знак на гр. Добрич за принос в културата
и печели голямата награда на БНР за автор и за
принос в българския музикален фолклор.

Umay Formation
Dobrich, Bulgaria

The formation was established in 2014 by Zhivko
Zhelev. It consists of four singers, kaval player, pianist and guest soloists – saxophone, percussion and
traditional Bulgarian instruments.
In 2015, the formation won Grand Prix of The Second Annual Folklore Awards in section duets, trio,
quartet, etc. The prize was awarded at the concert of
Studio 5, National Palace of Culture – Sofia.
Annually the formation has dozens of concerts, involving their professional flair and beautiful music.
The four singers – Polina Dakova, Katya Grekova,
Ivelina Savova, Ivanka Ruseva – gather people, seek-

Програма
Полегнала е Тодора - обр. Филип Кутев, текст: народен ❖ Ерген деда - обр. Петър Льондев,
текст: народен ❖ Вечеряй Радо - обр. Филип Кутев, текст: народен ❖
Мома Иринка - муз. Живко Желев, текст: Ивелина Савова ❖
Мома добруджанка - муз. Живко Желев, текст: Полина Дакова

ing more intellectual and original music utterance.
The repertoire of the Umay Formation consists
of a variety of folk songs, songs by Zhivko Zhelev
– Beyond the Rainbow, Autumn Leaves – Yves
Montand, Melismas and Impression – Rachmaninoff, Ennio Morricone, Folk-Funk – Jonathan
Wilson, Impression – Rodopea, Walk around
West part of Bulgaria, Dobrudzha, Ballade in G
Minor – Chopin, ect.
Zhivko Zhelev is a musician, composer, and
conductor of a choir and of an orchestra at Dobrudzha Professional Folklore Ensemble - Dobrich.
He is an author of more than 200 plays for folk orchestra, choir, choir and an orchestra, solo plays
and songs, miniatures for kaval and piano, kaval
and chamber orchestra, choir and chamber orchestra, etc. Zhivko Zhelev participated in many musical projects in Bulgaria and abroad, concerts in over
50 musical albums, he is also an author of music for
two movies. In 2013, he was awarded with the honorable sign of the town of Dobrich for contribution
in culture and wins the prize of BNR for author and
for contribution in Bulgarian musical folklore.

Chamber Choir
of „Stevan
Mokranjac“
Music School
Negotin, Serbia

Камерен хор
при Музикално
училище
„Stevan
Mokranjac“
Неготин, Сърбия

Камерен хор при музикално училище „Стефан
Мокрянец“ – Неготин, Сърбия, е създаден през
1992 г. Хорът се състои от ученици, изучаващи
средно образование, на възраст от 15 до 19 години. Още от основаването си хорът започва своите участия в местни събития, изнася концерти
в различни градове, участва в различни събития, култивирайки хоровата традиция, наблягайки върху творчеството на Stevan Stojanovic
Mokranjac, от чиито роден град е и хорът. През
май 2014 г. хорът печели златен медал за найдобро представяне на възложено произведение
„Тебе поем“ от St. St. Mokranjac на Фестивал
FEDEHO, Белград. През изминалата година
хорът и училищният оркестър изпълняват во-

кално и инструментално произведението „Глория“ от А. Вивалди. Хорът активно участва във
всички дейности и събития, осъществявани в
неговия роден град, като „Дните на Мокряняц“,
„Майският фестивал“ и много други.
Ružica Rajković е родена през 1984 г. в гр.
Неготин. Завършва основно и средно образование в родния си град. През 2007 г. се дипломира
в Катедра по музикално образование в Ниш. По
време на своето обучение тя активно участва във
фестивали и събития в родния град и извън него
заедно с женски хор SKC в Ниш и с етно група
„Вистан“. От 2007 г. насам тя преподава теоретични музикални предмети и дирижира в основно и
средно музикално училище „Stevan Mokranjac“ в
Неготин. В допълнение на своята дейност, тя е и
диригент на Камерения хор. През изминалата година Ružica Rajković участва в работно ателие за
диригенти в миналогодишния фестивал „Europa
Cantat“, който се проведе в Печ, Унгария. Президент е на Източната асоциация на хоровите
диригенти, която е част от Асоциацията на училищата по музика и балет в Сърбия, стремяща се
към разпространяване на хоровото пеене в основните и средни училища в Сърбия.

Програма
Golema c‘ckalica - Dragana Velckovic ❖ II Garland - St. St. Mokranjac ❖ Tebe poem - P. Chesnokov ❖
Svjat (great version) - St. St. Mokranjac ❖ Мъри Радо - Георги Петков

Chamber Mixed Choir of „Stevan Mokranjac“ Music
School from Negotin, Serbia has existed since 1992.
The choir consists of secondary school students,
from 15 to 19 years of age. Since its foundation, the
choir has been participating in all local events, and
also performed in other cities, giving concerts and
participating in diverse events, cultivating choral tradition with special emphasis on creativity of Stevan
Stojanovic Mokranjac, from whose hometown the
choir is coming. In May 2014, choir won golden medal for best performance of a given composition „Tebe
poem“ by St. St. Mokranjac at FEDEHO Festival in
Belgrade. Last year, the school choir and an orchestra
performed vocal and instrumental work „Gloria“ by
Antonio Vivaldi. The choir actively participates in all
activities and events in their hometown, such as „The
Days of Mokranjac“, „May Festival“ and many others.
Ružica Rajković
(born in 1984), finished primary and
secondary education
in Negotin. In 2007
she graduated from
the Department of
Music Education in
Nis. During her studies she actively participated in festivals and
events at home and
abroad with female
choir SKC in Nis, and
Vistan ethno-group.
Since 2007, she has
been teaching theoretical music subjects
and conducting in
elementary and secondary music school
„Stevan Mokranjac“
in Negotin. In addition to professional
courses, she is a conductor of the Chamber choir. Ružica Rajković participated in workshops for conductors at last year‘s
Europa Cantat Festival, which was held in Pecs,
Hungary. She is also a president of the Eastern association of choir conductors within the Association of music and ballet schools of Serbia, seeking
to promote choral singing in primary and secondary schools in Serbia.

Смесен хор
„Царевец“

Велико Търново, България

Началото на хор „Царевец“ е поставено през
1953 година, когато оперният театър на Велико Търново и общоградският ансамбъл преминават към читалището. От 1962 г. до 2008 г.
диригент на хора е маестро Върбан Рангелов с
корепетитор Йорданка Мирчева, която дирижира хора в периода 2008 - 2010 г. В момента
диригент на смесен хор „Царевец“ е Диян Диханов, а корепетитор е Роза Стоева.
Хорът изпълнява творби от класическата, църковната, народната и съвременната музикална
литература.
През годините хор „Царевец“ участва в международни конкурси в Ланголен, Мидълсброу,
Линден 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 грамоти от международни фестивали и конкурси и 11 грамоти от национални
фестивали. През 1973 г. смесен хор „Царевец“
получава орден „Кирил и Методий“ – І степен.
Маестро Диян Василев Диханов е роден на 22.07.1955 г. в гр. Добрич. През 1976 г.
завършва 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 1987 г. е назначен за
диригент на Гвардейски представителен духов
оркестър на Българската 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. става 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 се отличава с високия си професионализъм и собствен почерк
при композирането и трактовките на музикалните произведения. Носител е на множество награди от национални и международни
конкурси за дирижиране и композиция. Има
оркестрации и аранжименти, както на класически произведения, така и на творби със съвременно звучене. За високите си професионални успехи е награждаван многократно.
От 2010 г. маестро Диян Диханов е диригент на
Камерен хор „Царевец“ , при читалище „Надежда“ гр. Велико Търново.

Tsarevets
Мixed Choir

Veliko Tаrnovo, Bulgaria

The idea of choir „Tsarevets“
was established in 1953 when
the Opera Theatre in Veliko
Tarnovo and the city ensemble
become part of the culture-club
of Veliko Tarnovo. From 1962 till
2008 conductor of the choir has
been Maestro Vyrban Rangelov
with pianist Iordanka Mircheva.
She has also been conductor
of the choir between 2008 and
2010. Currently a conductor of
„Tsarevets“ mixed choir is Diyan
Dihanov, pianist is Roza Stoeva.
The choir performs classical,
church, folk, and contemporary music works.
Over the years choir „Tsarevets“ has participated
in international competitions in Llangollen,
Middleborough, Linden Holzhausen, Kantonigros.
The choir 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 with 1st
degree „Cyril and Methodius“.

Maestro Diyan Vasilev Di
hanov was born on the 22nd June
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.
Tchaikovsky“ 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, 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 is well known for his high
professionalism and personal style of composing
and interpretations of his music works. He has won
many prices for his high professionalism of national, international contests, for composing and conducting. He has orchestrations and arrangements of
classics and the works of contemporary sound.
Since 2010 Colonel Diyan Dihanov is choir-master of the chamber choir „Tsarevets“, „Nadezhda“
Сommunity center - Veliko Tarnovo.

Програма
G. F. Handel - Lascia ch‘io pianga ❖ John F. Wade - Adeste Fideles ❖Jasques Arcadelt - Ave Maria ❖
А. Львов - Достойно есть ❖ Дж. Гершуин - Пей и танцувай ❖
Хубава си моя горо - текст Л. Каравелов , обработка Диян Диханов

Женски и смесен
хор „Алабреа“
София, България

Хор „Алабреа“ е създаден в края 2013 г. като еднороден женски хор. Приемайки за своя кауза
съхраняването на традициите на българското
хорово изкуство.
През годините на съществуването си новаторското мислене, качеството на гласовете на певците и работата на диригента Атанаска Попова, успяват да привличат нови изявени хористи.
С първата си изява през 2014г. „Алабреа“ печели
първа награда – „Gold prize“ на Международния
хоров конкурс „Bridge Choir Festival“ (Будапеща,
Унгария).
За участието си в престижния 36 Международен
Майски Хоров Конкурс „Проф. Георги Димитров“ (Варна, 2015), хорът печели втора награда
в категория „Еднородни хорове“, а на диригента
на хора е присъдена наградата за „Най-добър диригент“ на името на проф. Марин Чонев.
Основна част от дейността на хора е работа с водещи звукозаписни студиа и участия в различни
национални и международни проекти.
През 2015 г. хор „Алабреа“ разширява своята

дейност със създаването на смесена формация,
която участва в концертите на хора през изминалата година.
Атанаска Попова е родена през 1977 г. в гр.
Нова Загора, България. През 1997 г. завършва
Средното музикално училище „Христина Морфова“, гр. Стара Загора, със специалност пиано.
През 2001 г. завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“, София, със специалност „Хорово дирижиране“ в класа на проф. Анна Белчева.
От 2005 г. до 2013 г. е диригент на „Дамски хор
Морфова-Прокопова“. През 2013 г. печели награда на журито „Най-добър диригент“ на III Международен хоров конкурс „Черноморски звуци“,
Балчик.
От 2013 г. е диригент на хор „Алабреа“, с който
печелят I награда на Международния хоров конкурс „The Bridge of music“, Будапеща, Унгария.
През месец май 2015 г. Атанаска Попова получава наградата за диригентско майсторство на
Международния Майски хоров конкурс „Проф.
Георги Димитров“ във Варна, където с хор
„Алабреа“ участват и печелят Втора награда в категория еднородни хорове.
Участва в майсторски клас на проф. Ервин Ортнер и курс по църковна музика при проф. Мирослав Попсавов.

Програма – женски хор
Er ist‘s - Max Reger ❖ Тиха вечер - Иван
Спасов ❖ Salve Regina - Miklos Kocsar ❖
Калугерине - Николай Стойков ❖ Now is
the month of maying - Thomas Morley ❖
Chili con carne - Anders Edenroth

Alabrea Female
and Mixed choir
Sofia, Bulgaria

Alabrea Choir was established in 2013 as a female
choir. Its cause is to work in preserving the
traditions of Bulgarian choral art.
During its short existence the innovative thinking,
quality of its vocalists and the work of its conductor
Atanaska Popova, the choir succeeds to attract
more prominent singers.
The choir’s first appearance on stage is in 2014,
participating in the Bridge Choir Festival – Budapest,
where Alabrea is awarded with the „Gold Prize“.
With the participation in the prestigious 36
International May Choir Competition „Prof.

