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Смесен хор 
„ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ“
Балчик, България 
Хорът е създаден през 1914 г. и активно присъства в културния жи-
вот на Североизточна България. В творческата биография на хора 
са вписани множество участия, дипломи и награди от международ-
ни хорови конкурси и фестивали в цяла Европа. Има издадени 4 
компактдиска, 2 документални филма и историческа книга. 
За активен принос в българската музикална култура хорът е но-
сител 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 грамо-
та от Община Балчик за цялостен принос в културния живот на 
гр. Балчик. Носител на златен и сребърен медал от IV Междуна-
роден фестивал „Европа и нейните песни“ (Барселона, Испания 
2001 г.) и Сребърен диплом от VI международния коледен фес-
тивал в гр. Краков (Полша 2015 г.)
Обединени от любовта към музиката и опияняващото чувство 
за общност и съмишленичество, изпълнителите от смесен хор 
„Черноморски звуци“ пишат културната история на гр. Балчик. 
С еднакъв интерес се потапят в музиката на старите майстори, 
преосмислят класиците или търсят внушенията на съвременни-
те 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
Валентина Георгиева е доктор по музикознание, диригент, 
музикален педагог, ръководител на детски вокални формации, 
председател на Сдружение „Музикален свят-Балчик“, създател и 
артистичен директор на Международния хоров фестивал „Чер-
номорски звуци“. Възпитаник е на АМТИ – Пловдив. Специа-
лизирала хорово дирижиране в ДМА „П.Владигеров“ – София, 
получава докторската си степен през 2013 г. в НБУ. Валентина Ге-
оргиева е активен участник в международни хорово-диригент-
ски курсове, жури в национални и международни фестивали, 
член на Управителния съвет на Български хоров съюз. Диригент 
на смесен хор „Черноморски звуци“ от 1998 г. 

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, diplo-
mas and awards at international choral competitions and festivals 
throughout Europe have been recorded in the choir’s artistic biog-
raphy. It has issued 4 CDs, 2 documentaries and a historical book. 
The choir has been honored with four 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 Statu-
ette 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“ (Barcelo-
na, Spain 2001), and Silver Diploma of the VI International Christmas 
Festival in Krakow (Poland 2015).
United by their love of music and the intoxicating feeling of com-
munity 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 clas-
sics or seek the suggestions of the contemporary composers. Since 
2011, Chernomorski zvutsi has been the organizer of the epony-
mous 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, a music pedagogue, 
a leader of children’s vocal groups, a president of the Association 
„Musical World-Balchik“, a creator and artistic director of the Inter-
national 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 Bul-
garian University in Sofia. Valen-
tina Georgieva is an active par-
ticipant in international choral 
conducting courses, adjudicator 
at national and international 
festivals, a Board member of 
the Bulgarian Choral Union. She 
is conductor of Chernomorski 
zvutsi Mixed Choir since 1998.

ПРОГРАМА
Laudate Dominum (псалм) – Ambroz Copi 

Дигу, дигу, ди – Стефан Драгостинов, Солист: Ева Вебер
Evening Prayer – Ola Gjeilo 

солист: Красимир Костадинов, саксофон

Стана традиция в началото на юни в град 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 седмото издание
на Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“!

Николай Ангелов,
Кмет на Община Балчик

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 sevetnt edition of the International Choir Festival Chernomorski zvutsi!

Nikolay Angelov,
Mayor of Balchik Municipality  
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Вокална студия „СЪНШАЙН“ 
при НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Балчик, България
Студията е създадена през есента на 2013 г. Изпълнителите са на възраст от 6 до 15 години. Репер-
тоарът им съдържа детски песни от съвременни композитори, които децата изпълняват артистич-
но и с много желание. 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, V и VI Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“ (Балчик) . 
Три пъти (през 2015, 2016, 2017) , студията печели I-ва награда в общински детски конкурс „Моята 
България“, а през 2015 – 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. През ноември 2016 г. Вокалната студия участва в 35 
Международен фестивал на хоровата музика „Й.Д.Чиреску“ (гр. Черна вода, Румъния) , а през април 
2017 г. имаше своето първо концертно турне в Република Словения. 
От 2017 г. към формацията се сформира студия „Бейби войсес“. 

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

ПРОГРАМА 
Вокална студия „Съншайн“ Чело коте – музика и текст: Дора Драганова; Слънце – музика и текст: Елица Тодорова и Стоян Янкулов; 

Три щурчета, цигуларчета – музика: Петър Льондев, стихове: Радой Киров; Spela marela и Abule babule – музика: Andrej Makor; Night song – музика и текст: Gwen Hester; 
When you’re smiling – Mark Fisher, Joe Goodwin, Larry Shaw; Що ми домилело, мамо – музика: Красимир Милетков, текст: народен; Teach me the blues – музика и текст: Kirby Shaw

Вокална студия „Бейби войсес“ В къщи има мишленце – популярна детска песен; Пролет – полска детска песен 

Vocal Studio SUNSHINE of the 
Paisii Hilendarski 1870 Community Centre
Balchik,  Bulgaria 
The Vocal Studio was founded in the autumn of 2013. The singers range from 6 to 15 years of age. Their 
repertoire includes children’s songs by contemporary composers, which the children perform artistically 
and with great desire. 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, organized by the Musical World-
Balchik Association, IV, V and VI International choir festival „Chernomorski zvutsi“ (Balchik) . 
Three times (in 2015, 2016, 2017) , the formation won first awards in a municipal contest „My Country Bul-
garia“ and in 2015 an Award for excellent performance in Young Talents Youth Festival in Sofia. In spring 
2016 during the Musical Holidays in Shumen, the Vocal Studio took main part in the workshop „Contem-
porary Methods for Work with Children Vocal Groups“ and participated in Panorama of Bulgarian Choral 
Art. In November 2016 the studio took part in 35 International Festival of Choral Music „I.D.Chirescu“, 
Cherna Voda, Romania and in April 2017 had a concert tour is Slovenia. Baby Voices Studio was founded 
and is a part of the formation since 2017.

The founder and the 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



Хор „ДЕТСКА КИТКА“
при Център за подкрепа за личностно 
развитие – ОДК, Пловдив, България 
Хорът е създаден през 1947 г. Печели национална и междуна-
родна известност през 80-те и 90-те години на XX в. под дири-
гентството на проф. Златина Делирадева.
Носител е на награди от някои от най-престижните междуна-
родни хорови конкурси в Европа: Целе (Словения), Дебрецен 
(Унгария), Арнем (Холандия), Варна (България), Кантонигрос 
(Испания), Хале (Германия) Маасмехелен (Белгия), Прага (Че-
хия). Творческата му биография включва 49 концертни турнета 
в почти всички европейски страни и повече от 900 концерта на 

наша и чуждестранна сцена.
През 2017 г. „Детска китка“ празнува 70 години от основаването 
си. Хорът ще отпразнува годишнината си с юбилеен концерт в 
Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив на 11 ноември. 
Клавирен съпровод: Соня Запрянова 

Яна Делирадева завършва Академията за музикално, танцо-
во и изобразително изкуство в Пловдив. През 2001 г. получава 
магистърска степен по хорово дирижиране в Уестминстърския 
хоров колеж в Принстън, САЩ. През 2003 г. постъпва на работа 
в хор „Детска китка“ като помощник-диригент, а от 2011 г. е негов 
диригент. Носител е на Наградата за диригентско майсторство 
„Проф. Венета Вичева“ от XXIII-ите Международни детско-юно-
шески хорови празници „Добри Войников“, гр. Шумен. 

DETSKA KITKA 
Children’s Choir
of the Center of Support of Personal 
Development – Municipal Children 
Complex, Plovdiv, Bulgaria
The choir was established in 1947 in Plovdiv. It gains national and 
international fame during the 80s and 90s under the conducting of 
Prof. Zlatina Deliradeva.
The choir is a winner of some of the most prestigious international 
competitions in Europe: Celje (Slovenia), Debrecen (Hungary), 
Arnhem (Netherlands), Varna (Bulgaria), Cantonigros (Spain), Halle 
(Germany), Maasmechelen (Belgium), Praha (Czeck Republic). His 
biography includes 49 concert 
tours in almost every European 
country and more than 900 con-
certs in Bulgaria and abroad.
In 2017 Detska Kitka Children’s 
Choir celebrates its 70 anniver-
sary. The choir will give a jubilee 
concert on 11th November in 
the Boris Hristov House of Cul-
ture in Plovdiv. 
Pianist: Sonya Zapryanova
Yana Deliradeva graduates 
The Academy of Music, Dance 
and Fine Arts in Plovdiv. In 2001 
she acquired a Master’s degree 
in choir conducting of the Westminster Choir College in Princeton, 
USA. In 2003 she starts working as an assistant conductor in Detska 
Kitka Children’s Choir, and in 2011 she becomes a conductor of the 
choir. She is an owner of the prize for Conducting Mastery „Prof. Ven-
eta Vicheva“ from the ХХІII Dobri Voinikov International Children and 
Youth Choral Days, Shumen.

ПРОГРАМА
Кукери из Обредна оратория – музика: Филип Павлов, 
текст: Николай Зидаров; Месечинко льо, грейливка  – 
аранжимент: Румен Бонев, текст народен; Watane  – 
музика: Марк Сирет; Кафал свири – музика: Петър 
Льондев, текст народен; Stars – музика: Ерикс Ешенвалдс, 
текст: Сара Тийсдейл; It Don’t Mean A Thing – музика: Дюк 

Елингтън, текст: Ървинг Милс, аранжимент: Мак Хъф



Детски хор „ŠTÝVAR“
Тршинец, Република Чехия
Хорът е основан през 1961 г. и е наименуван на името на него-
вия основател и дългогодишен диригент Václav Štývar. От 1997 г. 
диригент на хора е Alena Kostkova. Освен концертите, които хо-
рът провежда в църкви и начални училища, Детски хор „Štývar“ 
организира и концертни турнета в Република Чехия. Хорът взема 
участие и в „разменни турнета“ с хорове в сътрудничество, както 
и участия в международни конкурси и фестивали (най-скорошни 
от които са участията в: Cracovia cantat, Полша, 2013; Canti veris 
Praga, Република Чехия, 2014; Alta Pusteria, Италия, 2015). Реперто-
арът на състава се състои основно от аранжименти на фолклорни 
песни, композиции от съвременни чешки композитори, сакрална 
музика и коледни песни. Специална част от репертоарът са про-
изведения, композирани за хора от Václav Štývar.
Alena Kostková, диригент на Детски хор „Sryvar“, свири на ви-
ола, работи като учител по музика и е художествен директор 
на Камерен оркестър Тршинец. Alena Kostková е и диригент на 
женски камерен хор Camerata Třinec. 

ŠTÝVAR‘S Children Choir
Třinec, The Czech Republic
The choir was founded in 1961 in Třinec (the Czech Republic) and took name after its long-time con-
ductor Václav Štývar. Since 1997 the choir has been conducted by Alena Kostková. Except for concerts 
in churches, concerts for elementary schools in Třinec and its surroundings, Štývar‘s Children Choir also 
arranges concert trips within the Czech Republic. The choir also takes part in „exchange tours“ with 
cooperative choirs and in international competitions and festivals (the most recent: 2013 – Cracovia 
cantat, Poland; 2014 – Canti veris Praga, Czech Republic; 2015 – Alta Pusteria, Italy). The repertoire con-
sists especially of arrangements of folk-songs, compositions by present Czech composers; the special 
chapter are Václav Štývar‘s songs composed for this choir. The choir also has a repertoire of old music, 
sacred  and Christmas music.
Alena Kostková, conductor of Štývar‘s Children Choir, is a viola player, music school teacher and the art 
director of the Třinec chamber orchestra. She also conducts the female chamber choir Camerata Třinec. 

ПРОГРАМА 
Prsten - Antonín Dvořák; Ta frydecka brana - arr. Eduard Dřízga; Řemeslníci - Zdeněk Lukáš; Fendia - Ivan Hrušovský 

Ерген деда - Петър Льондев



Детски хор
„PERPETUUM MOBILE“
Каунас, Литва
Хорът е основан през 1979 г. в Музикално училище A.Kačanauskas, 
Каунас, Литва. Там пеят ученици от училища и гимназии в гр. Ка-
унас, които вземат активно участие в различни фестивали, репу-
бликански и международни конкурси. Репертоарът им включва 
богато разнообразие от хорова музика и сакрални композиции. 
Хорът е участвал в концерти в Литва, Латвия, Чехия, Германия, 
Русия, Финландия, Италия и Естония.
Най-ярко запомнящите се постижения на хора включват: I-во 
място от 56-ти Европейски музикален фестивал за Младе-
жи – Неерпелт, Белгия (2008); Сребърен диплом от Фестивал 
„Хармония“, Германия (2011); III-то място в категория „Светска 
музика“ от 3-ти Международен детски хоров конкурс „II Garda 
in Coro“ (2012); Златен диплом от 11-ти Международен хоров 
конкурс „Bad Ischl“, Австрия (2013); 54-ти Международен фести-
вал за сакрална музика „Virgo Lauretana“, Италия (2014г.); Втора 
награда от 14-ти Международен хоров Фестивал „Tallinn 2015“, 
Естония; Международен хоров проект – фестивал „Medebach“, 
Германия, (2016). 
Хормайстор: Asta Miknienė. Пианисти: Loreta Haidary, Raimundas 
Martinkenas
Beata Kijauskienė е родена през 1968 г. в град Каунас, Литва. 
Завършва хорово дирижиране в Музикалната академия в Лит-
ва през 1992 г. в класа по ди-
рижиране на Проф. Vytautas 
Miškinis. От 1990  г. работи 
като преподавател в Музи-
калното училище Aleksadras 
Kačanauskas в Каунас. От 1997 г. 
Beata Kijauskienė е диригент на 
детски хор „Perpetuum Mobile“. 
Тя е активен разпространител 
на хоровото изкуство в Литва 
и в чужбина. Beata е главен 
диригент на Национални пев-
чески фестивали. 

PERPETUUM MOBILE 
Children’s choir
Kaunas, Lithuania
The choir was founded in 1979 in Kaunas A.Kačanauskas music 
school, Lithuania. There sing the pupils from Kaunas schools and 
gymnasiums and they take an active part in diff erent festivals, 
republican and international competitions. Their repertoire includes 
a rich variety of choral music, sacral compositions. The choir has 
given concerts in Lithuania, Latvia, Czech Republic, Germany, Russia, 
Finland, Italy, and Estonia. 
The most vivid achievements of the choir include: 1st place of the 
56th European Music Festival for Young People Neerpelt, Belgium 
(2008); Silver Diploma of the „Harmonie Festival 2011“, Germany; 
3rd place in the category of secular music of the 3rd International 

Children’s Choir Competition „l Garda in Coro“ (2012); Gold diploma 
from the 11th International Choir Competition „Bad Ischl“ Austria 
(2013); 54th International Sacred Music Festival „Virgo Lauretana“, 
Italy (2014) (concert trip); Second place in the 14th International 
Choir Festival „Tallinn 2015“, Estonia; International choir  project – 
Festival Medebach, Germany, 2016, (concert trip). 
Choirmaster: Asta Miknienė.
Pianists: Loreta Haidary, Raimundas Martinkenas

Beata Kijauskienė was born in 1968 in Kaunas, Lithuania. 
Graduated as Choral Conductor from Lithuanian Academy of Music 
in 1992 in the conducting class of Prof. Vytautas Miškinis. Since 
1990 she works as a teacher in Kaunas Aleksadras Kačanauskas 
Music School. Since 1997 Beata Kijauskienė is the conductor of 
the children choir „Perpetuum Mobile“. She is an active promoter 
of choral art in Lithuania and abroad. Beata Kijauskienė is a chief 
conductor at National Song festivals.

ПРОГРАМА 
Skrido bitė – music: Nijole Sinkeviciute; Rūta žalioji – lithuanian folk song arranged by Vilija Mažintaitė; Дудубамба – Рада Славинска; Wah-bah-dah-bah-doo-bee! – music: Ivo Antognini



Детски хор 
„JIŘIČKY“
Млада Болеслав, Република Чехия
Детски хор „Jiřičky“ при Начално училище по изкуствата, Мла-
да Болеслав, Република Чехия, е основан през 2004 г. от Jiřina 
Jiřičková. В хора децата научават не само за изкуството на пеене-
то и музиката, но също така се научават да общуват заедно и да 
се наслаждават на времето, прекарано заедно.
Хорът успешно участва в чешки национални хорови конкур-
си, фестивали и концерти в различни градове в Чехия. Хорът 
представя няколко музикални театрални произведения за 
деца в театъра в Млада Болеслав. Детски хор „Jiřičky” е издал 
два компакт диска (през 2010 и 2016 г.). Международният 
хоров фестивал „Черноморски Звуци“, гр. Балчик, е първото 
представяне на хора в чужбина. 
Клавирен съпровод: Filip Martinka

Jiřina Jiřičková, PhD, получава 
своето музикално образование 
в Университет Градец-Кралове, 
Република Чехия, и през 2008 г. 
защитава своята докторантура 
в областта на музикалната тео-
рия и педагогика в Карлов уни-
верситет, Прага. През 2004 г. ос-
новава Детски хор „Jiricky” в гр. 
Млада Болеслав. Jiřina Jiřičková 
преподава уроци по теория на 
музиката в Музикалното учи-
лище в Прага. Тя е също така 
учител в Карлов университет, 
Прага и в Методологичен цен-
тър в Академия по музикално 
изкуство Яначек, Бърно.

ПРОГРАМА 
Přeštický panenky – Czech folk song, edited by Miroslav Raichl; 
Išla Marina – Czech folk song, edited by Jan Hanuš; Sanctus, 
Agnus – Iveta Poslední; Kyrie – John Leavitt; Събрали са се, 
събрали – българска народна песен; Poledne na jezu (from 
the cycle Jak by kdosi krásně hrál) – Zdeněk Lukáš; Hijo de la 
luna – José María Cano; Maailm on lahti – Leo-Mattias Leete; 
Kočár – Miroslav Raichl; Praise His Holy Name – Keith Hampton

Children’s choir JIŘIČKY
Mladá Boleslav, Czech Republic
The children’s choir Jiřičky („Martins“), was established in 2004 by 
Jiřina Jiřičková. The choir works at the Primary Art School Mladá 
Boleslav. In the choir children learn not only the art of singing and 
music, but also they learn to communicate with each other and they 
enjoy the time spent together. The choir successfully participates in 
the Czech national children´s choir competitions, sings in music 
festivals and concerts in different cities of the Czech Republic. 
The choir has performed several music theater pieces for children 
at the theater in Mladá Boleslav. The choir has recorded two 

CDs (2010 and 2016). International Choir Festival „Chernomorski 
Zvutsi“, Balchik, is the first experience of the choir abroad. 
Pianist: Filip Martinka

Jiřina Jiřičková, PhD studied her musical education at the 
University of Hradec Králové (Czech Republic) and in 2008 
defended her doctoral thesis in the field of musical theory and 
pedagogy at the Charles University in Prague. In 2004 in Mlada 
Boleslav, she founded the children’s choir Jiřičky. Jiřina Jiřičková 
teaches the musical theory lessons at the Music school of the 
Capital of Prague, she is also a teacher at the Charles University in 
Prague and at the Methodological Centre at the Janacek Academy 
of Musical Art in Brno.