Georgi Dimitrov“ – Varna 2015, the choir wins
Second Prize in the category of „Equal voices“ and
Atanaska Popova is awarded for „Best Conductor“.
A major part of choir activities is work with leading
record studios and participation in different local
and international projects and concerts.
In 2015, Alabrea expands its work with the
establishment of a mixed choir, which is a part of all
the activities in the past year.
Atanaska Popova was born in 1977 in the town
of Nova Zagora, Bulgaria. In 1997, she graduated
the Secondary Music School „Christina Morfova“ –
Stara Zagora – majoring „Piano performance“.
In 2001 graduated from National Academy of
Music „Prof. Pancho Vladigerov“ in Sofia, majoring
in choral conducting with Prof. Anna Belcheva.
Between 2005 and 2013 she conducted „Female

choir Morfova-Prokopova“.
In 2013 she won The Award of the Jury in „Best
conductor“ category during the III International
Choir Competition „Chernomorski zvutsi“ in the
town of Balchik, Bulgaria.
Since 2013 she is the choir conductor of „Alabrea“
choir, together winning 1st award of the
International Choir Competition „The Bridge of
music“ in Budapest, Hungary.
In 2015, Atanaska Popova won „Best conductor“
award of the International May Choir Competition
„Prof. Georgi Dimitrov“ and 2nd Award in „Women’s
and Men’s Choirs“ category with „Alabrea“ choir in
Varna, Bulgaria.
Atanaska Popova participated in a master class of
Prof. Erwin Ortner and in a church music course
with Prof. Miroslav Popsavov.

Програма – смесен хор
An Irish blessing - James Moore jr. ❖ O, како беззаконное - Стеван Мокраняц ❖ Хайде, бре, Яно - Петко Стайнов ❖ Бела съм, бела - обр. Тoдор Попов ❖
The Lord bless you and keep you - John Rutter ❖ A quiet place - Ralph Carmichael, arr. Ramona Borthwick

Дамски
камерен хор

Female
Chamber Choir

Хорът е основан през 1992 година с идеята да
съпътства неделните служби в храма на града - „Св. св. мчк. Харалампий“. Придържа се
към „Литургия на Св. Йоан Златоуст“ от Петър Динев. Обогатява репертоара си предимно с песнопения от руски автори, които са по
силите и възможностите на състава. От 2010
г. хорът започва да пее и светска музика, както и обработен фолклор. Хорът е осъществил
следните изяви: гр. Каварна - храм „Успение
на Св.Богородица“; с. Българево, общ. Каварна - храм „Св. Архангел Михаил“; с. Крапец,
общ. Шабла - храм „Св. св. Кирил и Методий“;
с. Горичане, общ. Шабла - храм „Св. мчк. Димитър“; Градски празнични концерти; Международен фестивал на православната музика
Поморие 2013 г.; Международен фестивал за
хорове и оркестри Охрид, Македония 2014 г..
Силвия Вангелова е родена в гр. Добрич.
Завършила Академия за музикално и танцово
изкуство - гр. Пловдив през 1992 г. Създател на
хора и негов диригент повече от 20 години. Работила като преподавател в детската музикална
школа по пиано и солфеж към читалището в гр.
Шабла. Към настоящия момент - учител по музика в СОУ „Асен Златаров“, гр. Шабла.

The choir was founded in 1992 with the intention to accompany the Sunday service in the town
church „St. St. Martyr Haralambos“. Adhering to
the „Liturgy of St. Chrysostom“ by Peter Dinev. The
choir enriches its repertoire mainly with chants,
manageable for the skills of the choir and written
by Russian composers. Since 2010 the choir begins
singing secular music and folklore. The choir has
performed in the following places: „Assumption of
the Virgin Mary“ Church, Kavarna; „St. Archangel
Michael“ Church, Balgarevo, Kavarna Municipality; „St. St. Cyril and Methodius“ Church, Krapets,
Shabla Municipality; „St. Martyr Dimitar“ Church,
Gorichane, Shabla Municipality; City holiday concerts; International Festival of Orthodox Music –
Pomorie, 2013; International Festival of Choirs and
Orchestras – Ohrid, Macedonia, 2014.
Silvia Vangelova was born in the town of Dobrich. In 1992 she graduated The Academy of Music
and Dance and Fine Arts – Plovdiv. Silvia Vangelova is the founder and the conductor of the choir for
more than 20 years. She has worked as a teacher in
the Children’s Music School of Piano and Musical
Theory of the Community Center Shabla. Currently
she works as a music teacher in Asen Zlatarov Secondary School.

Шабла, България

Shabla, Bulgaria

Програма
Из „Божествена литургия на Св. Йоан
Златоуст“ от Петър Динев: Во царствии
твоем; Херувимска песен в мажорен тон;
Ангел Вопияше ; Отче наш ❖
Вечеряй, Радо - обр. Филип Кутев, текст:
народен ❖ Тъкала ли си момина мале текст: народен, музика: Иван Вълев,
ар. Димитър Вангелов ❖ Бре петрунко текст: народен, обр. Пламен Арабов,
ар. Димитър Вангелов ❖ Ружо, бела Ружо текст: народен, обр. ХристоТодоров

Детски хор „Хорал“

Horal Children‘s Choir

Хорът при Катедрален храм „Св. Усп. Богородично“, гр. Варна е създаден в
СОУ „Димчо Дебелянов“ през 1989 г. от учителката по музика и хоров диригент Веселина Симеонова. Репертоарът обхваща детски училищни и хорови
песни. От 2003 г. започва сътрудничество с църквата, където децата подготвят и изпълняват литургия. През 2009 г. хорът излиза от училището и започва набиране на деца от различни училища в града, а през 2012 г. приема
името „Хорал“. По-известните участия на състава са в Москва (1995), Санкт
Петербург (2006), Неерпелт – Белгия и Превеза – Гърция (2000-2001), Охрид – Македония (2009), фестивали за православна музика в София (2011,
2013, 2014) и Награда за най-добро съвременно църковно произведение
за песента „Молитва“ от Любомир Денев. Наградата „Сребърна птица“ от
Международния хоров конкурс „Захари Медникаров“. Фестивали в Русе,
Ямбол, Поморие (2015 г.). Корепетитор на състава е Вера Белова.
Веселина Симеонова е възпитаник на НМА „Панчо Владигеров“, гр.
София, със специалност „Хорово дирижиране“ и АМТИИ гр. Пловдив,
със специалност „Музикална педагогика“. Завършила е курсове по дирижиране при проф. Васил Арнаудов, проф. Лари Уайът (САЩ), проф. Борис Тевлин (Русия), проф. Елен Ги (Франция) и проф. Марин Чонев (Варна - 2001 г.), както и майсторски клас по хорово дирижиране при доц.
Крикор Четинян в гр. Пловдив (2015 г.). През целия си творчески път е
била едновременно диригент и учител по музика. Диригент е на хор „Хорал“ от неговото създаване.

The choir of Cathedral „St. Psc. Mary“, Varna was established in 1989 at Dimcho
Debelyanov School by the school teacher and choir conductor Vesselina Simeonova. The repertoire includes children’s school and choral songs. Since 2003,
the choir starts its cooperation with the church, where children prepare and
perform the liturgy. In 2009 the choir began to expand and new members from
different schools in the town became a part of their team. In 2012, the choir’s
name became „Horal“. The choir has participated in festivals and competitions
in Russia Moscow, (1995) and Saint Petersburg (2006), Neerpelt – Belgium,
Preveza - Greece (2000-2001), Ohrid - Macedonia (2009), Orthodox Music Festival in Sofia (2011, 2013, 2014). The choir has received Award for Best Contemporary Ecclesiastical Work for the song „Prayer“ by Lyubomir Denev. The prize
„Silver Bird“ of the International Choir Competition „Z.Mednikarov“. Piano
accompanist of the choir is Vera Belova.
Vesselina Simeonova is a graduate of the Academy Pancho Vladigerov in Sofia with the specialty
Choral Conducting and of the
Academy of Music, Dance and Fine
Arts in Plovdiv with the specialty
of Music Pedagogy. She has graduated conducting courses with Prof.
Vasil Arnaudov, Prof. Larry Wyatt
(USA), Prof. Boris Tevlin (Russia),
Prof. Ellen Gee (France) and Prof.
Marin Chonev (Varna, Bulgaria)
in 2001; master class in choral conducting with Assoc. Prof. Krikor Chetinyan in Plovdiv, 2005. Throughout her
artistic career she has been a music teacher and a conductor. She is the conductor of the choir since its establishment.

Варна, България

Програма
Слава Отцу - музика: Йоан Кукузел ❖ Достойно ест - входно на гл. 4 ❖
Молитва - музика и текст: Добри Христов ❖ Деца и самолет музика: Юлиян Слабаков, тескт: Евгения Генова ❖ Бабино бонбонче
и Дамбара думбара – музика: Георги Андреев, текст: народен ❖
Dodi li - Israel folk – музика: Nira Chen, ар. Doreen Rao

Varna, Bulgaria

Академичен хор
при Студентски
културен център
Ниш, Сърбия

Хорът е основан през 1972 г. от Radojica
Milosavljević, създател и първи диригент. През
следващите 27 години хорът е под ръководството
на Milorad Veljković-Špaja, и Slobodan Dejanović.
През 1999 г. щафетата е прехвърлена на д-р Suzana
Kostić. Хорът държи рекордът с повече над 1 100
концерта в над 200 града в страната и чужбина и
спечелени награди в Германия, Испания, Холандия, Полша, Чехия, Гърция, Кипър, Белгия, Македония, Португалия, Франция, Италия, Украйна,
Русия. Съставът е участвал в много радио и телевизионни предавания, две грамофонни плочи,
четири компакт диска и е изнасял концерт в престижната зала „Рахманинов“ в Москва. Последните награди включват Гранд При в Ялта (2013 г.) и
Гранд При в Москва (2004 г.).
От 2012 година, когато диригент става Zoran
Stanisavljevic, хорът участва в няколко проекта и
фестивала. Хорът е награден с Първа награда –
„Dr Vojislav Ilic“, категория „Смесени хорове“ по
време на Choral Festival „Choirs among Frescos“,
Белград (2013 г.).
Zoran Stanisavljevic, доцент във Факултета
по изкуства - Ниш, завършва дирижиране в класа
на проф. Jovan Sajnovic. Получава магистърската
си степен от Факултета по Музика в Белград, през
2006, в класа на Jovan Sajnovic и Darinka MaticMarovic. През периода 1999 - 2004 г. е асистентдиригент на Академичен хор при Студентски културен център - Ниш. През 2012 г. той е ангажиран

като гост диригент на Симфоничния оркестър на
Ниш. През 2004 той създава Женският хор към
студентския културен център, с когото също има
няколко значителни постижения.
Досега е провел концерти със Симфоничния оркестър на Ниш, Оркестърът от факултета по изкуства - Ниш, Симфоничен оркестър „Stanislav
Binicki“ от Белград.
Zoran Stanisavljevic става диригент на Академичния
хор през ноември 2012 г. Под негово ръководство
хорът взима участие в няколко проекта и фестивала
в страната и чужбина (IPA проект по трансгранично сътрудничество Сърбия-България 2013, Milan
Concert, Виена, Австрия 2013, Фестивал Златната
Фея, Република Сърбия 2014, Universitas Cantat
Festival, Познан, Полша 2015). Диригентът и хорът
са наградени с първи награди - „Dr Vojislav Ilic“, категории „Хор“ и „Диригент“, от фестивала „Choirs
among Frescos“, Белград 2013.