SOLO MUSICA Children’s Choir
Odessa, Ukraine
Solo Musica Children’s Choir of School of Pedagogical Practice at National A.V. Nezhdanova Music 
Academy was founded in 2001. During its existence the choir has won 12 international competitions in 
Ukraine, Hungary, the Czech Republic, Greece, AR Krim, Romania, Moldova, Grand Prix winner in Poland. 
The choir has recorded 2 CDs. The repertoire includes works by European, Russian and Ukrainian classical 
composers, folk songs and contemporary music.
Choirmaster: Tatiana Antonova.
Pianists: Olena Rudyakova, Liudmila Moskalenko
Ievgeniia Bondar, PhD, is a conductor of the choir, an associate Professor at the department of choir 
conducting, Odessa National A.V. Nezhdanova Music Academy, Odessa, Ukraine. In the year of 2000 she 
graduated from the Odessa Conservatory. She received her PhD degree in 2005.
Ievgeniia Bondar took part in Ukrainian and International conferences and competitions; jury member of 
Ukrainian and International competitions. Her research interests focus on contemporary classical choral 
music, including 20th and 21st century music, contemporary performance techniques, intonation and 
artistic image in choral art.

Детски хор „SOLO MUSICA“
Одеса, Украйна
Детският хор „Solo Musica“ към Училище за педагози при Нацио-
нална музикална академия „А.В.Нежданова“, Одеса е основан 
през 2001 г. По време на своето съществуване хорът печели 
награди от 12 международни конкурса в Украйна, Унгария, Ре-
публика Чехия, Гърция, п-о Крим, Румъния, Молдова и Гран При, 
Полша. Хорът издава два компакт диска. Репертоарът на хора 
включва творби от европейски, руски и украински класически 
композитори, фолклорни песни и съвременна музика.
Хормайстор:  Tatiana Antonova. Пианисти: Olena Rudyakova, 
Liudmila Moskalenko

Ievgeniia Bondar, PdD, е диригент на хора, доцент във Факул-
тет по хорово дирижиране, Национална музикална академия 
А.В.Нежданова, Одеса, Украйна. През 2000 г. завършва Консер-
ваторията в Одеса. Докторската си степен защитава през 2005 г.
Ievgenia Bondar, PhD, участва и е жури в украински и междуна-
родни конференции и конкурси. Интересите и в областта на 
изследванията се фокусират върху съвременната класическа 
хорова музика, включително и музика от 20-ти и 21-ви век, тех-
ники на пеене, интониране и артистизъм в хоровото изкуство. 

ПРОГРАМА 
A little masse in D. Gloria – B. Britten; Ugh tu verba, verbushka (ukrainian song) – M. Shuh; 

Ерген деда - Петър Льондев; Et Spiritual – I. Vrublevsky; Aglepta – A. Mellnas



КАПЕЛА АД ЛИБИТУМ – БАН
София, България
Формацията е създадена през 2008 г. под името „Камерен хор към Бъл-
гарската академия на науките“ с идеята да изпълнява и реализира записи 
на новооткрити произведения от изследователи на музиката. Диригент 
на състава е д-р Мария Вълчанова, а в него пеят млади учени, сътруд-
ници и приятели на БАН. Хорът има за цел да популяризира непознати 
и малко изпълнявани произведения на образци от вокалната музикал-
на класика и съвременност, както и да подпомогне утвърждаването на 
творчеството на млади български и чуждестранни композитори.
Сред отличията на хора са: Трета награда от 35-ти Международен фес-
тивал за ортодоксална музика в Хайнувка (Полша); два сребърни медала 
от международния конкурс „Антонио Вивалди“; Трета  награда от меж-
дународния хоров конкурс в Паралия Катерини (Гърция); Трета награда 

в категория камерни хорове от прес-
тижния международен майски хоров 
конкурс „Проф. Г. Димитров“ във Варна.

Д-р Мария Вълчанова е основател 
и диригент на формацията. Завършва 
през 2007 г. НМА „Панчо Владигеров“ 
със специалности: хорово дирижира-
не, музикознание и виола. През юли 
2013 г. придобива научната степен 
доктор към Института за изследване 
на изкуствата сектор „Музика“ – БАН, с 
тема на защитения дисертационен труд 
„Навлизането на руското многогласие в 
българската църковна музика от осво-
бождението до 1944 г.“

CAPELLA 
AD LIBITUM – BAS
Sofia, Bulgaria
Capella Ad Libitum BAS (Bulgarian Academy of 
Sciences) was founded in 2008 under the name 
„Chamber Choir of the Bulgarian Academy of 
Sciences“ with the idea of making recordings of new 
pieces of music composed by musical explorers. 
Conductor of the choir is Maria Valchanova, PhD, 
and the singers of the choir are young scientists, 
associates and friends of BAS. The choir’s goal is to 
popularize unknown and less performed pieces of 
music, samples of the contemporary and classical 
music and also to support the affirmation of young 
Bulgarian and foreign composers.
Some of the awards the choir has won over the 
years are: Third prize from the 35th International 
Festival for Orthodox Music, Hainuvka, Poland; two 
Silver medals from the International Competition 
„Antonio Vivaldi“; Third prize from the International 
Choir Competition in Paralia Katerini, Greece; 
Third prize in category chamber choirs from the 
prestigious International Choir Competition in May 
„Prof. G. Dimitrov“, Varna, Bulgaria.

Maria Valchanova, Phd, is a founder and a 
conductor of the choir. In 2007 she graduates 
the National Academy of Music „Prof. Pancho 
Vladigerov“ with specialties of choir conducting, 
musicology and viola. In July 2013 she acquired 
a PhD degree from the Institute of Art Studies, 
Department „Music“ by the Bulgarian Academy 
of Sciences, with a thesis „Entry of the Russian 
multilingualism in the Bulgarian church music 
since the Liberation until 1944“.

ПРОГРАМА 
Zefiro torna – Claudio Monteverdi; 
Внуши, Боже, молитву мою – 
Владимир Файнер; Northern lights – Ole 
Gjeilo; Калугерине – Николай Стойков; 
Чудното хоро – Павел Сираков, обр. за 

смесен хор – Никола Вълчанов



Камерен хор „CANTUS“
Санкт Петербург, Русия
Хорът е основан през 1989 г. в Училище на изкуствата „Свиридов“. Членовете на хора са възпитаници на водещи 
университети в Санкт Петербург. Репертоарът на хора включва руска и чуждестранна класическа музика, сакрална 
музика, фолклорни песни, съвременна музика, както и спиричуъли. 
Хорът е печелил награди от няколко конкурса в Санкт Петербург, и е участвал в международни конкурси в Германия, 
Унгария и Финландия, където е спечелил бронзова, сребърна и златна награда. Хорът се представя успешно и на 
фестивали в Полша, България, Германия, Дания, Франция, Англия, САЩ, Италия, Австрия и Естония.
Камерен хор „Cantus“ е печелил много награди от фестивали и конкурси: Фестивал на младежките хорове „Гатчинская 
радуга – XII“ (2009), 10-ти хоров фестивал „Апрельская капель“ (2009), първо място от Международния хоров конкурс 
„Серебряный камертон“ (2015), трето място от Международния младежки хоров шампионат, Каламос, Гърция (2016), 
второ място от Международния хоров фестивал „Зимна приказка“ (2017). От 2010 г. насам хорът е участвал в Хоров 
фестивал „Музика звучи в небето“, проведен в Александро-Невския манастир. 

Дарья Голоушкина е диригент на камерен хор „Cantus“ от 2014 г. Тя е възпитаник на Санкт-Петербургската консерва-
тория и неин академичен наставник е изтъкнатия професор по музика и известен диригент В. Нестеров. 

CANTUS 
Chamber Choir
Saint Petersburg, Russia
The choir was founded in 1989 at the premises of 
Sviridov School of Arts. The members of the choir 
are the students and graduates of the leading 
St. Petersburg universities. The repertoire of the 
choir includes Russian and foreign classical songs, 
sacred music, folk songs, music of contemporary 
composers, as well as spirituals.
The choir has awards of several city contests and 
has also participated in the international contest 
in Germany, Hungary, and Finland, where it has 
been awarded with bronze, silver, and gold prizes. 
The choir successfully performed at festivals in 
Poland, Bulgaria, Germany, Denmark, France, 
England, United States, Italy, Austria, and Estonia. 
The choir has won many awards: from the Open 
Festival of the Youth Choirs „Gatchinskaia Raduga 
– XII“ (2009), X Choral Festival „Aprelskaia kapel“ 
(2009), first prize from the International Choir 
Competition „Serebrianyi kamerton (2015), 
third prize from the International Youth Choir 
Championship, Kalamos, Greece (2016), second 
prize of the International Festival „Winter fairytale“ 
(2017). Starting from 2010 the choir has been 
participating in the Choir Festival „Zvuchala 
muzyka s nebes“ conducted in the premises of 
the Alexander Nevsky Lavra. 
Darya Goloushkina is a director and a conductor 
of the choir since 2014. She is a graduate of 
Saint Petersburg State Conservatory under the 
supervision of a distinguished Professor of Music 
and famous conductor V. Nesterov.

ПРОГРАМА
Отче наш – Николай Кедров; Заплети-
ся, плетень и Вставай, солнцо – рус-
ки народни песни, обр. Н.Римски Корсаков; 
Бродский – Алексей Карпов; Стара са 
майка ни ложе – Тодор Попов ; Ce moys 
de may – Clement Janequin; Thank you for 
the music – ABBA; Благослови, Душе 

моя, Господа - Добри Христов



Камерен хор „RAE“
Юри, Естония 
Хорът е създаден през 2008 г. От основаването 
му негов диригент е Alice Pehk, PhD, а вокален 
педагог е Karin Salumäe. Хорът е участвал в кон-
церти в северна Естония, както и в концерти във 
Финландия, Швеция, Латвия и Русия. През 2014 
г. хорът участва в Международен хоров конкурс 
и фестивал в Bad Ischl, Австрия и получава на-
града Сребърен диплом в категория „Фолклор“. 
Хор „Rae“ винаги се стреми да участва в Естон-
ския фестивал на песента, където повече от сто 
хора се събират заедно и пеят като един. Фес-
тивалът се провежда на всеки 5 години, следва-
щият ще бъде през юли 2019 г.

Alice Pehk, PhD е музикален терапевт, учител 
и ръководител по музикална терапия. Завърш-
ва Естонската музикална и театрална академия 
(EAMT), получава магистърската си степен от 
Талинския университет (TU), a докторската си 
степен получава от Хамбургския университет 
за музика и театър. Дълго време работи като 
лектор и учен в TU и ЕАМТ. Alice Pehk е член 
съосновател на Естонско сдружение за музи-
кална терапия и на Европейска конфедерация 
за музикална терапия (ЕТМС). През 2016 г. ста-
ва вицепрезидент на EMTC. 

RAE Chamber Choir
Jüri, Estonia
The Choir was established in 2008. The conductor since the establishment 
has been Alice Pehk, PhD and the vocal coach is Karin Salumäe. The choir 
has performed mostly in Northern Estonia, and also has participated in 
concerts in Finland, Sweden, Latvia and Russia. In 2014 the choir participated 
in International Choir Competition and Festival in Bad Ischl, Austria and was 
awarded with Silver Diploma in Folklore Category. Rae Chamber Choir is 
always looking forward to participate in the Estonian Song Festival where 

almost thousand choirs come together and sing as one (held every 5 years, 
next one in july 2019).
Alice Pehk, PhD is a music therapist, trainer and music therapy supervisor. 
She has graduated the Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT), 
received Master’s Degree at Tallinn University (TU) and PhD at the Hamburg 
University of Music and Theater. She has worked as an lecturer and scientist 
in TU and EAMT for a long time. Alice Pehk is the establishing member 
of the Estonian Music Therapy Union and the representer of Estonia in 
European Music Therapy Confederation (EMTC). In 2016 she became the 
vice president of EMTC.

ПРОГРАМА
Locus iste – Anton Bruckner; Bogoroditse Djevo – Arvo Pärt; St. John of Rila Troparion – Dobrinka Tabakova; Odi et amo – Carl Orff;  

Muusika – Pärt Uusberg; Pisuhänd – Gustav Ernesaks; Tulesõnad – Veljo Tormis; Pulmaliste saabumine – Veljo Tormis



Женски хор „ЖАР-СОКОЛ“
Москва, Русия, 
Хорът е основан през 2008 г. от бивши възпитаници на детския 
хор, непрофесионални певци с диригент на хора Владислав Со-
колов. Днес хора се дирижира от Любов Жарова – възпитаник 
на В.Соколов.
Сред най-големите успехи на състава са: Златен диплом в кате-
гория „Женски хор“ и Сребърен диплом в категория „Сакрална 
музика“ от 26-ти Международен конкурс „Франц Шуберт“, Виена, 
Австрия (2009), Сребърни дипломи в категории „Женски хор“ и 
„Фолклорни песни“ от Международния хоров конкурс, Римини, 
Италия (2010), Златен диплом и Специална награда за оригинал-
но изпълнение на съвременна музика от 13-ти Междурегиона-
лен хоров конкурс „Кристална лира“, Гас-Кристал, Русия. Хорът е 
участвал във фестивали в Чехия, Швейцария, Ирландия, Белгия, 
Испания и много фестивали в Русия. 
Клавирен съпровод: Лариса Соловьова
Любов Жарова завършва Московската консерватория. От то-
гава тя безкористно разпространява руското хорово изкуство. 
От 1972 г. до днес, работи в Московския педагогически универ-
ситет и е доцент по хорово дирижиране. През 2000 г. получава 
награда „Почетен културен работник на Русия“. 

ПРОГРАМА 
Duo Serafim – Tomas Luis de Vitoria; Bogoroditce Devo raduisya – Roman Ledenev; Bez pory da bez vremeni – Pyotr Tchaikovsky, 
lyrics: N. Tsyganov; Нани ми, нани, Дамянчо – Любомир Пипков; Belilitcy rumyanitcy from a cycle three Russian songs with 

chorus – Sergei Rachmaninoff; Spring Waters – Sergei Rachmaninoff, lyrics: F. Tutchev

ZHAR-SOKOL Female choir
Moscow, Russia
The choir was founded in 2008 by former graduates, non-professional singers, of the children’s choir directed 
by Professor Vladislav Sokolov. The choir is conducted by Vladislav Sokolov’s former student Lyubov Zharova.
Among some of the choir’s greatest success are: Golden Diploma in the category „Female Choir“ and 
Silver Diploma in the category „Sacred Music“ at the 26th Franz Schubert International Contest in Vienna, 
Austria (2009), Silver Diplomas in the categories „Female Choirs“ and „Folk Songs“ at the International 
Choral Competition in Rimini, Italy (2010), Golden Diploma of the 2nd festival „Young Classics“ in Vologda, 
Russia (2011), Winner Diploma and Special Prize for original performance of modern music at the 13th 
Inter-Regional Choral Contest „Crystal Lyre“ in Gus-Crystal, Russia. The choir has participated in festivals in 
the Czech Republic, Switzerland, Ireland, Belgium, Spain, and in many festivals in Russia. 
Pianist: Larisa Solovyova
Liubov Zharova graduated from the Moscow conservatory. Since then she has been selflessly 
promoting Russian choral arts. Since 1972 and up to now L. Zharova has been working at the Moscow 
Pedagogical State University as an associate professor of choir conducting. In 2000 Liubov Zharova 
became „Honored Cultural Worker of Russia“.



Женски хор 
на Естонската 
академия на 
науките
Талин, Естония
Хорът е основан на 21 Септември 
1959 г. Основател и дългогодишен 
диригент на хора (от 1959 до 1986) 
е бил един от най-известните хоро-
ви деятели в Естония – проф. Arvo 
Ratassepp. Женският естонски хор е 
имал изяви в някои от най-големите 
концертни зали и църкви в страна-
та, и реализира около 10 концерта 
годишно. Неговите диригенти дири-
жират и Мъжкия естонски хор при 
Естонската академия на науките.   

Andrus Siimon, главен диригент (ро-
ден през 1965) е завършил Талинския 
университет, факултет по хорово 
дирижиране, през 1989. Също така 

учи в Естонската академия за музи-
ка и театър. От 1991 г. Andrus Siimon 
е певец, диригент и хормайстор на 
Естонския национален мъжки хор, 
а от 1996 г. преподава и хорово ди-
рижиране. През 2006 г. е награден с 
годишна награда от „Културното на-
следство на Естония“. През 2011 г. е 
номиниран за „Диригент на годината“ 
на Естония. Много пъти е дирижи-
рал хорови събития, включително и 
на XXV и XXVI Естонски фестивал на 
песента (Üldlaulupidu). От 2008 г. е 
член на борда на Женското естонско 
певческо общество и председател 
на Програмния комитет. Andrus е и 
член на Естонската хорова асоциа-
ция и ментор-диригент на Хоровата 
асоциация.
Игор Никофоров, диригент (роден 
през 1986) е завършил Музикално-
то училище „Georg Ots“ в Талин със 
специалност хорово дирижиране и 
понастоящем учи в Естонската ака-
демия за музика и театър. Два пъти 

печели хорови конкурси за студен-
ти по хорово дирижиране в Естония 
през 2005 и 2006 г. От 2008 г. е певец 
в Мъжкия естонски хор, а от 2009 г. 
е и втори диригент на Естонския на-
ционален мъжки хор.

Estonian 
Female Choir 
of the Estonian 
Academy of 
Sciences (TAN)
Tallinn, Estonia 
The choir was founded on 21 Septem-
ber 1959. The founder and long-time 
conductor of the choir (from 1959 to 
1986) was one of the most renowned 
choral directors in Estonia, Profes-
sor Arvo Ratassepp. Throughout the 
years, TAN has performed in some of 

the largest concert halls and churches 
around the country, and holds about a 
dozen concerts every season. Its con-
ductors also conduct the Male Choir of 
Estonian Academy of Sciences.