Academic Choir
of The Students‘
Cultural Center
Niš, Serbia

The choir was founded in 1972 by Radojica
Milosavljević-Ica, MA, the founder and the first
conductor of this prestigious music ensemble. In
the following period – for more than 27 years – the
Choir kept spreading the excellence of Niš choral
singing under the artistic leadership of Milorad
Veljković-Špaja, MA and Slobodan Dejanović. In
1999 the artistic directorship and the baton were
passed to Suzana Kostić, Ph.D. The Choir‘s annals keep the record of more than 1,100 concerts
in more than 200 towns in the country and abroad

Програма
O. Vecchi - So ben mi cha bon tempo ❖ А. Вујић - Отче Наш ❖ Т. Яшвили - Святый Боже ❖
С. Ст. Мокрањац - Козар ❖ Г.Петков - Мъри Радо ❖ A. Ederroth - Chilli Con Carne

and various signs of national and international recognition, i.e. awards won in Germany, Spain, Netherlands, Poland, Czech Republic, Greece, Cyprus,
Belgium, Macedonia, Republic Srpska, Portugal,
France, Italy, Ukraine, Russia… The Choir took part
at the International Choir Festival Vrnjacka Banja,
organized by Interkultur Association, as evaluation
performers. The ensemble participated in many radio and TV shows, recorded two LPs, four CDs, and
performed at the prestigious Rachmaninoff Hall in
Moscow. The latest collection of prizes and awards
includes the Grand Prix in Jalta 2003, the Grand
Prix in Moscow in 2004.
Since November 2012, when Zoran Stanisavljevic
has become conductor of Academic Choir of Students’ Cultural Center of University of Nis, the
Choir had participated in several projects and festivals. The Choir was awarded the First Prize – „Dr
Vojislav Ilic“, category „Mixed Choirs“ at Choral
Festival „Choirs among Frescos“, Belgrade 2013.
Zoran Stanisavljevic, associate professor at the Faculty of
Arts - Nis. He finished
conducting in the class
of Prof. Jovan Sajnovic.
He took his Master degree at Faculty of Music
Art in Belgrade, in 2006
in class of the professors Jovan Sajnovic
and Darinka MaticMarovic. During the period 1999-2004 he was assistant to the conductor of The Academic Choir of the
Students’ Cultural Center – University of Nis. In 2012,
he was engaged as the guest conductor of Symphony
Orchestra in Nis. In December 2004 he founded The
Female Choir of the Students’ Cultural Center – University of Nis, with which he has already accomplished
several noticeable performances in the country.
So far he has had concerts with the Nis Symphony
Orchestra, The Orchestra of the Faculty of Arts Nis, the Chamber Orchestra of the Students’ Cultural Center – Nis, the Symphony Orchestra “Stanislav Binicki” from Belgrade.
Since November 2012, when Zoran Stanisavljevic
has become conductor of Academic Choir of Students’ Cultural Center of University of Nis, the
Choir had participated in several projects and festivals, home and abroad (IPA project of crossborder
cooperation Serbia-Bulgaria 2013, Edict of Milan
Concert, Carnuntum, Vienna, Austria 2013, Golden Fairy Festival, Prijedor, Serbian Republic 2014,
Universitas Cantat Festival, Poznan, Poland 2015).
Both the Choir and conductor were awarded two
First Prizes – „Dr Vojislav Ilic“, categories „Choir“
and „Conductor“, at Choral Festival „Choirs among
Frescos“, Belgrade 2013.

Вокален ансамбъл
„Езерец“
Благоевград, България

Вокален ансамбъл „Езерец“ при НЧ „Никола
Вапцаров-1866“ Благоевград е създаден от диригента и композитор Илиян Юручки през 2002 г.,
след завършването му на АМТИИ – Пловдив в
класа по дирижиране на Проф. Василка Спасова.
В хора участват както професионални, така и
непрофесионални певици, представители на различни певчески стилове, носещи красотата на
всички краища на България.
Характерното за облика на ансамбъла е разнообразието от фолклорни костюми, някои от които
са на повече от 150 години.
В репертоара си включва произведения както на
класиците на фолклорния жанр: Филип Кутев,
Кирил Стефанов, Красимир Кюркчийски, така
и на млади автори и такива с новаторско мислене – Иван Спасов, Стоян Пауров, Николай Балабанов, Димитър Христов и на самия диригент
– Илиян Юручки.
Освен в Благоевград и страната, ансамбълът е реализирал няколко успешни турнета в чужбинаИталия, Унгария, Полша, Англия, Турция и Македония. Пианист на състава е Симона Генкова.
Илиян Симеонов Юручки е роден на
17.07. 1977 г. в Благоевград. В Читалище „Култура – 1932“ – гр. Кресна прави първите си срещи
с музиката в школата по акордеон, а по-късно
и като солист на Ансамбъла за народни песни
и танци към читалището. Към професионално
занимание с народно пеене го насочва Любимка
Бисерова. През 1996 година завършва Национално училище за фолклорни изкуства „Филип
Кутев” – гр. Котел в класа по народно пеене
на Стефка Хътова. Тогава прави и първите си
опити за композиране. През 2002 г. Завършва
АМТИИ, гр. Пловдив с две магистърски специалности – Дирижиране на народни състави
в класа на проф. Василка Спасова и Етномузикология. Изучава факултативно композиция
при проф. Николай Стойков. След дипломирането си се установява в Благоевград и създава
Камерен вокален ансамбъл „Езерец“. В периода
1999 – 2004 работи в организационния екип на
Фондация „Пирин пее“ за организиране на едноименния събор.
През 2007 г. възстановява дейността на Ансамбъла за народни песни и танци „Синаница“ към
Народно читалище „Култура-1932“, Кресна, чийто председател е вече втори мандат.
От 2013 г. е секретар на Народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 1866“, гр. Благоевград.
Има издадени два сборника с песни за народен
хор (1999 и 2013 г.)

Ezeretz vocal ensemble
Blagoevgrad, Bulgaria

The ensemble was established in 2002, from the conductor and composer Ilian Yuruchki after his graduation
of Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv in the conducting class of Prof. Vasilka Spasova.
The choir is assembled of professional and non-professional singers, representatives of different vocal styles,
gathered the beauty from all over Bulgaria. The ensemble has a variety of folk costumes, some of which
are over 150 old. Its repertoire consists of music pieces by the classics of folklore genre: Filip Kutev, Kiril
Stefanov; Krasimir Kurkchiiski; younger authors with innovative music stilе as Ivan Spasov, Stoyan Paurov,
Nikolay Balabanov, Dimitar Hristov and songs by the conductor Ilian Yuruchki.
Except in Blagoevgrad and Bulgaria the ensemble has realized several successful concert tours abroad in
Italy, Hungary, Poland, England, Turkey and Macedonia. A pianist of the ensemble is Simona Genkova.
Ilian Yuruchki was born on 17th July 1977 in Blagoevgrad. He made his
first steps in the field of music in the school accordion in Community Centre „Culture-1932“, the town of Kresna. Later he became a soloist in the Folk
Songs Ensemble in the community centre. Lubimka Biserova showed him the
way to his professional folk singing career. In 1996, he graduated the National
School for Folk Arts Philip Kutev, the town of Kotel in the class of folk singing
of Stefka Hatova. Then he made his first composing steps. In 2002, he graduated Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv with two Master specialties – Conducting in folk ensembles in the class of Prof. Vasilka Spasova
and Ethnomusicology. He studies composition with Nikolay Stoykov. After his
graduation he settled in Blagoevgrad and established Ezeretz Vocal Ensemble.
In the period 1999 – 2004 he worked in the organizational team of Pirin Sings
Foundation for organizing of the titled fair.
In 2007, he revived the activity of the Sinanitsa Folk Songs and Dance Ensemble – Kresna and he is its chairman for his second term.
Since 2013, he is secretary of Nikola Yonkov Vaptsarov-1866 Community Centre, Blagoevgrad. He has
two repertories with songs for folk choir (issued in 1999 and 2013).

Програма
Мори дюлбер Севдо - Ст. Мутафчиев ❖ Бегала Рада - Ив. Спасов ❖
Яно, гюзел Яно - Ст. Мутафчиев ❖ Тьонка Еленко - Илиян Юручки ❖
Отдоле иде едно лудо младо - Илиян Юручки

Смесен хор
„Доинита“

Doinita
Mixed Choir

Хорът се състои от 26 човека. Създаден е през
април 2007 година по инициатива на диригентката Svetlana Rebeja. Тя е заместник-директор на
Sireti Lyceum и учител по музика в същата институция. По време на своята дейност, хорът бива
подкрепян от местната публична администрация. Благодарение на нея през декември 2014
година хорът взема участие в Международния
конкурс „Chorus Inside Christmas“ в Будапеща,
Унгария. По време на конкурса хор „Doinița“ е
награден със златно отличие, а Rebeja е обявена
за най-добър диригент. Това е било страхотно
преживяване за хора, тъй като хористите са имали възможността да работят заедно с хорови групи от различни европейски държави.
Svetlana Rebeja е отворена за нови идеи,
творчески и самостоятелно мотивирана личност,
с оптимистичен поглед върху нещата от живота. Има богат опит в работата с хора, тъй като
е учител по музика от 30 години и през 2013 година е наградена с титлата „Учител на годината“.
Svetlana Rebeja е ръководител на хора от 10 години. С него постига добри резултати на национално и международно ниво. Притежава дълбоки
мениджърски умения, доказателство за това са
17 години като заместник-директор в Theoretical
Lyceum, Sireti.

The choir consists of 26 members. It was founded
in April 2007 at the initiative of the Choir’s leader
and conductor Svetlana Rebeja. She is a deputy
director in education at the Sireti Lyceum and a
music education teacher at the same institution.
During its activity, the choir was supported by the
local public administration. Also due to the local
public administration in December 2014 the choir
attended to the International Contest „Chorus
Inside Christmas“ in Budapest, Hungary. At this
contest the „Doinița“ choir was awarded with the
gold diploma and Mrs. Rebeja has been designated
as the best conductor of the contest. It was a great
experience for „Doinița“ choir as it has collaborated with choral groups from different European
countries.
Svetlana Rebeja is an open minded, creative
and self-motivated person, with a sound and optimistic outlook on all things in life. She has a wide
experience in working with people, due to her being a music teacher for 30 years and in 2013 she was
awarded with the title of „Professor of the year“. She
also works as a Choir’s leader for 10 years. Svetlana
Rebeja has good results on the national and international level. She possess deep management skills, as
a proof are 17 years of work as a Deputy Director at
the Theoretical Lyceum from Sireti.

Sireți Village, Молдова

Програма
Hora primăverii - Victor Creancă ❖
Plai natal - Victor Nevoie ❖ Ai, doina și tu
doina - Serghei Ghiuhrii ❖ La horă-n sat Serghei Ghiuhrii ❖ Мъри моме Добри Христов ❖ Foaie verde viorea Ștefan Popescu

Sireţi Village, Moldova

The Voices of
Dobrudja Female
and Mixed Folk
Choir of the
„Prosveta-1900“
Community Centre
Sokolovo village, Balchik
Municipality, Bulgaria

Женски и смесен
народен хор
,,Добруджански
гласове“ при
НЧ „Просвета-1900“
с. Соколово, община Балчик,
България

През 2015 г. хорът чества 60 години от създаването си. Днес той има две формации: за автентични
и обработени песни и е издал три компакт диска с
характерни за селото и за региона народни песни.
През 2012 г. проектът на хора „Певиците на Соколово“, представя област Добрич на Националната система „Живи човешки съкровища“. През
2015 г. женският народен хор е удостоен със званието „Представителен ансамбъл“ в националната селекция на CIOFF Bulgaria за периода 20152018 г., а Стаматка Кирилова получава званието
„Представителен артист“.
Женската певческа група участва и е отличена
с награди от всички събори на народното творчество в гр. Копривщица, а през 2015 г. е удостоена с Плакет от Министерството на културата
и грамоти за принос в съхраняване на фолклора,
традициите, обичаите и носиите.