Andrus Siimon, Principal Conductor 
(born 1965) graduated the University 
of Tallinnm faculty of choir conduct-
ing, in 1989. He also studied at Estonian 
Academy of Music and Theatre.  Since 
1991 Andrus is a singer, conductor and 
choir master of RAM. Since 1996 he also 

teaches choir conducting. For the work 
performed Andrus Siimon received an 
annual award of the Cultural Endow-
ment of Estonia in 2006. In 2011 he 
was nominated as „Conductor of the 
Year“ of Estonia.  He has many times 
conducted choir singing events, includ-
ing on XXV and XXVI Estonian Song 
Festival (Üldlaulupidu).  Since 2008 he 
is a Board Member of Estonian Female 
Song Society and Chairman of the 
Musical Program Committee. Andrus is 
also a member of the Estonian Choral 
Association and mentor-conductor of 
The Choral Association. 
Igor Nikoforov, Conductor (born 
1986) graduated from Tallinn Georg Ots 
Music School, with choir conducting 
specialty and currently he studies at the 
Estonian Academy of Music and Thea-
tre. He has won twice choir conducting 
contests for choir conducting students 
in Estonia in 2005 and 2006. Since 2008 
he is a singer of RAM, and since 2009 he 
is the second conductor of ETAM. 

ПРОГРАМА
Siin mu rõõmumaaLembit – Ester Mägi/Hando Runnel; Suvine tuu – Veevo/Juhan Liiv; Цоне, мило чедо – Никола Атанасов

Hää veli hällü tennü - Ave Avamere/rahvaluule; Küla kuuleb – Veljo Tormis/rahvaluule 



Мъжки хор на Естонската 
академия на науките
Талин, Естония
Естонската академия на науките се намира в град Талин, столицата на Естония. 
Целта на хора е да поддържа културата на мъжкото хорово пеене. През 2018 
година хорът ще празнува своята 60-та годишнина. В репертоарът на хора до-
минира естонска хорова музика, но също така често представят и различни 
международни композиции. Двамата диригенти на хора са професионални 
диригенти и певци на Естонския национален мъжки хор. Също така дирижи-
рат и Женския хор на Естонската академия на науките.

Estonian Male Choir of the Estonian 
Academy of Sciences (ETAM)
Tallinn, Estonia 
ETAM is operating in Tallinn, the capital of Estonia. The choir’s goal is to 
maintain Estonian male singing culture. In 2018 the choir will celebrate their 
60th anniversary.  In their repertoire dominates Estonian choral music, though 
various international compositions are often presented. The choir’s conductors 
are both professional choir-masters and singers of Estonian National Male 
Choir (RAM). They conduct also the Female Choir of the Estonian Academy 
of Sciences. 

ПРОГРАМА
Isamaa (Fatherland) – Ester Mägi; Õhtulaul (Evening Song) – Eduard Tubin; Vanapoiss kündis metsa ääres (Old Bachelor was Ploughing near the Forest) – 

Mart Saar; Чернeй горо – Христо Манолов; Фома и Ерема (Foma and Jerjoma) – Russian folk song; Meeste laul (Men Song) – Veljo Tormis



Народен хор 
при Ансамбъл „Гоце Делчев“
София, България
Хорът е емблематична и уникална институция в българската културна дейст-
вителност. В репертоара на състава са включени песни от различни етнограф-
ски области на България от наши композитори. Макар и във формацията да 
не участват професионални певици, художественото ниво смело доближава 
постиженията на професионалните ни хорове в този жанр. Този резултат е на-
лице заради мотивацията на изпълнителките и професионалната диригентска 
работа на композитора Марек Дяков. Колективът е носител на много нацио-
нални и международни награди и отличия.
Марек Дяков е композитор, диригент и инструменталист. Възпитаник по 
композиция, симф. оркестрация и хармония в класа на проф. Александър 
Текелиев и по хорово дирижиране на проф. Крум Максимов. Диригент на Ан-
самбъл „Гоце  Делчев“ от 2012 г. Музиката на Марек Дяков се изпълнява от 
много професионални състави в България. 

Folk Choir 
of the Gotse Delchev Ensemble
Sofia, Bulgaria
The choir is an emblematic and unique institution in the Bulgarian cultural 
reality. The choir’s repertoire involves songs from different ethnographical 
areas of Bulgaria, written by Bulgarian composers. Although the singers in 
the choir are not professionals, their artistic level bravely approaches the 
accomplishments of the Bulgarian professional choirs in this genre.  This is 
as a result of the performer’s motivation and the professional work of their 
conductor and composer Marek Dyakov. The choir is a winner of many national 
and international prizes and honors.
Marek Dyakov is a composer, conductor and instrumentalist. He studied 
composition, symphonic orchestration and harmony in the class of Prof. 
Aleksandar Tekeliev, and choir conducting in the class of Prof. Krum Maksimov. He 
is a conductor of Gotse Delchev Ensemble since the year of 2002. Marek Dyakov’s 
music is performed by many professional choirs in Bulgaria.

ПРОГРАМА
Мори, сваке, сваке – обр.Марек Дяков; Дощерьо, моя майчина – обр.Стефан Кънев; Скара ли мисе, скрали – обр.Коста Колев; Дреме ми се, лега ми се – обр.Коста Колев; 

Седнало е Гьоре – обр. Стефан Мутафчиев



Смесен хор „AVE MUSICA“
Одеса, Украйна
Хорът е основан през 2007 г. и негов основател и настоящ дири-
гент е Сергей Савенко.
Ave Musica печели много награди, които нарастват с 
всяко следващо представяне на състава, като най-до-
брата награда за хора е любовта на публиката. Про-
фесионализмът, музицирането, оригиналността 
и висококачественото представяне на хора са 
разпознаваеми на много конкурси в Украй-
на и други европейски страни, като Бълга-
рия, Унгария, Италия, Литва, Македония, 
Полша, Румъния и Испания. През 2010 г. 
Ave Musica участва в Концерт за духов-
на музика „Дюк Елингтън“. През 2014 
г. хорът издава своя първи компакт 
диск – „Laudate Dominum“.
Хорът се стреми да изгради възмож-
но най-богат репертоар от различни 
стилове: от класическа музика до 
модерни произведения, в това чис-
ло фолклорни обработки и редица 
новаторски експерименти. 
Клавирен съпровод: Svitlana Pruba

Сергей Савенко (роден през 1980 в гр. Одеса, Украй-
на) – диригент, хормайстор, учител, победител в между-
народни и Украински конкурси. Завършил е Националната 
музикална академия в Одеса. Работил е с много детски, еднородни 
и смесени хорове. Участвал е в множество хорови проекти, печелил 
много награди и дипломи, сред които е и награда за „Най-добър млад дири-
гент“ на фестивала в Охрид, Македония. 

Mixed Choir AVE MUSICA
Odessa, Ukraine

The choir was founded in the year of 2007. Since its foundation it is 
led by Sergey Savenko.

Ave Musica has won many awards, the amount of which 
grows with every performance, as the best award is the 

love of the audience. Professionalism, musicianship, 
originality and high quality of the choir 

performance have already been recognized at 
many contests in Ukraine and other European 

countries, such as Bulgaria, Hungary, 
Italy, Lithuania, Macedonia, Poland, 

Romania and Spain. In 2010 Ave Musica 
participated in a Duke Ellington spiritual 
music concert. In 2014, the choir 
has released its first CD – „Laudate 
Dominum“.
The choir is determined to acquire a 
maximally wide range of repertoire: 
from classical music to modern 
masterpieces, including adaptations 
of folk songs and various creative 
musical experiments. 
Pianist: Svitlana Pruba

Sergey Savenko (1980, Odessa, 
Ukraine) – conductor, choirmaster, 
teacher, winner of international and 

Ukrainian contests. He graduated from 
the Odessa State Academy of Music. 

Worked with many choirs: children, 
homogeneous and mixed. Participated 

in various choral projects. Marked by many 
awards, diplomas, including – „The best 

young conductor“ (Ohrid, Macedonia).

ПРОГРАМА
Jubilate Deo – V. Miskinis; Благослови, 
душе моя, Господа – Добри Христов; 
Mironczaria – J. Neske; Chidi-ridi-dana – 

Ukraine folk song, arr. N. Gobdych



Смесен хор „МИКРА“
Plagiari, Thermi, Гърция
Хорът е основан през 1998 г. В него членуват непрофесио-
нални изпълнители, които имат голям опит в многогласната 
музика. Репертоарът на хора включва аранжименти на тра-
диционни гръцки песни, Византийски химни, класически хо-
рови произведения на гръцки и чуждестранни композитори. 
Хорът взема участие в много хорови фестивали. През 2007 г. 
хорът печели Златен медал и награда за Отличие от конкурс на 
Юнеско H.O.N. в Атина. От октомври 2006 г. диригент на хора е 
Eleftheria Metaxa-Armodorou.

Eleftheria Metaxa-
Armodorou е родена 
в Солун, Гърция. Има 
Бакалавърска степен 
по музика от University 
in Cambridge (Англия) 
и Магистърска сте-
пен по Композиция 
от Kingston University 
(Англия). През Май 
2016 г. Eleftheria 
Metaxa-Armodorou за-
вършва 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 получ-
ва дипломи по пеене, хармония, полифония и оркестрация. В 
продължение на 7 години, свири на флейта в оркестри, записва 
и обработва аудио записи на музикални ансамбли. От 2011 г. 
Eleftheria Metaxa-Armodorou работи като хоров диригент в чита-
лищата в областта на Терми в Солун. Понастоящем тя е диригент 
на 7 хорови състава. 

ПРОГРАМА 
Athanasia – Manos Chatzidakis, choral arr. Mavropoulos; Canzonne Arabbiatta – Nino Rota; St’aloga (from tragedy „Filoktitis“ – 

Theo Antoniou; To psomi ine sto trapezi – Mikis Theodorakis, choral arr. Aeropoulos; Бре, петрунко – Филип Кутев

The Mixed Polyphonic 
choir of MICRA
Plagiari, Thermi, Greece
The choir was established in 1998 and it consists of amateur singers 
but with a long experience in polyphonic music. The repertoire 
of the choir includes arranged traditional Greek songs, Byzantine 
hymns, classic  choir works of Greek and foreign composers. The 

choir has taken part in many choir festivals. In 2007 the choir 
received the Gold medal and Excellence award of Unesco in H.O.N 
contest in Athens. Conductor of the choir since October 2016 is 
Eleftheria Metaxa Armodorou. 

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). On 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 seven choirs.



Хор на Консерваторията 
на Община Каламария
Солун, Гърция 
Хорът e основан през 2013 г. – смесен полифоничен хор, в нача-
лото на своето развитие, тепърва пишещ своята история. Състои 
се от около 40 хористи с опит в хоровото пеене.
Стремежът на хора е култивирането, разпространението и по-
пуляризирането на музиката във всички нейни жанрове. Общу-
ването и запознанството с други хорове е желаният опит, който 
хорът иска да придобие от всяко едно свое представяне на 
територията на страната и в чужбина. Хорът взема участие във 
всички културни събития на консерваторията, а също така и в 
множество фестивали. Репертоарът на хора се състои от произ-
ведения на съвременни композитори, традиционна и класиче-
ска музика, както и църковни химни.

Диригент на състава е Irena Krajczyk. 

ПРОГРАМА 
Ach chelidoni mou – Manos Loizos; To treno fevgei stis okto – Mikis Theodorakis; Il bianco cigno – Jacob Arcadelt; 

Milise mou – Manos Hadjidakis; Дюлгерска поговорка – Георги Димитров

The choir of the conservatory of Kalamaria
Thessaloniki, Greece
The choir was founded at 2013 and it is a newly established mixed polyphonic choir, beginning to 
write its own history. The choir consists almost of forty members with experience in choral singing.
The pursuit of the choir is the cultivation, the dissemination and visibility of music in all kinds of music 
genres. The communication and partnership with other choirs is the desired experience the choir 
wants to gain from each and every performance in the country and abroad. The choir participates in 
all cultural events of the conservatory and also at variety of festivals.
In the repertoire of the choir there are songs by contemporary composers, traditional and classical 
songs and church hymns.

Conductor of the choir is Irena Krajczyk.



Хор „IOAN DIMITRIE 
CHIRESCU“
Черна вода, Румъния
Хорът е основан през 1895г. в гр. Черна вода и 
взема участие в церемонията по тържествено-
то откриване на моста Anghel Saligny, на която 
присъства и Крал Чарлз I. Хорът изпълнява 
три песни и кралския химн. Предполага се, 
че основател на хора е бил свещеник Dimitrie 
Chirescu, тъй като по това време той е бил чо-
векът, който се е откроявал със своята впечат-
ляваща дидактичност и музикалност. 
Хорът получава името „I.D.Chirescu“ през 1981г., 
когато е и началото на фестивала, който се 
провежда без прекъсване до този момент и 
днес се нарича „Международен фестивал на 
хоровото изпълнителско изкуство I.D.Chirescu“. 
Хорът е участвал във всички издания на фести-
вала, както и на други фестивали като: „Antonio 
Sequens Festival“ в Caransebes, „Св.Атанасий 
Велики“ в с.Оброчище и МХФ „Черноморски 
звуци“, гр. Балчик  (България), на фестивали в 
Кишинев, в Гърция, а също така на много съ-
бития в Румъния. Репертоарът на хора включ-
ва коледни песни, църковна музика, фолклор и 
класически творби.

Anghel Dincu е свещеник в енория Лазу, окръг 
Констанца. През 1991г.той започва да прави 
религиознато предаване „Христова светлина“, 
излъчвано по телевизия Нептун в град Кон-
станца. Завършил е Теологическият универ-
ситет в Букурещ, както и Canto Classic School. 
Страстта му към хоровата музика се заражда 
когато е на 14 години. По това време той пее 
в няколко хора. Изпълнителската му дейност 
продължава до 1989г., когато всички румънски 
хорове са закрити. От 2006 г. дирижира и ръко-
води хор „I.D.Chirescu“.

ПРОГРАМА 
Imnul Cântăreților; Camara ta de Chirescu și Lungu; Sârbă pe loc- Gheorghe Danga; Mandrulita de la Ramna; Sârba în caruta- Gheorghe Danga; Ave Maria D’Acalect – Piere Dietsch; 

La Raul Vavilonului; Cat de Mărit; Cu noi este Dumnezeu; Cântecul Robului Negru

IOAN DIMITRIE CHIRESCU Choir
Cernavoda, Romania
The choir was founded in 1895 in Cernavoda and performed at the inauguration of Anghel Saligny Bridge, in the 
presence of Charles I king. At that moment the choir performed 3 songs and the Royal Hymn. Because, at that time, 
the most impressive musical and didactic personality belonged to Dimitrie Chirescu priest, we suposed that he was 
the one who founded the choir.  
Тhe choir got the name „I.D.Chirescu“, at the same time when the festival was estabilshed in 1981, and its 
activity was never stopped and today is called „The International Festival Coral Performing I.D.Chirescu“. The 
choir participated in all festival’s editions, but also in other festivals:  „Antonio Sequens Festival“ at Caransebes, 
„The St. Atanasie the Great Festival“ at village Obrochishte ICF „Chernomorski zvutsi“, Balchik (Bulgaria), 
Chisinau, Greece, and at other events in Romania. The choir‘s repertoire consists of carols, religious music, folk 
songs and classical music.

Anghel Dincu, is priest at Lazu parish, Constanta region. In 1991 started producing the religious telecast  called „The Christ Light“, by Neptun Television 
in Constanta city. He graduated The Theological University in Bucharest, and also graduated Canto Classic School. His passion for music started at 14 
years old, when he used to perform with several choirs, until 1989, when all the choirs from Romania where abolished. He is a conductor of „I.D.Chirescu 
Choir“since the year of 2006.



Камерен смесен 
хор „GORTINIJA“
Гевгелия, Македония
Хорът е основан през 2006 г. Членовете на 
хора са млади и ентусиазирани непрофе-
сионални певци. В краткия си период на 
съществуване, хорът изгражда богата ар-
тистична история, която включва концер-
ти в Македония, Сърбия, Полша, Италия, 
Турция, Австрия, Испания, Гърция, Босна 
и Херцеговина и Хърватия. Хорът печели 
множество награди, последните от които 
са: Сребърен диплом от Международния 
хоров конкурс „Herceg Novi“, Черна гора 
(2017), Гран При от Международния хоров 
фестивал „The Days of Mokranjac“, Сърбия 
(2012), Втора награда от Международния 
хоров конкурс в Римини, Италия (2010), 
Сребърен диплом от Международния 
хоров фестивал „Anton Bruckner“, Линц, 
Австрия (2013).
Илия Атанасов завършва своето обуче-
ние по дирижиране във Факултет за му-
зикални изкуства, Скопие. Специализира 
хорово и симфонично дирижиране в Кон-
серваторията „Николай Римски Корсаков“, 
Санкт-Петербург, Русия.
В продължение на 15 години, Маестро 
Илия Атанасов работи с всички видове 
хорове (детски, юношески и смесени, 
аматьорски и професионални). В момен-
та маестро Илия Атанасов работи със 
Смесен хор „Gortinija“, хор на гимназия 
„Йосиф Йосифовски“, както и с новосъз-
дадения университетски хор на Универ-
ситет UACS, Скопие. 

Chamber Mixed Choir GORTINIJA
Gevgelija, Macedonia
The choir was founded in 2006. The members of the choir are young enthusiasts, amateur singers. In its short 
period of existence, the choir has built its rich artistic activity: concerts in Macedonia, Serbia, Poland, Italy, 
Turkey, Austria, Spain, Greece, Bosnia and Herzegovina and Croatia. The choir has also won several awards, the 
latest of which are: Silver Diploma at the Herceg Novi International choir competition, Monte Negro (2017), 
Gran Prix at the International choir competition „The Days of Mokranjac“, Serbia (2012), Second Prize at Rimini 
International choral competition, Rimini, Italy (2010), Silver Diploma at International Choir Festival „Anton 
Bruckner“, Linz, Austria (2013).
Ilija Atanasov, conductor of the choir, completed his studies of conducting at the Skopje Faculty of Musical 
Arts. He specializes choral and symphonic conducting at the „Nikolay Rimski Korsakov“ Conservatory in St. 
Petersburg, Russia.  
Maestro Ilija Atanasov works for more than 15 years with all types of choruses (children, juvenile and adult, 
amateur and professional). At the moment maestro Ilija Atanasov works with the „Gortinija“ Mixed Voices 
Choir from Gevgelija, the choir of the „Josif Josifovski“ High School, as well with the newly-established 
University choir at the UACS University in Skopje.