Хор ,,Добруджански гласове“ е носител на много
отличия, сред които I-во място и плакет за съхраняване на българската култура и традиции от
фестивала ,,Усмивки на брега“ - КК Албена, I-во
място и специален плакет от НФФ ,,Фолклорен
изгрев-2016“ гр. Варна. Репертоарът на състава
включва песни от различни етнографски области, с които изпълнителите изразяват преклонението си към народния музикален гений и радват
публиката у нас и в чужбина.
Повече от 35 години Женската певческа група за
автентични песни и Смесения народен хор „Добруджански гласове“ се ръководят от Стаматка
Кирилова, която е обичана народна певица, с
многобройни участия и големи награди от фестивали и конкурси. Тя има издадени два компакт
диска с добруджански народни песни, книга
„Стаматка Кирилова и нейните песни“ 2001 г.,
записи в Радио Варна, БНР и БНТ.
Програма
Иленка булка хубава - обр. Стоян Гагов ❖
Недо ле - обр. Щилян Щилянов ❖ Влязла
Рада - обр. Стефан Чапкънов ❖ Руске - обр.
Димитър Наумов ❖ Мъри моме мънинка обр. Петър Крумов ❖ Любе хайдутин - обр.
Лили Лисичкова ❖ Засвирили са - обр. Боян
Икономов

In 2015, 60 years since the establishment of The
Voices of Dobrudja Folklore Choir, were celebrated. Nowadays the choir has two formations: for
authentic songs and arranged ones. The choir has 3
recorded audio discs with folk songs.
In 2012, the choir’s project called „The Singers of
Sokolovo” represents the arеa of Dobrich at the
National system Live Human Treasures. In 2015,
the Female choir received the title Representative
Ensemble in the national selection of CIOFF Bulgaria for the period 2015 - 2018. Stamatka Kirilova
received the title Representative Artist.
The Female choir has participated on all congregations of folklore art in Koprivshtitsa. In 2015, the
choir won the plaque from the Ministry of Culture
and diplomas for contribution for preserving the
folklore, traditions, habits and the garbs.
Festival „Smiles of the Sea“ in Albena – First Prize
for Female Choir The Voices of Dobrudja.
Performing songs from different ethnographic
regions of Bulgaria, the mixed choir „The Voices
of Dobrudja“ shows our limitless reverence to the
national musical genius and enjoys the audience in
Bulgaria and abroad. The mixed choir also has got
plenty of awards, the last of which from the National Folklore Festival Folklore Sunrise – 2016, Varna –
first prize and special
plaque.
The women group
for authentic songs
and the mixed choir
„The Voices of Dobrudja“ has been directed by Stamatka
Kirilova for more
than 35 years now.
She is a professional
folklore singer herself
and possesses 2 audio
discs with folklore
songs of Dobrudja,
many awards from
different fest ivals and
records in Radio Varna and The Bulgarian
National Radio.

Смесен хор при културна
асоциация „Vasilika“
Терми, Гърция

Асоциацията за култура „Vasilika“ е създадена в областта на град Солун,
Гърция. В нея членуват 300 души, които участват в групи по фолклорни
танци (3 групи за възрастни и 3 за деца), както и в един смесен хор. През
септември 2009 г. хорът стартира като женски хор с диригент Androniki
Roussaki и участва в много фестивали в Гърция. От септември 2014 г. хорът
става смесен, полифоничен с нов диригент Eleftheria Metaxa. Репертоарът,
който изпълнява е предимно гръцка музика от известни гръцки композитори, както и традиционна музика в хорови аранжименти.
Eleftheria Metaxa-Armodorou е родена в Солун, Гърция. Има Бакалавърска степен по музика от University in Cambridge (Англия) и Магистърска степен по Композиция от Kingston University (Англия). През Май 2016 г.
Eleftheria Metaxa-Armodorou завърши своята втора Магистърска степен по
Хорово дирижиране в Йонийски университет, гр. Корфу. Също така притежава степен A.B.R.S.M. по пиано от Royal Schools of Music, Лондон. От музикални консерватории в Гърция тя получва дипломи по пеене, хармония,
полифония и оркестрация. В продължение на 7 години, свири на флейта в оркестри и записва и обработва аудио записи на музикални ансамбли. От 2011
г. Eleftheria Metaxa-Armodorou работи като хоров диригент в читалищата в
областта на Терми в Солун. Понастоящем тя е диригент на 6 хорови състава.

Mixed Choir of Folklore
Cultural Association
of Vasilika
Thermi, Greece

Тhe Vasilka Folklore Cultural Association was established in the
area of Thessaloniki, Greece and
has 300 members with 3 adult
and 3 children classes for folklore
dancing and an adult mixed choir.
In September 2009 the choir started off as a female choir with conductor Androniki Roussaki and
attended many festivals in Greece.
Since September 2014 the choir
became mixed and polyphonic
(3-part) with a new conductor
Eleftheria Metaxa. The repertoire
is mainly Greek music from famous
Greek composers and traditional
in simple choral arrangements.

Програма
Ehe gia Panagia - traditional song from Thrace, arr. Elef.Metaxa ❖ To parapono - Papadimitriou, lyrics: Od.Elitis, arr. Elef.Metaxa ❖ T’asteri tou Voria Hatzidakis, lyrics: Gatsos ❖ Thalassaki mou - traditional song from Aegean Greek islands, arr. Elef.Metaxa ❖ Chrisoprasino filo - Theodorakis, lyrics: Maleni ❖
Лиляно моме - българска народна песен, arr. Petrochilos

Смесен хор при културна
асоциация „Filaretos“

Mixed Choir of Filaretos
Cultural association

Асоциацията за култура „Filaretos“ е създадена преди 32 години в източната
част на град Солун, Гърция и в нея членуват 500 души. Асоциацията се занимава с много дейности като фолклорни танци, рисуване и хорово пеене.
Мечта на асоциацията е да създаде хор, което става реалност през октомври
2015 г. с помощта на диригента Eleftheria Metaxa-Armodorou. Хорът се състои от 40 хористи и изпълнява произведения на 3 и 4 гласа. В репертоарът на
състава преобладава гръцка музика от известни гръцки композитори, както
и традиционни хорови обработки. Аранжиментите на повечето от творбите
са дело на Eleftheria Metaxa-Armodorou, която е и пианист на състава.

The Cultural Association of Filaretos was established before 32 years in East
Thessaloniki area and it has 500 members. The association has many activities
- folklore dancing classes, drawing and choir classes. It was a dream of the
association to create a choir that became reality in October 2015 with the help
of the choir conductor Eleftheria Metaxa. The choir of the association is mixed,
polyphonic choir consists of 40 singers and performs works on 3 and 4 voices. The
repertoire is mainly Greek music from famous Greek composers and traditional
in simple choral arrangements. The arrangements of most of the works are the
work of Eleftheria Metaxa-Armodorou, which is also the pianist of the choir.

Терми, Гърция

Thermi, Greece

Eleftheria Metaxa-Armodorou was born in Thessaloniki, Greece. She has a Bachelor Degree in Music from Anglia University in Cambridge (U.K.) and
a Master’s Degree in Music Composition from Kingston University (London). In May 2016 she completed her second Master in choral conducting in Ionian
University in Corfu. She also has the title A.B.R.S.M. in Pianoforte from the Royal Schools of Music (London). In Greek music conservatories she obtained the
following diplomas: Harmony, Counterpoint and Orchestration. She also has a Diploma in singing, she played flute in orchestras for 7 years, and she masters all
recorders and played in recorder ensembles for 7 years. Since 2011 she started working as a choir conductor at the cultural centers of Thermi area in Thessaloniki.
Currently she is a conductor of six choirs.
Програма
Vrehi sti ftochogitonia – Theodorakis, lyrics: Livaditis, arr. Elef.Metaxa ❖ Me tin plati - Evanthia Reboutsika, lyrics: Nikolakopoulou, arr. Elef.Metaxa ❖
Sto pa kai sto ksanaleo - Greek traditional from Minor Asia, arr. Mavropoulos ❖ Enderlezi - G.Bregovic, lyrics: Nikolakopoulou, arr. Eleftheria Metaxa ❖
O marmaromenos Vasilias – Kaldaras, lyrics: Pithagoras, arr. Elef.Metaxa ❖ Идам не идам - Българска народна песен, arr. Eleftheria Metaxa

Zafer Gökçer was born in Ankara in 1974. He
started playing piano at young age. He got his first
education from his father, who is a music master,
and from his aunt, who is a pianist. In 1985 he
began his studies at Hacettepe Üniversity Ankara
State Conservatory, Piano Department. He studied
piano with Ayşe Savaşır, Banu Perk, rehearsal
accompaniment with Walter Straus, Antonio
Pirolli, Tatiana Pikayzen, solfege with Turgay
Erdener and İlhan Baran, harmony and form with
İstemihan Taviloğlu, Özkan Dizmen, choir with
Muzaffer Arikan. He graduated from Conservatory
as an honor student. After graduation he started his
professional life as a solfege, accompaniment and
piano lecturer.

Смесен хор
„Коросоло“
Анкара, Турция

Хор „Коросоло“ е създаден през юли 2011 г., под
ръководството на Zafer Gökçer. Членовете на
хора са непрофесионалисти, всеки с различна
професия, като общото, което ги събира е любовта към музиката. В хор „Коросоло“ членуват
повече от 25 души, за кратък период от време те
са се представяли в повече от 24 концерта. Репертоарът им е съставен главно от полифонични
произведения, които варират от класически до
турски фолклорни песни, джаз, и други популярни песни. Хорът осъществява своята подготовка
в театър Gençlik Parkı, намиращ се в град Анкара. Диригент и пианист на хора е Zafer Gökçer.
Zafer Gökçer е роден в Анкара през 1974 г. Започва да свири на пиано в ранните си години. Получава първите си знания по музика от своя баща,
който е и учител по музика, както и от своята
леля, която свири на пиано. През 1985 г. започва
да се обучава в Hacettepe Üniversity Ankara State
Conservatory, със специалност: „Пиано“. Учи пиано при: Ayşe Savaşır и Banu Perk, корепетиция с
Walter Straus, Antonio Pirolli и Tatiana Pikayzen,
солфеж с Turgay Erdener и İlhan Baran, хармония с
İstemihan Taviloğlu, Özkan Dizmen, хорова музика
с Muzaffer Arikan. Дипломира се от консерваторията като почетен студент. След завършването
си започва своята професионална дейност като
лектор по солфеж, корепетиция и пиано. Рабо-

ти като пианист заедно с Hikmet Şimşek в хора
на Турското радио и телевизия. Изнася много
концерти с хоровете на Muzaffer Arkan. В периода от 2000 до 2001 г. Zafer Gökçer работи като
корепетитор и учител по пиано в Държавна консерватория – Анкара. Също така работи и като
преподавател в Hacettepe University Ankara State
Conservatory and Başkent University Conservatory.
Изнася множество концерти за неправителствени
организации като Турско-американската асоциация, Полската академия, Турската асоциация по
изследване на онкологични заболявания, Асоциацията на жените в Турция, ANAÇEV, ANÇEVA,
Ротари клуб Анкара. Понастоящем работи като
пианист в Градския оркестър на Анкара.

Korosolo
Mixed Choir
Ankara, Turkey

The Korosolo Choir was established in July 2011,
under the leadership of Zafer Gökçer. Members of
the choir are amateur singers, which have different
jobs, and the only thing that gathers them is the love
of music. Korosolo (www.korosolo.com) counting
more than 25 members has successfully, and in
a short period, held more than 24 concerts. Their
repertoire mainly consists of polyphonic organized
songs and these songs are ranging from classics
to Turkish folk songs, jazz, some popular songs.
Korosolo’s rehearsals are conducted in a theater
(located Ankara city Gençlik Parkı) with Director
and pianist Zafer Gökçer.