ПРОГРАМА 
Exultate Deo – G. P. da Palestrina

Northern Lights – Ola Gjeilo
Вечеряй, Радо – Славил Димитров  

Kumanovka 4  – Trajko Prokopiev 



Вокална студия  ТРАЯНА  ГЛАС
при Център за подкрепа и личностно развитие - 
Стара Загора, България 
Преди 12 години, Станчо Станчев, Цветана Христова, Станимира Ботевска,  Люсияна 
Георгиева  и Грета Станева откликват на зова на музиката: те са ядрото на детска во-
кална формация в Стара Загора, която представя на голяма сцена и чрез студийни 
записи, десетки детски песни, два мюзикъла и концертни спектакли за деца, пред 
публика в Стара Загора, Пловдив, София и с изключителен успех в Германия и Ав-
стрия. В техния репертоар са акапелни многогласи като: Бре, Петрунко, Димянинка, 
Чомпилче, Because... Вълнуващо е творческото сътрудничество, на „Траяна глас“, с 
акапелната група „Спектрум“. Константин Бейков адаптира и аранжира специално за 
формата на студията акапелните пиеси. На една сцена се срещат приятели, събрани 
от любовта към този невероятен изпълнителски  стил музика! 
Лиляна Дойчева е ръководител и вокален педагог, на студията. Г-жа Дойчева е 
принадлежала към титулярния вокален състав на Вокална група „Траяна“ – гру-
па, която проправя нов път с оригиналните обработки на български народни 
песни и инструментални, симфонични партитури, поднесени в новаторски мно-
гогласен – акапелен  стил. 

Вокална студия „Траяна глас“
Бре, Петрунко - музика и текст: народни, обр. Кирил Тодоров

Димянинка - музузика и текст: народни, обр. Кирил Тодоров
Група „Спектрум“

Янинку – музика и текст:Кирил Тодоров 
Дай, бабо, огънче -  музика: Юлия Ценова, обр. Атанас Кулински 

Вечеряй, Радо -  обр. Константин Бейков 
Ain’t no Sunshine - Бил Уитърс, ар. Константин Бейков 

I wish - Стиви Уондър, ар. Константин Бейков
Вокална студия „Траяна глас“

Без теб - българска песен от репертоара на Сантра и Любо 
Anything Goes - джаз стандарт 

Because - The Beatles, обр. Константин Бейков;
Дълга къпина – музика и текст:Кирил Тодоров, обр. Константин Бейков

Група „Спектрум“
Гатанки-ладанки - музика: Атанас Бояджиев, 
текст: Богомил Гудев, ар. Константин Бейков 

Баклава - музика: Константин Бейков
Конски вагон - бълг. текст: Матей Стоянов, обр. Константин Бейков

Седнало е Джоре - обр. Явор Узунов и Константин Бейков
Юнак е ранко подранил - родопска народна песен, обр. Янко Янков

Йова - музика: Гергана Димитрова, Ева квартет
Вокална студия „Траяна глас“ и група „Спектрум“

Чомпилче – музика: Кирил Тодоров

TRAYANA GLAS Vocal Studio
Center for Support and Personal 
Development, Stara Zagora, Bulgaria
Twelve years ago Stancho Stanchev, Tsvetana Hristova, Stanimira Botevska, 
Lyusiana Georgieva and Greta Staneva responded to the call of music: they are 
the core of the children’s vocal group in Stara Zagora, that presents on the stage 
and through studio recordings dozens of children songs, two musicals and concert 
performances for children, in front of the audience from Stara Zagora, Plovdiv, Sofia 
and with great success in Germany and Austria. Their repertoire includes acapella 
polyphonic works: Bre Petrunko, Dimyaninka, Chompilche, Because… Trayana 
Glas’ partnership with Spectrum Acapella Group is an exciting part of their musical 
existence. Konstantin Beykov is the one that adapts and arranges the songs for 
singing in acapella style. These friends meet on one stage, gathered by the love of 
this exceptional style of music!
Lilyana Doicheva is a leader and a vocal coach of the vocal studio. She 
participated in the titular vocal studio „Trayana“- a group that leads a new way with 
the unique arrangements of Bulgarian folk songs and instrumental, symphonic 
scores, presented in an innovative polyphonic acapella style.



Група „СПЕКТРУМ“
София, България
Групата е създадена през 2012 г. и е единствен по рода си български во-
кален ансамбъл, чийто репертоар съвместява поп и джаз в сложни мно-
гогласни обработки на фолклорни пиеси и песни, изпълнени изцяло без 
инструментален съпровод. 
„Спектрум“ отбелязва редица знакови концерти, участия, записи, излъчва-
ни редовно в националния телевизионен и радиоефир. В сътрудничество с 
Българското национално радио съставът работи по проекти с най-значими-
те български композитори и изпълнители в сферата на джаза, фолклора, поп 
музиката и рока: Александър Бръзицов, Кристиян Бояджиев, Георги Андреев, 
Любомир Денев, Васил Петров, Антони Дончев, ФСБ, както и с Биг бенда и Сим-
фоничния оркестър на БНР. Понастоящем групата работи и по издаването на 
първия си самостоятелен авторски албум.
През изминалите два сезона „Спектрум“ инициира редица събития, чиито фо-
кус е стремежът да се продължат и утвърдят традициите на вокалните групи 
и акапелното пеене в България. Акцент в тази дейност е съвместният концерт 
на „Спектрум“ с обновения състав на вокалната група „Траяна“, състоял се през 
ноември 2016 г. в София, излъчен в ефира на БНТ и БНР.
Певците от група „Спектрум“ – Боряна Йорданова, Весела Морова, Атанас Кулин-
ски, Янко Янков и Константин Бейков, са музиканти с богат и разностранен опит.
Тази година „Спектрум“ за втори път ще проведе самостоятелно ателие с во-
кални групи и певци, проявяващи интерес към вокалните ансамбли. Фокусът 
на ателието е интерактивното и динамично участие на всеки изпълнител в му-
зикалния процес. Ще се наблегне на ролята на човешките гласове и тяхното 
специфично разположение в цялостния аранжимент, като участниците ще бъ-
дат въвлечени в създаване на музика на момента чрез игра с импровизирани 
кратки мелодически и ритмически мотиви (т. нар. „circle singing“). Така ще се 
демонстрира възможността произволна група от хора да се превърне в ансам-
бъл, в който всеки заема определена роля.

„SPECTRUM“ Acapella Group
Sofia, Bulgaria
„Spectrum“ Acapella Group was founded in 2012 and is one of its kind, an unique Bulgarian vocal 
ensemble, and its repertoire combines pop and jazz music into complicated polyglas arrangements of 
folk plays and songs, fully sang without musical accompaniment. 
„Spectrum“ Group performs at a number of significant concerts and recordings, regularly broadcasted in 
national TV and radio. In cooperation with Bulgarian National Radio the group works on projects with the 
most significant Bulgarian composers and performers in jazz, folklore, pop and rock music – Aleksandar 
Brazitsov, Kristian Boyadzhiev, Georgi Andreev, Lyubomir Denev, Vasil Petrov, Antoni Donchev, FSB, and 
also with the Big Band of the Symphonic orchestra of BNR. Currently the group works on the issuing of 
their first Author’s album.

During the last two seasons Spectrum acapella group initiated a number of events, which focus is the 
desire for continuation and affirmation the traditions of the vocal groups and acapella singing in Bulgaria. 
A major point in this task is the joint concert of the group with Vocal Studio „Trayana“, taken place in 
November 2016 in Sofia, broadcasted on BNT and BNR.
The singers of „Spectrum“ Acapella Group are musicians with rich experience – Boryana Yordanova, 
Vesela Morova, Atanas Kulinski, Yanko Yankov and Konstantin Beykov.
This year for the second time „Spectrum“ Acapella Group will hold a private workshop with vocal 
groups and singers, expressing their interest towards vocal ensembles. The focus of the workshop is the 
interactive and dynamic presence of each performer in the musical process. The role of the human voices 
and their specific presence in the whole arrangement of the song will be emphasized, and the singers 
will be involved in the improvisation of music throughout a game with short melodic and rhythmic 
motives (the so called “circle singing”). In this way they will demonstrate the possibility for every group of 
people to become an ensemble, where everyone has its role.



Хор „ПЕРУНИКА”
Стокхолм, Швеция
Вокалният ансамбъл от 19 певици от Стокхолм е създаден през август 
2014 г. В състава членуват ерудирани певци с широк интерес в облас-
тта на хоровото пеене и сценичните изкуства.
Взаимният интерес към откритото, лишено от вибрато гръдно пеене, 
характерно за българската народна музика, събира певци и диригент 
около идеята за създаване на женски вокален ансамбъл, ръководен 
и създаден от Михаил Делчев. Музиката се изпълнява на български 
език и в различни стилове, пресъздавайки произхода на музиката, 
текст и орнаментика характерни за различните етнографски и фол-
клорни области на България.
Перуника посещава за втори път България от лятото на 2016 насам и 
искрено се радва на възможността да пее за участници и публика в VII 
Международен Хоров Фестивал, Балчик 2017, България.

PERUNIKA Female Choir
Stockholm, Sweden
Perunika Female Choir is a 19 members vocal ensemble from Stockholm, 
established in August 2014. The group consists of experienced singers 
with broad interest in choral sound and scenic arts.
The mutual interest in the open, non-vibrato Bulgarian style of chest 
voices singing brought the idea of founding a female vocal ensemble 
together with the Bulgarian born conductor Michael Deltchev. 
The music is performed in Bulgarian language and in different style 
characteristics, reflecting the origin of the music with the text and 
embellishments making explicit the differences of the ethnographic 
and folk music regions in Bulgaria.
Perunika visits Bulgaria for the second time since the summer of 2016 
and is greatly exited singing for the public and participants at the 7th 
International Choral Festival, Balchik 2017, Bulgaria.