He worked with Hikmet Şimşek in Turkish Radio
Television Choir as a pianist. He gave lots of concerts
with Muzaffer Arkan choirs. In the period between
2000 and 2001 he used to work as an accompanist
and piano instructor in Ankara University State
Conservatory. In addition he was instructor in
Hacettepe University Ankara State Conservatory
and Başkent University Conservatory. He gave lots
of concerts for nongovernmental organizations like
Turkish American Association, Polis Academy,
Turkish Cancer Research Association, Turkish
Women Association, ANAÇEV, ANÇEVA, Ankara
Rotarian Club. Currently, he is working as a concert
pianist in Ankara City Orchestra.
Програма
Bohemian Rhapsody - Europe Pop - Freddie
Mercury ❖ Ünzile - Turkish Pop, аrr.: Zafer
Gökçer ❖ Çanakkale - Turkish Traditional,
аrr.: Zafer Gökçer ❖ Ave Maria - F. Schubert
❖ Тебе поем - Добри Христов ❖ Sevda
Türküsü - аrr.: Zafer Gökçer (Песента е
написана специално за фестивала и в
Балчик е нейното премиерно изпълнение)

Мъжки хор
„Хармония“
Юстад, Швеция

През есента на 1896 г. канторът Yon Yonson е
сметнал, че е крайно време да се създаде мъжки
хор. Той успява да заинтригува много хора от
мелницата и от захарната фабрика на града и да
сформира една група ентусиасти. Репетициите се
провеждат по време на работните почивки под
звуците на цигулка. През 1905 г. в деня на лятното слънцестоене (Midsommar - голям празник в
Швеция), се ражда мъжки хор „Хармония“.
През 1921 г. хорът празнува своята 25 годишнина
с програма в църквата „Света Мария“.
През 1946 г. Elvir Sasrson, заедно с около 15 активни певци, подготвят честването на 50 годишния
юбилей на състава. Хоровите концерти се съчетават с четене на поезия и стават много популярни.

На 6-ти ноември 1996 г. хор „Хармония“ празнува 100 години в театъра в Ystad. А през 1998 г. по
канал 2 на Шведската телевизия е излъчен филм
„100 години хор „Хармония“.
Виолета Тодорова става диригент на състава
през февруари 2013 г. С по-високи цели и усет зa
потенциала на хора, тя го ръководи към нови музикални върхове.
Виолета Тодорова е работила в няколко
области на музикалното изкуство. Хормайстор
в детски и младежки хорове в гр. Стара Загора. Музикален редактор и автор на музикално
предаване „Класика за всички“ в БНР - Стара
Загора.
През 2013 г. тя се среща с мъжки хор „Хармония“
в Швеция и става техен диригент. Хоровата традиция на скандинавските държави я вдъхновява,
отношението на хористите и обществото към
този вид дейност е част от професионалния комфорт, който изпитва.

Програма
Härlig är jorden - църковен псалм по музика на: Rune Elmeged ❖ Vintern rasat музика: Oto Lindblad, текст: Herman Setenberg ❖ Kärlekens tid. - музика: Benny Andersson,
текст: Ylva Egggeholm ❖ Swing low - Negro spiritual (1862), текст: Wallis Willis Уолънс Уилис ❖
When the stars - Negro spiritual ❖ Shto mi e milo - народна песен, обр. Петко Стайнов ❖
Käraste bröder - музика и текст: Carl Michael Belman, ар. Håkan Sund ❖
Hyllningssång - Родна песен нас навек ни свързва - музика и текст: Добри Христов

Harmonia Male
Choir
Ystad, Sweden

In fall 1896 the canton Yon Yonson had decided that
it was high time to be assembled a male choir. He
succeeded intriguing many people from the mill and
the sugar refinery in the town and to form a group of
enthusiasts. They made their rehearsals during their
work brakes held under the sounds of the violin. In
1905, in midsummer /Midsommar - a great holiday
in Sweden/ the Harmonia Male Choir was founded.
In 1921, the choir celebrated its 25 anniversary in
Church of St. Mary.
In 1946, Elvir Sasrson, along with 15 singer, prepare
the celebration of the 50th anniversary of the choir.
The choral concerts were also a place for reading
poetry and that made them very popular among
the society.
On 6th November 1996 Harmonia Male Choir celebrated its 100 anniversary in Ystad Theatre. In 1998,
a movie was made, called „100 years old Harmonia
Choir“ and was aired on the Swiss television.
In February 2013 the conductor of the choir became Violeta Todorova. She felt the potential of the
choir and led it to musical heights.
Violeta Todorova has worked in many areas of musical art. Used to work as a choirmaster
in children and youth choirs in Stara Zagora. She
also worked as a music editor and author of musical

radio show „Classic for all“ on BNR - Stara Zagora.
In 2013, Violeta met Harmonia Male Choir in Sweden and became their conductor. Her inspiration in
the work she does is the choral tradition that Scandinavian countries have the attitude to the singers
and the society to this kind of activity is a part of
the professional comfort in her everyday work.

Детски състав
при Детски хор
„Добри Христов“
Варна, България

Детски хор „Добри Христов“ - Варна е един от
първите български детски хорове, основан през
1953 г. Концертният състав е лауреат и носител
на дипломи от Международни и Национални
конкурси и фестивали във Франция, Белгия,
Швейцария, Италия, Македония, Германия и др.
През 2014 г. е създаден Детски състав, в който пеят
деца на възраст между 6 и 10 години. Диригентът
на състава г-жа Галина Станишева и пианистката
Биляна Енева се стремят към по-гъвкава структура за музикално възпитание и развитие на децата,
в търсене, подбора и приема на малки певици.
В репертоара са включени предимно песни от
български композитори. Реализирани са няколко
самостоятелни концерта, както и съвместни продукции с концертен състав на Детски хор „Добри
Христов“, студио Балет при ОДК-Варна, както и
участия в музикалния живот на град Варна.
Галина Станишева получава началното си
музикално образование в гр. Провадия. Лауреат е
на Националния конкурс за инструменталисти и
певци „Светослав Обретенов“ /Провадия/. През
1982 г. завършва с отличие СМУ „Добри Христов“, гр. Варна със специалност класическо пеене.
Висшето си образование получава в АМТИИ
- гр. Пловдив, където се дипломира със специалност - музикална педагогика. Специализира
класическо пеене в класа на проф. Валентина
Александрова, представя се с няколко самостоятелни концерта. Учи дирижиране при доц. Крикор Четинян. В продължение на няколко години
осъществява активна концертна дейност в страната и чужбина с Женски камерен хор с диригент
доц. Крикор Четинян.
През 1993 г. започва работа в Общински Дет-

ски Комплекс - гр. Варна като вокален педагог и
преподавател по солфеж на Варненската детскоюношеска опера и вокален педагог в Детски хор
„Добри Христов“, от 2014 г. е диригент на детския
състав на хора. Като част от екипа на ВДЮО е
работила за реализиране на голяма част от представените спектакли. Работи с творческия екип
на детски хор „Добри Христов“ по подготовка и
осъществяване на многобройни концерти, фестивали и конкурси в България, Франция, Арецо
- Италия, Македония, Прага, Германия др.
През 2013 г. получава наградата на Общински
Детски Комплекс - Учител на годината.
През 2015г. завършва Майсторски клас за хорови диригенти в гр. Пловдив с ръководител доц.
Крикор Четинян.

Junior choir
at Dobri Hristov
Children‘s Choir
Varna, Bulgaria

The choir is one of the first children’s choirs, established
in 1953. The Dobri Hristov Children‘s choir is
laureate and winner of diplomas of International
and National competitions and Festivals in France,
Belgium, Switzerland, Italy, Macedonia, Germany, etc.
The Junior choir was formed in 2014 where singing
children from 6 to 14 years of age. The conductor of
the choir is Galina Stanisheva and the pianist Bilyana
Eneva, together they are trying to make more flexible
structure for giving the children the right musical
education and development.
The children are taught by a program made by
Galina Stanisheva that enables them to build
musical habits, vocal skills and harmonic hearing.
The repertoire consists mostly of songs from
Bulgarian composers. The choir has participated in
several concerts in the city of Varna, as well as coproductions with Ballet studio in ODK-Varna.

Galina Stanisheva received her early musical
education in the town of Provadia. She is a Laureatte
of the National Competition for Instrumentalists
and Singers Svetoslav Obretenov, Provadia. In
1982, she graduated with honors from The National
School of Arts „Dobri Hristov“ - Varna, majoring in
classical singing. Graduated her higher education
in the Academy of Music, Dance and Fine Arts
in Plovdiv with a degree of Music Pedagogy, she
specialized classical singing in the class of Prof.
Valentina Alexandrova and studied conducting
with Assoc. Prof. Krikor Chetinian.
For
several
years
Galina
Stanisheva
has participated in
concerts in the country
and abroad together
with Female Chamber
Choir with conductor
Assoc. Prof. Krikor
Chetinyan.
In 1993, she began
working
at
the
Municipal Children
Complex - Varna as a
vocal pedagogue and
teacher of musical
theory in Varna Children and Adolescents Opera,
and as vocal pedagogue in Children’s Choir Dobri
Hristov. As a part of the team of Varna Children
and Adolescents Opera she has worked for the
realization of a major part of the presented
performances.
Together with the team of Children’s Choir
Dobri Hristov she works on her preparation for
participating in many concerts, festivals and
competitions in Bulgaria, France, Italy, Macedonia,
Praha, Germany, etc. In 2013, she received the price
of the Municipal Children Complex - Teacher of
the Year. In 2015, she graduated Master Class for
Choral Conductors in Plovdiv, led by Assoc. Prof.
Krikor Chetinyan.

Програма:
Конче вихрогонче - музика: Петър Льондев, текст: Чичо Стоян ❖ Три песни из цикъла „Зоопарк“ - Паун, Маймунки, Елен музика: Александър Йосифов, текст: Димитър Точев ❖ Щурчова китара - музика: Любомир Денев, текст: Д. Зидарова ❖ Звездица музика: Юлиян Слабаков, текст: Дора Габе ❖ Оnce Upon A Dream - музика и текст: Sammy Fain, Jack Lawrence (Адаптация за Детски хор по тема
на Чайковски) ❖ Влак - музика: Николай Кюркчийски, текст: Веса Паспалеева ❖ Do - Re - Mi - музика: Richard Rodgers, текст: Oscar Hammerstein

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

Еднороден хор
„Бодра песен“
при Общински
детски
комплекс
Шумен, България

Детски хор „Бодра песен“ при ОДК Шумен е съзДеница Узунова
даден през 1963 г. от проф. Венета Вичева. Днес
е
възпитаник
на
негов художествен ръководител и диригент е Депроф. Венета Виченица Узунова, пианист – Жанета Кацарова, хорва по дирижиране.
майстор – Йорданка Илиева. Хор „Бодра песен“
Посещава различни
е носител на първи награди от международните
курсове по дирижихорови конкурси в Дебрецен, Унгария; Арецо,
ране: през 2000 г. при
Италия; „Проф. Георги Димитров“ - Варна (Бълпрофесорите Борис
гария); „Summa cum lаude“ от Неерпелт (Белгия);
Тевлин (Русия), Елен
„Cum Lаude“ от Анталия, (Турция); Гран При от
Ги (Франция), Лари
„Звучит Москва“ (Москва, Русия); Гран При от
Уайът (САЩ) и Ма„Черноморски звуци“ (Балчик 2014, България).
рин Чонев (България).
Хор „Бодра песен“ достойно представя българПрез 2006 г. посещава
ското детско хорово изкуство в Чехия, Унгария,
хорово-диригентския
Италия, Белгия, Русия, Германия, Румъния, Гърклас на проф. Ервин Ортнер (Австрия) с Арнолд
ция, Полша, Франция, Турция, Словакия, СловеШьонберг хор в гр. Русе; 2015 година – Хорова лания. Реализирал е четири дългосвирещи грамоборатория с доц. Крикор Четинян в България. През
фонни плочи; студийни и документални записи
2010 година печели първа награда в ІІІ национален
в радио и телевизия, има издаден компакт диск.
конкурс за педагози, работещи в извънкласната и
Хор „Бодра песен“ е носител на Орден „Св. Св.
извънучилищна дейност, организиран от фестивалКирил и Методий“ - І степен; Медал „За заслуги
на програма „Приятели на България“ и Министеркъм Българската народна армия“; „Кристална
ство на образованието. Ръководи организацията и
лира 2010“; „Голямата награда на Шумен“. Нопровеждането на Международните детско-юношесител е на званията „Посланик на Европейската
ски хорови празници „Добри Войников“ в Шумен.
култура“ (два пъти през 2005, 2015 г.); „Музикант
Деница Узунова е автор на статии и студии по теми
на годината“ (два пъти през 2005 и 2015 г.), Лаот областта на хоровото изкуство. От 2015 година е
уреат на Първите национални музикални награчлен на УС на Българския хоров съюз.
ди „Проф. Панчо Владигеров“ 2014 г.
Хорът посвещава всички концертни изяви през 2016 г.
на 85-годишнината от рождението на проф. Венета Вичева
Програма
Отче наш № 6 - музика: Стоян Бабеков (Посветена на проф. Венета Вичева от композитора) ❖
Ave Maria - музика: Giulio Caccini ❖ For the beauty of the earth - музика: John Rutter ❖ Песенка про
кузнечика - музика: Владими Шаинский, солист: Стефан Калинов ❖ Баба Яга - музика:
Милко Коларов, текст: Валери Петров (посвещава се на 70-годишнината на композитора) ❖
Ой, шопе - музика: Стефан Мутафчиев ❖ Until we meet again - музика: Ambrož Čopi

The choir was founded in 1963 by Prof. Veneta
Vicheva. Today its art director and conductor is
Denitsa Uzunova, Zhaneta Katsarova is the piano
accompanist, choirmaster – Jordanka Ilieva. Bodra
Pessen Children’s Choir has won first prizes at the
many international choir competitions: Debrecen,
Hungary; Arezzo, Italy; „Prof. Georgi Dimitrov“
- Varna (Bulgaria); „Summa cum lаude“ - Neerpelt
(Belgium); „Cum Lаude“ - Antalya (Turkey); Gran
Prix winner of „Звучит Москва“ (Moscow, Russia);
Gran Prix winner of „Chernomorski Zvutsi“ - (Balchik 2014, Bulgaria).
Bodra Pessen Choir is distinguished in representing
the Bulgarian children’s choir art in the Czech Republic, Hungary, Italy, Belgium, Russia, Germany,
Romania, Greece, Poland, France, Turkey, Slovakia,
and Slovenia. The choir has four LP records, studio
and documentary recordings and a CD.
Bodra Pessen choir won the following national and
international medals and awards: „St. St. Cyril and
Methodius“ order - 1st rank; Medal „For distinguished service to the Bulgarian national army“;
„Crystal Lire 2010“; „Grand Prix of Shumen“ for
arts and culture“. The choir is the owner of the titles: „Ambassador of European culture“ in 2005 and
2015; „Musician of the year“ in 2005 and 2015; winner of the First national musical awards „Prof. Pancho Vladigerov“ 2014.
Denitsa Uzunova is a student of Prof. Vicheva.
She attended different conducting courses: in 2000
with Prof. Boris Tevlin (Russia), Prof. Helen Gee
(France), Prof. Larry Wyatt (USA), Prof. Marin
Chonev (Bulgaria). In 2006 she attended choralconducting class of prof. Erwin Ortner (Austria),
with Arnold Schoenberg Choir in Rousse; In 2015
- Choir Laboratory with ass. prof. Krikor Chetinyan in Bulgaria. In 2010, Denitsa Uzunova received
the First Prize in the Third National Competition
for teachers working in extra-curricular activities
organized by the festival program „Friends of Bulgaria“ and the Ministry of Education. She leads the
organization of the Dobri Voynikov International
Children and Youth Choir Holidays in Shumen.
Denitsa Uzunova is author of articles on topics related to choral art. Since 2015 she is a member of
Bulgarian Choir Union.
This year the choir dedicates all its concerts of the
85th anniversary of prof. Veneta Vicheva

Група „Спектрум“

Spectrum Group

През пролетта на 2012 година няколко приятели от Музикалната академия
в София решават да се съберат и да попеят заедно за удоволствие. Макар да
творят в различни сфери, ги обединява едно – голямата им страст към съчетанието на човешки гласове в красива хармония. Първата репетиция е повече от успешна и само броени дни след нея група „Спектрум” е вече факт.
Още от самото начало певците в „Спектрум“ експериментират с различни
музикални стилове. Като най-успешна за тях се откроява комбинацията
между поп, джаз и български фолклор в оригинални обработки, изпълнени акапела. Именно с това съставът печели и първата си голяма награда –
първо място в конкурса „Нови гласове“ на Българското национално радио,
проведен през ноември 2013 г.
„Спектрум“ вече има в историята си успешни участия на столична сцена в
Зала 1 на НДК, зала „България“, Студио 1 на БНР, художествени галерии и
музикални клубове, често гостува и на фестивали и музикални събития в
цялата страна. Групата осъществява записи и работи в съвместни проекти с
утвърдени български композитори и изпълнители – Александър Бръзицов,
Стефан Димитров, Кристиян Бояджиев, Георги Андреев, Васил Петров,
Антони Дончев, ФСБ и др.
„Спектрум“ са: Боряна Йорданова, Мария Димитрова, Атанас Кулински,
Янко Янков, Константин Бейков.

„Spectrum“ is a Bulgarian acappella group, started in the spring of 2012 as a
male quartet by Konstantin Beykov and Yanko Yankov. Later they added female
vocalists to create the colorful, distinctive, and rich sound that the ensemble has
been praised for.
In 2013 „Spectrum“ was awarded the top prize in the „New Voices“ competition
by the Bulgarian National Radio. Since then the group has appeared at classical,
choral and jazz festivals all over Bulgaria, and has had numerous performances
on some of the most notable stages in the capital Sofia, appearing on National
TV and Radio broadcast. The group has worked both live and in studio with
some of the finest Bulgarian jazz, classical and pop musicians, such as Alexander
Brazitsov, Kristian Boyadzhiev, Antoni Donchev, the Big Band and the Symphony Orchestra of the BNR. „Spectrum“ has also had the honor to sing at the
prestigious „BG Rock Symphony“ concert in 2014, celebrating the 80th anniversary of the BNR.
Currently the group has five members, all of them professional vocalists with
rich experience in the choral and acappella genres. Their repertoire includes a
variety of styles, such as jazz, pop, gospel, and Bulgarian traditional tunes in
contemporary arrangements.
„Spectrum“ are: Boriana Iordanova, Maria Dimitrova, Nasko Kulinski, Yanko
Yankov and Konstantin Beykov.

София, България

Sofia, Bulgaria

Програма
Седнало е Джоре - обр. Явор Узунов и Константин Бейков ❖ Янинку - музика и текст: Кирил Тодоров ❖ Изгрела ми е - обр. Константин Бейков ❖
Вечеряй, Радо - обр. Константин Бейков ❖ Чомпилче - музика и текст: Кирил Тодоров ❖ Юнак е ранко подранил - обр. Янко Янков ❖
Девойко, мъри хубава - обр. Красимир Кюркчийски ❖ Заспала е Костадинка - обр. Атанас Кулински ❖ Конски вагон - обр. Константин Бейков ❖
Избирам - музика и текст: Янко Янков ❖ Гатанки-ладанки - музика: Атанас Бояджиев, текст: Богомил Гудев, ар. Константин Бейков ❖
Мокър от дъжд не се бои - музика: Светозар Русинов, текст: Богомил Гудев, ар. Атанас Кулински ❖ Боси времена - музика: Александър Бръзицов,
текст: Богомил Гудев, ар. Атанас Кулински ❖ Ain‘t no Sunshine - Bill Withers, ар. Константин Бейков ❖
Deep River - спиричуъл, ар. Константин Бейков ❖ I wish - Stevie Wonder, ар. Константин Бейков

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 ừ творчески
път. В кариерата си
като диригент Ваня
Монева е ръководила
Женски народен хор
при БНР, Хоровата
школа в гр. Казанлък,
смесени, женски, мъжки, детски хорове – опит, който
несъмнено води и до ярки резултати и многобройни награди: „Златна книга“ за принос за развитието на българската култура, „Златно петолиние“ от Съюза на
българските композитори, награда ECHO на немските музикални продуценти за компакт-диска Bulgarian
Soul с Веселина Кацарова, „Класика в другите жанрове“, Алегро Виваче, БНР, „Златно перо“ за принос към
българската култура - ФМ Класик радио, Специална
награда 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 изкристализира 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 репертоарна политика, която демонстрира скритите 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 хоровото
ни изкуство - диригент, наложил се със своя стил,
музикална естетика и висок професионализъм. Не
напразно композиторът проф. Красимир Кюркчийски
казва за нея: „Ваня Монева е българският Караян в
рокля“. Ваня Монева е и музикален продуцент в Българското национално радио.
Vanya Moneva graduated with first-class honours from
the National Academy of Music „Pancho Vladigerov“ 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 conductor, 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 acknowledgements,

Амброж Чопи (1973 г.) е роден в Бовец (Словения), завършва Средното училище за музика и балет и Музикалната академия в Любляна. Неговите произведения са отличени с награди в десетки
конкурси по композиция, публикувани са от издателствата Astrum, DSS и Sulasol и са включени в
компакт дискове на национални и чуждестранни
хорове. За изключителни постижения още по време на своето следване Амброж Чопи получава наградата „Млад музикант“, голямата награда на
Университета в Любляна и Общинската награда
на гр. Бовец.
От 1999 г. е преподавател по хармония, контрапункт, основи на композицията и камерна музика
в Училището по изкуствата в Копер, диригент на
младежкия смесен хор на училището, младежки
смесен хор на консерваторията в Любляна и Камерен оркестър „Vladimir Lovec“.
През 1992 г. Амброж Чопи основава камерен хор „Искра Бовец“, който ръководи с голям успех в продължение на десет години. От 1998 г.
става диригент на новоучредения камерен хор „Нова Горица“ и смесен хор „Обала
Копер“, а от 2004 г. е диригент на Академичния хор на университет в Приморска.
С хоровете си печели 12 златни медала от национални конкурси и 18 първи места
и златни медали от конкурси в Италия, Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватска,
Литва, Полша, Македония, България, Холандия Гърция, Австрия, Испания и САЩ.
За интерпретациите си той е удостоен с няколко специални награди, награди за изключителни постижения с хора и награди за най-добър диригент. През 2009 г. за постиженията си с Академичния хор е удостоен със златен медал на Университета на
Приморска. Сред големите му успехи са и музикалните турнета в Исландия, Франция, Италия, Австрия, Унгария, Англия, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина.
Амброж Чопи е член на журита в десетки конкурси, лектор в хорови семинари в
страната и чужбина.

such as: the „Golden Book“ award for her contribution to the
development of the Bulgarian 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 Bulgarian culture by Classic FM Radio; the
Special Prize of „Salon des arts“, and many others.
Vanya Moneva actively works with the Bulgarian composers,
provoking them and inspiring them with her creativity and
deep knowledge of the choir conducting artistry. 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 innovative 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
emphasises 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 Bulgarian
choral artistry – she has established herself as a conductor
with style, highest professionalism and artistic beauty. Not
for nothing was she referred to as „The Bulgarian Karayan
in a dress“ by the composer professor Krassimir Kyurkchiyski.
Alongside with her choir works, Vanya Moneva is a musical
producer in Bulgarian National Radio.

Ambrož Čopi (1973) was born in Bovec (Slovenia). Having completed the Secondary
Music and Ballet School in Ljubljana he went on to study composition and piano at the
Academy of Music in Ljubljana and in 1996 graduated in the composition class of Dane
Škerl; he completed his post-graduate studies in the class of Uroš Rojko. His compositions
received awards at numerous composer competitions. His compositions are included on copyrighted CD’s: Lyrical Aquarelles (by the Academic choir APZ Tone Tomšič, conducted by
Stojan Kuret) and Birdies were still dreaming (ČarniCe, conductor Stojan Kuret), as well
as on various CDs by national and foreign choirs. His compositions were published by the
publishing houses Astrum, DSS, and Sulasol. For his outstanding achievements during his
study Ambroz Copi was awarded the Young Musician Award in 1995, in 1997 he won the
Prešeren Prize of the University of Ljubljana and was upon merit awarded the Bovec Municipal Award in 1997.
Since 1999 he has been teaching aural, harmony, counterpoint, fundamentals of composition
and chamber music at the Art Grammar School in Koper. He also conducts the Youth Mixed
Choir of Art Grammar School Koper, the Youth Mixed Choir of Conservatory of Music Ljubljana and the Chamber Orchestra „Vladimir Lovec“.
Already at the time of his study he founded the Chamber Choir Iskra Bovec /1992/, which
he led and conducted for ten years with great success. In 1998 he took the conductor’s position in the newly founded Nova Gorica Chamber Choir /till 2004/ and in the Mixed Choir
Obala Koper /till 2007/; since 2004 he has been the conductor of the Academic Choir of the
University of Primorska. The choirs brought him 12 gold medals from national competitions
and 18 first places and several gold awards from competitions in Italia, Bosnia and Herzegovina, Prague, Croatia, Lithuania, Poland, Macedonia, Bulgaria, Netherlands, Greece,
Austria, Spain and USA.
For his interpretations he was awarded several special prizes; he further received prizes for
exceptional achievements with the choir, and was selected the best conductor of the competition. In 2009 he was awarded the Gold Medal of the University of Primorska for the achievements with the APZ UP choir. Among his great successes are also his music tours to Iceland,
France, Italy, Austria, Hungary, England, Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina.
As professional adjudicator and member of the competition juries he is regularly invited
to various choral events and competitions, and as a lecturer he is involved in choral music
seminars at home and abroad.

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО | JURY MEMBERS
Д-р Валентина Георгиева е диригент, музикален
педагог, ръководител на детски вокални формации,
председател на Сдружение „Музикален свят-Балчик“,
създател и артистичен директор на международния
хоров фестивал „Черноморски звуци“.
През 1994 г. завършва Академията за музикално танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив, с преподавател по дирижиране доц. Никола Липов.
В периода 2000-2002 г. специализира хорово дирижиране
в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“- гр. София с преподавател проф. Лилия Гюлева.
Докторската си степен получава през 2013 г. в Нов
български университет за темата „Песните за еднородни фолклорни формации от Стефан Драгостинов, пресътворени за смесен хор“ с научен ръководител
проф.д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова.
Д-р Валентина Георгиева е активен участник в международни хорово-диригентски курсове, жури в национални и международни фестивали, 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./ Валентина Георгиева участва ежегодно в десетки конкурси и фестивали в Испания, Гърция, Македония, Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, Турция, Чехия, Румъния, Полша, носител на награди от

национални и международни форуми.
Под нейно ръководство, през 1998, 2004,
2011 и 2014 г. смесен
хор
„Черноморски
звуци“ издава 4 компактдиска.
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 световните 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 zvuts“.
In 1994 she graduated the Academy of Music, Dance and
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Жури: Ваня Монева, доц. д-р Георги Арнаудов,
д-р Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне в петия международния хоров фестивал
„Черноморски звуци“: позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Детско юношески хор „Катаянмарият“ - Пори, Финландия
Диригент: Златомира Василева
Диплом за детски хор „Бъдещето на Европа“ от Сдружение „Музикален свят-Балчик“:
Детско юношески хор „Катаянмарият“ - Пори, Финландия
Диригент: Златомира Василева
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Фолклорен хор „Елица“ - София, България
Диригент: Галя Петкова
Диплом от Съюза на българските композитори за най-добро изпълнение на българска
песен от чуждестранен хор
Камерен хор „Белле вочи“ - Хага, Кралство Холандия
Диригент: Недялка Тодорова
за изпълнението на песента „Ръченица“ от Добри Христов
Момичешки хор „Канцона“ - Мурована-Гослина, Полша
Диригент: Адриана Вторковска-Кубинска
за изпълнението на песента „Дъга“ от Виктор Чучков
Победител в категория еднородни хорове
Женски хор „Канцона“ - Мурована-Гослина, Полша
Диригент: проф. Елжбиета Вторковска
Предметна награда от Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“
Смесен хор на академичното общество за култура и изкуство
„Соня Маринкович“ - Нови Сад, Сърбия , Диригент: Дуня Деурич
Диплом за диригентско майсторство
от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Недялка Тодорова - диригент:
Камерен хор „Белле вочи“ - Хага, Кралство Холандия
Мис Фестивал
Юдит Идес от камерен хор „Белле вочи“ - Хага, Кралство Холандия

Fine Arts in Plovdiv, where she studied conducting with the
Associate Professor Nikola Lipov.
In the period 2000-2002 she specialized choral conducting
under professor Liliya Gyuleva at the National Academy of
Music „Pancho Vladigerov“ in Sofia.
Received her PhD in 2013 at the New Bulgarian University
in Sofia for the topic „The songs for homogeneous formations
by Stefan Dragostinov, recreated for mixed choir“ with director of studies professor Elisaveta Valchinova-Chendova DsC.
Dr Valentina Georgieva is an active participant in international choral - conducting courses, a member of jury in national and international festivals, winner of the „Socially
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, Poland 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 performing 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.

Jury: Vanya Moneva, Assoc. Prof. Gheorghi Arnaoudov, PhD,
Valentina Georgieva, PhD
Grand Prize for overall performance at the V International Choir Festival „Chernomorski
zvutsi“: a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium
Katajanmarjat Children’s and youth choir - Pori, Finland
Conductor: Zlatomira Vassileva
Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“ of the Association „Musical world - Balchik“
Katajanmarjat Children’s and youth choir - Pori, Finland
Conductor: Zlatomira Vassileva
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Elitza folk choir - Sofia, Bulgaria
Conductor: Galya Petkova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Belle Voci Chamber choir - The Hague, The Netherlands
Conductor: Nedyalka Todorova
for the performance of the song „Racenitca“ by Dobri Hristov
Canzona Girls’ choir - Murowana Goślina, Poland
Conductor: Adrianna Wtorkowska-Kubińska
for the performance of the song „Daga“ by Victor Chuchkov
Winner of category Equal voices
Canzona Female choir - Murowana Goślina, Poland
Conductor: prof. Elżbieta Wtorkowska
Special prize from the „Paisii Hilendarski-1870“ Community centre
Mixed choir AKUD „Sonja Marinković“ - Novi Sad, Serbia
Conductor: Dunja Deurić
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers
for masterful choral conducting
Nedyalka Todorova Conductor of Belle Voci Chamber choir The Hague, The Netherlands
Miss Festival
Judith Ides from Belle Voci chamber choir - The Hague, The Netherlands

Мистър Фестивал
Йосиф Константинеску от Младежки камерен хор „Консонанс“ Букурещ, Румъния
Ателие за „Съвременна българска хорова музика“
Ръководител: доц. д-р Георги Арнаудов
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Ваня Монева

Mister Festival
Josif Constantinescu from „Consonance“ Youth chamber choir,
Bucharest, Romania
Workshop „Bulgarian contemporary choral music“
Leader: Assoc. Prof. Gheorghi Arnaoudov, PhD
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Vanya Moneva
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Жури: Проф. Теодора Павлович, Амрож Чопи,
д-р Валентина Георгиева
Голямата награда за цялостно представяне в IV Международeн хоров фестивал
„Черноморски звуци”: Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България
Диригент: Деница Узунова
Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“
за детски хор „Бъдещето на Европа“
Младежки камерен хор „Консонанс“ – Букурещ, Румъния
Диригент: Лакрамиоара Ана Паулич
Вокална студия „Нуша“ – София, България
Диригент: Нели Андреева
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България
Диригент: Деница Узунова
Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен
Пламен Арабов – за песента „Чие хоро най-хубаво“
изпълнена от Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България
Диригент: Гергана Люцканова-Петрова
Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Хор „Мондине ди нови ди Модена“ – Нови ди Модена, Италия
Диригент: Мария Джулия Контри
за изпълнението на песента „Вечеряй Радо“ от Филип Кутев
Хор „Български гласове Берлин“ – Берлин, Германия
Диригент: Боряна Величкова
за изпълнението на песента „Митро майчина дощеро“ от Иван Спасов
Победител в категория еднородни хорове:
Детски хор „Бодра песен“ – Шумен, България
Диригент: Деница Узунова
Победител в категория народни хорове:
Женски хор „Седянка“ Орхус, Дания
Диригент: Михаил Делчев
Победител в категория смесени хорове:
Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България
Диригент: Гергана Люцканова – Петрова
Диплом за междукултурно сътрудничество и предметна награда
от НЧ „Паисий Хиледндарски-1870“
Смесен хор „Испарта“ – Испарта, Турция
Диригент: Николай Мерджанов
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
Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Гергана Люцканова – Петрова
Диригент на Камерен хор „Иван Спасов“, Пловдив, България
Диплом от фондация „Иван Спасов“ за най-добро изпълнение на песен от Иван Спасов
Камерен хор „Иван Спасов“ – Пловдив, България
Диригент: Гергана Люцканова – Петрова
Мис и Мистър Фестивал
Калина Андреева от Вокална студия „Нуша“, София, България
Елисей Стефанеску от Младежки камерен хор „Консонанс“, Букурещ, Румъния
Ателие за „Съвременна словенска хорова музика“ Ръководител: Амброж Чопи
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Катя Барулова

Jury: Prof. Theodora Pavlovitch, Ambrož Čopi,
Valentina Georgieva, PhD
Grand Prize for overall performance at the IV International Choir Festival „Chernomorski
zvutsi“: a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium
Bodra Pesen Children’s Choir, Shumen, Bulgaria
Conductor: Denitsa Uzunova
Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world – Balchik“
Consonance Youth chamber choir, Bucharest, Romania
Conductor: Lacramioara Ana Pauliuc
Nusha Folk singing ensemble, Sofia, Bulgaria
Conductor: Nely Andreeva
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Bodra Pesen Children’s choir, Shumen, Bulgaria
Conductor: Denitsa Uzunova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for a new Bulgarian choral work
Plamen Arabov – The song „Chie horo nai hubavo“
Performed by Ivan Spassov Chamber choir Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Mondine di Novi di Modena Female folk choir, Novi di Modena, Italy,
Conductor: Maria Giulia Contri
for the performance of the song „Vecheriai Rado“ by Philip Kutev
Bulgarian voices Berlin Female choir, Berlin, Germany, Conductor:
Boryana Velichkova
for the performance of the song „Mitro, maichina doshtero“ by Ivan Spasov
Winner of category Equal voices:
Bodra Pesen Children’s choir, Shumen, Bulgaria
Conductor: Denitsa Uzunova
Winner of category Folk choirs:
Sedjanka Female choir, Aarhus, Denmark
Conductor: Michael Deltchev
Winner of category Mixed choirs:
Ivan Spassov Chamber choir – Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova
Special diploma for the intercultural cooperation and a prize from the Community centre
„Paisii Hilendarski-1870“
Isparta Mixed choir, Isparta, Turkey
Conductor: Nikolay Merdzhanov
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
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Gergana Lyutzkanova-Petrova
Conductor of Ivan Spassov Chamber choir Plovdiv, Bulgaria
A special diploma of the Foundation „Ivan Spassov“ for the performing of a song by Ivan Spassov
Ivan Spassov Chamber choir – Plovdiv, Bulgaria
Conductor: Gergana Lyutzkanova-Petrova
Мiss and Mister Festival
Kalina Andreeva from Nusha Folk singing ensemble, Sofia, Bulgaria
Elisei Stefanescu from Consonance Youth chamber choir, Bucharest, Romania
Workshop „Slovenian contemporary choral music“ Leader: Ambrož Čopi
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Katya Barulova
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Жури: Огнян Василев, Йосу Елбердин, Валентина Георгиева

Голямата награда за цялостно представяне
в III Международeн хоров фестивал „Черноморски звуци”:
позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Камерен хор „Св. Стефан Kрали Декански“, Княжевац, Сърбия
Диригент: Мартина Милошевич
Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“
за детски хор „Бъдещето на Европа“
Детски хор „Дунавски Вълни“ към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Детски хор „Дунавски вълни“ Към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова
Диплом от Съюз на българските композитори за нова българска песен
Любомир Денев – за песента „Вечер“
Детски хор „Дунавски Вълни“ към ОБДЦКИ, Русе, България
Диригент: Весела Тодорова
Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Детски хор „Cантус Mикаелис“, Миккели, Финландия,
Диригент: Кирси Каунисмаки-Сухонен
за изпълнението на песента „Седнало е Гьоре“ от Стефан Мутафчиев
Победител в категория смесени хорове,
носител на предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Смесен хор „Драган Шуплевски“, Скопие, Македония
Диригент: Сашо Татарчевски
Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Атанаска Попова
Диригент на Дамски хор „Морфова – Прокопова”, София, България
Мис и Мистър Фестивал
Палмина Дачева от Детски хор „Дунавски вълни“, Русе, България
Гьокту Варйоздьокен от Полифоничен хор WMF, Бурса, Турция
Ателие за „Съвременна испанска хорова музика“
Ръководител: Josu Elberdin

Jury: Ognian Vassilev, Josu Elberdin, Valentina Georgieva

Grand Prize for overall performance at the III International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium
St. Stefan Kralj Decanski Chamber сhoir, Knjazevac, Serbia
Conductor: Martina Milosevic
Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world – Balchik“
Dunavski Valni Children’s choir, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Dunavski Valni Children’s choir, Ruse, Bulgaria
Conductor: Vessela Todorova
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
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
Winner of category Mixed choir Prize from the Community centre „Paisii Hilendarski-1870“
Dragan Shuplevski Mixed сhoir, Skopie, Serbia
Conductor: Sasho Tatarchevski
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Atanaska Popova
Conductor of Morfova-Prokopova Women’s Choir
Мiss and Mister Festival
Palmina Dacheva from Dunavski valni Children’s choir - Russe, Bulgaria
Göktuğ Varyozdöken from The World music foundation polyphonic choir – Bursa, Turkey
Workshop for „Spanish contemporary choral music”
Leader: Josu Elberdin
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Жури: Елиянка Михайлова, Юха Холма, Валентина Георгиева

Голямата награда за цялостно представяне
във II Международeн хоров фестивал „Черноморски звуци“:
позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Женски вокален Ансамбъл „Кантилена“, Укмерге, Литва
Диригент: Дайва Патрикиене
Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“ за детски хор
„Бъдещето на Европа“
Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия,
Диригент: Павел Зерзан
Детски хор „Фантазия“, Васлуй, Румъния
Диригент: Василе Негура
Детски хор „Смилте“, Кретинга, Литва
Диригент: Лилия Бакшанскиене
Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор
Народен хор при НУФИ „Филип Кутев“, Котел, България
Диригент: Катя Барулова
Диплом от Съюза на българските композитори
за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор
Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия
Диригент: Павел Зерзан
За изпълнението на песента „Пики, пики“ от Петър Льондев

Jury: Eliyanka Mihailova, Juha Holma, Valentina Georgieva

Grand Prize for overall performance at the II International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
a gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash prize
Cantilena Women’s vocal ensemble, Ukmergė, Lithuania
Conductor: Daiva Patrikiene
Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“
of the Association „Musical world – Balchik“
Rubinek Children’s choir, Vysoke Myto, Czech Republic, Conductor:
Pavel Zerzan
Fantasia Children’s choir, Vaslui, Romania,
Conductor: Vasile Negura
Smilte Children’s choir, Kretinga, Lithuania,
Conductor: Lilija Baksanskiene
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Folk choir of the National School of folk arts „Philip Kutev“
Kotel, Bulgaria, Conductor: Katia Barulova
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Rubinek Children’s choir, Vysoke Myto, Czech Republic
Conductor: Pavel Zerzan
for the presentation of the song „Piki, piki“ by Petar Lyondev

Хор на публиката – предметна награда от НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Смесен хор „Соммело“, Тойяла, Финландия
Диригент: Юха Холма
Диплом за диригентско майсторство от Съюза на българските музикални и танцови дейци
Мартина Милошевич
Диригент на Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Княжевац, Сърбия
Мис и Мистър Фестивал
Мис – Лаура Мазоните – Детски хор „Смилте“, Литва
Мистър – Ненад Илич – Камерен хор „Св. Стефан Крали Декански“, Сърбия
Ателие „Съвременна финландска хорова музика“ Ръководител: Juha Holma
Ателие за народни хорове „Български фолклор“ Ръководител: Катя Барулова

Choir of the audience – Prize from the Community centre „Paisii Hilendarski-1870“
Sommelo Mixed choir, Toijala, Finland,
Conductor: Juha Holma
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Martina Miloshevic
Conductor of Chamber choir „Sveti Stefan Kralj Decanski“, Knjazevac, Serbia
Мiss and Mister Festival
Miss – Laura Mazonite – Smilte Children’s choir, Kretinga, Lithuania
Mister – Nenad Ilich – St. Stephen Kralj Dekanski Chamber choir, Knjazevac Serbia
Workshop „Finnish contemporary choral music“ Leader: Juha Holma
The Workshop for folk choirs „Bulgarian folk music“ Leader: Katya Barulova

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

Juri: Ass.prof. Adriana Blagoeva.
prof. Filip Pavlov, Valentina Georgieva
Grand Prize for overall performance at the First International Choir Festival
„Chernomorski zvutsi“:
A gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash prize
Lira Female choir, Blagoevgrad, Bulgaria
Conductor: Galina Popova
Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir
Male choir of the Community Center „Razum“, Montana, Bulgaria
Conductors: Mario Penev, Snezhina Georgieva
Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation
of a Bulgarian song by a foreign choir
Tra-la-la Children’s choir, Cesky Tesin, Czech Republic
Conductor: Beata Brzoska
Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting
Teodora Dimitrova, Conductor of Te Deum Adoramus
Chamber choir, Sofia, Bulgaria
Мiss and Mister Festival:
Miss – Agnieska Koztowska – Tra-la-la Children’s choir, Czech Republic
Mister – Slavi Georgiev – Rilski Zvutsi Mixed choir, Dupnitsa, Bulgaria
Workshop for „Bulgarian contemporary choral music“
Leader: Vesselina Dragolova-Danailova
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ИН ВИТРО ЦЕНТЪР
СВ. ИВАН РИЛСКИ
ШУМЕН
Шумен, пл. "Възраждане" № 1 054 800 806
www.ivanrylsky.com

Кооперация
ЧЕРНО МОРЕ
БАЛЧИК

ПРОГРАМА

НА ШЕСТИ МЕЖДУНАРОДЕН
ХОРОВ ФЕСТИВАЛ
ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ

1 юни 2016 (сряда)
ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
17.30 РИТУАЛ ПО ПОСРЕЩАНЕ И
ДЕФИЛЕ НА СЪСТАВИТЕ
пл. „21-ви Септември“

20.00 ОТКРИВАНЕ
НА ФЕСТИВАЛА
ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
Ботаническа градина, сцена Розариум,
при неблагоприятни метеорологични условия
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

2 юни 2016 (четвъртък)
ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30 ТРИ ХОРОВИ РАБОТИЛНИЦИ
Храм „Св. Св. Константин и Елена“
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала

13.30 ХОРОВА РАБОТИЛНИЦА
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“, Хорова зала

15.00 ВТОРИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
КОНКУРСНА ПРОГРАМА
Камерен хор при музикално училище
„Стефан Мокрянец“ Неготин, Сърбия
Диригент: Ružica Rajković
Еднороден хор „Алабреа“
София, България
Диригент: Атанаска Попова
Камерен дамски хор – Шабла, България
Диригент: Силвия Вангелова
Детски хор „Хорал“
Варна, България
Диригент: Веселина Симеонова
Смесен хор „Царевец“
Велико Търново, България
Диригент: Диян Диханов
Смесен хор „Алабреа“
София, България
Диригент: Атанаска Попова
Академичен хор при Студентски
културен център - Ниш, Сърбия
Диригент: Zoran Stanisavljevic

Вокален ансамбъл „Езерец“
Благоевград, България
Диригент: Илиян Юручки
Смесен хор „Doinita“
Sireți Village, Молдова
Диригент: Svetlana Rebeja
Смесен народен хор
„Добруджански гласове“
с. Соколово, общ. Балчик, България
Диригент: Стаматка Кирилова

Медийни партньори:
Българска
национална телевизия
Българско
национално радио

Каменна зала – ДКИ КЦ „Двореца“

19.30 ТРЕТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
Смесен хор при Културна асоциация
„Filaretos“ – Thermi, Гърция
Диригент: Eleftheria Metaxa-Armodorou
Смесен хор „Korosolo“
Анкара, Турция
Диригент: Zafer Gökçer
Мъжки хор „Хармония“
Ystad, Швеция
Диригент: Виолета Тодорова
Смесен хор при Фолклорна културна
асоциация „Vasilica“ - Thermi, Гърция
Диригент: Eleftheria Metaxa-Armodorou
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

3 юни 2016 (петък)
ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30 ТРИ ХОРОВИ РАБОТИЛНИЦИ
Храм „Св. Св. Константин и Елена“
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала“

13.30 ХОРОВА РАБОТИЛНИЦА
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“, Хорова зала

19.00 ПЕТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
САМОСТОЯТЕЛЕН КОНЦЕРТ
НА ГРУПА „СПЕКТРУМ“ СОФИЯ,
БЪЛГАРИЯ
пл. „21-ви Септември“,
при неблагоприятни метеорологични условия
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

4 юни 2016 (събота)
ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30 КРЪГЛА МАСА
Конферентна зала – хотел „Мистрал“

12.30 ШЕСТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
„С ПЕСЕН – ПРИЯТЕЛИ“
Крайбрежна алея, сцена „Мистрал“

18.00 СЕДМИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
ГАЛА КОНЦЕРТ, НАГРАЖДАВАНЕ
И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
пл. „21-ви Септември“,
при неблагоприятни метеорологични условия
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“

16:30 ЧЕТВЪРТИ
ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ
ФЕСТИВАЛНА ПРОГРАМА
„СВЕТЪТ НА ПЕЕЩИТЕ ДЕЦА“
Вокална студия
при НЧ „П. Хилендарски-1870“ - Балчик
Диригент: д-р Валентина Георгиева
Детски състав при детски хор
„Добри Христов“ - Варна, България
Диригент: Галина Станишева
Еднороден хор „Бодра песен“
Шумен, България
диригент: Деница Узунова

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
КОНЦЕРТНИ ИЗЯВИ
2 И 3 ЮНИ – 15.00 ЧАСА

Ботаническа градина – сцена „Нимфеум“
Фестивалните концерти
на VI-ти международен хоров фестивал
„Черноморски звуци“ могат да се гледат
On-line в web страницата на фестивала

Каменна зала – ДКИ КЦ „Двореца“

www.chernomorskizvutsi.com
Входът за всички концерти е свободен