ПРОГРАМА 
Пиленце пее – Кр. Кюркчийски;

Заспало е челебийче – Н. Кауфман;
Люляй Доне –  Ф. Кутев; Залибих си едно 
либе – Ф. Кутев; Изповед – Кр. Кюркчийски;
Димянинка –  Ф. Кутев; Хорал –  Г. Андреев; 

Сите муже издойдоше – Г. Андреев; 
Нидельо, Нидельо – Г. Андреев; 

Дилмано, Дилберо – Кр. Кюркчийски; 
Атмаджа дума Страхилу – Кр. Кюркчийски; 

Зомни ма, зомни, момне ле – 
Кр. Кюркчийски; Бално ли ти е сино льо – 

Ив. Спасов; Дреме ми се, лега ми се – 
К. Колев; Сестро Добряно – Кр. Кюркчийски; 

Гел мома – Ст. Мутафчиев



Георги Андреев е роден през 1969 г. в Хасково. През 1988 
г. завършва гъдулка в СМУ за народни инструменти в Широка 
лъка. Следва композиция при проф. Александър Текелиев в 
ДМА, която завършва с отличие през 1997 г. 
Георги Андреев е автор на много пиеси за камерен оркестър; 
клавирни пиеси; над 400 авторски и аранжирани песни, пиеси 
за оркестър, хор и солисти, музика за танцови спектакли, кан-
тата „Наследство“, ораторията „Меланхолична красота“ и др. В 
творчеството си Георги Андреев блестящо обединява класиче-
ската хорово-оркестрова музика с традиционните ритми и фол-
клорни стилове. От 1994 г. до 2000 г. работи като диригент на 
оркестъра при ДАНПТ „Филип Кутев“, а от 2000 г. е негов главен 
диригент. Носител е на множество награди, някои от които са: 
Стипендия от Съюза на българските композитори за най-обеща-
ващ млад композитор (1993); Награда по композиция на името 
на Алфред Шнитке за Соната за пиано (1994); Награда на името 
на маестро Димитър Вълчев за музиката към спектакъла „Два 
свята“ (2001); Приз „Златно перо“ на Класик FM радио Награда 
„Музикант на годината“ за музиката към спектакъла „Легендата“; 
Специална награда на фестивала „Салон на изкуствата“ в НДК 
за концерта „Приятелство без граници“ (2004); Награда на СБК 

„Златно петолиние“ за симфонично творчество (2005); Лауреат 
на конкурс за написване на произведение по тема от Хендел на 
БНР (2008). 

Georgi Andreev was born 1969 in the town of Haskovo, 
Bulgaria. In 1988 he graduated from the School of Folklore Music 
Shiroka Laka where he majored in the gadulka, which is a traditional 
Bulgarian bowstring instrument. In 1997, he went on to complete 
the class of composing with supervising professor: Aleksandar 

Tekeliev, at the Academy of Music „Pancho Vladigerov“, graduating 
with honors. 
Georgi Andreev has directed numerous national orchestras and 
ensembles, composing for the Bulgarian National Radio and authoring 
more than 400 composed and arranged songs and instrumental 
works for orchestra, choir, and soloists, as well as vocal, keyboard, 
dance, and chamber works songs and plays, oratorio „A Melancholy 
Beauty“ and etc. Georgi Andreev brilliantly merges classical choral-
orchestral music with traditional rhythms and folk styles that are rarely 
encountered today. From 1994 to 2000 he worked as conductor of 
the orchestra at DANPT „Philip Kutev“, and since 2000 he is its Chief 
Conductor. Georgi Andreev is a winner of many awards, some of 
which are: Grant for the Most Promising Young Composer (1993);  
Alfred Schnittke Prize for Sonata for Piano (1994); Maestro Dimitar 
Valchev Composition Prize for the music drama Twin Kingdoms 
(2001); Golden Feather award from Classic FM Radio, Musician of the 
Year award for the music drama Bulgarian Legend and Special Prize 
from the National Palace of Culture Arts Salon for Friendship without 
Borders (2004); Union of Composers Golden Staff Prize for Symphonic 
Creativity (2005); Winner at a contest for composing on the Handel 
theme on the Bulgarian National Radio (2008). 

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО | JURY MEMBERS
Елиянка Михайлова е диригент с дългогодишна диригентска практи-
ка. Завършила е висшето си образование в Държавната музикална академия 
при големия български диригент проф. Димитър Русков – един от основа-
телите на хорово-диригентската катедра. След завършването си е диригент 
на женски хор „Христина Морфова“, а от 1995 г. поема ръководството на ка-
мерния смесен хор при храм „Света Троица“. С хора реализира редица кон-
цертни програми с религиозна и светска музика. Участвала е във фестивали 
и конкурси във Великобритания, Израел, Гърция, Чехия, Испания, Германия, 
Италия, Русия и др. В периода 2009 - 2014 г., Елиянка Михайлова е председател 

на Българския хоров съюз. По настоящем тя е директор на дирекция „Сценични 
изкуства и художествено образование“ в Министерство на културата. 

Eliyanka Mihailova is an experienced conductor. She graduated from the State 
Music Academy, Sofia, Bulgaria. After her graduation she conducted Female choir 
„Christina Morfova“ and since 1995 – took the leadership of the Mixed Chamber 
Choir „Holy Trinity“. She participated in festivals and competitions in UK, Israel, Greece, 
Czechia, Spain, Germany, Italy, Russia etc. Between 2009-2014 Eliyanka Mihailova 
has been a  chairman of the Bulgarian Choral Union. Currently she is a director of 
„Performing Arts and Art Education“ Department of the Ministry of culture.  

Михаил Делчев завършва със златен медал НУФИ „Филип Кутев“ в Котел 
и Хорово-диригентския клас при проф. Васил Арнаудов в ДМА. Работил е като 
Главен диригент на Детски хор „Орфей“ и Мъжки хор, Хасково. През 1990 г. 
печели едногодишна специализация в Кралската музикална консерватория в 
Копенхаген, Дания. Продължава квалификацията си със „Съвременна хорова 
музика“ в Стокхолм, „Ренесансова музика“ в Лондон и „Барокова интерпрета-
ция“ в Щутгарт. Установява се в Дания, където в момента е художествен ръко-
водител на ораториалния хор Caeciliakoret, на вокалния ансамбъл „Collegium 
Vocale – Aarhus“, на духовия оркестър „Tonica“. Създател и диригент на три 
датски женски хора за български фолклор: „Усмивка“, Копенхаген, „Седянка“, 

Орхус и хор „Иглика“ към Музикалната Консерватория в гр. Одензе. 

Michael Deltchev graduated with Golden Medal the NSFM „Filip Kutev“, Kotel, 
and Vassil Arnaoudov Conducting Class at Sofia Music Academy. He has worked as 
a Chief Conductor of Orpheus Childrens Choir Haskovo, and Haskovo Male Choir. In 
1990 studied as a guest-student at The Royal Danish Music Academy in Copenhagen, 
Denmark. Studies in Contemporary music in Stockholm, Renaissance Music in 
London and Baroque music in Stuttgart. Lives in Denmark, where he works as a 
conductor of the Caecilia Choir, Collegium Vocale vocal ensemble, Tonica Concert 
Band. Founder and conductor of three Female choirs, singing Bulgarian folk music: 
Usmifka – Copenhagen, Sedjanka – Aarhus and Iglika, Odense.



Ваня Монева завършва ДМА „Панчо Владигеров“ в 
класа на проф. Васил Арнаудов, със специалност „Хорово 
дирижиране”, което поставя началото на впечатляващия 
ù творчески път. В кариерата си като диригент, Ваня Мо-
нева е ръководила Женски народен хор при БНР, Хорова-
та школа в гр. Казанлък, смесени, женски , мъжки, детски 
хорове – опит , който несъмнено води и до ярки резул-
тати 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 ин-
тензивно 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 въз-

можности на народните гласове и ги води към различни жанрови измерения, с което налага своя 
запазена професионална марка.  
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, 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.

Валентина Георгиева е доктор по музикознание, дири-
гент, музикален педагог, ръководител на детски вокални фор-
мации, председател на Сдружение „Музикален свят – Балчик“, 
създател и артистичен директор на международния хоров фес-
тивал „Черноморски звуци“. 
През 1994 г. завършва Академията за музикално танцово и изоб-
разително изкуство – гр. Пловдив, с преподавател по дирижи-
ране доц. Никола Липов. В периода 2000-2002 г. специализира 
хорово дирижиране в Националната музикална академия „Пан-
чо 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 фор-
мации 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 междуна-
родни фестивали, носител на приза „Общественик на годината“ 
в три поредни години. 
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 изпълнител-
ско изкуство, Валентина Георгиева се стреми да съхранява цен-
ностите и да гради съвременната визия на съставите, с които 
работи. 

Valentina Georgieva, PhD is a conductor, a music peda-
gogue, a leader of children’s vocal groups, a president of the Asso-
ciation „Musical world-Balchik“, a creator and artistic director of the 
International choir festival “Chernomorski zvutsi”.
In 1994 she graduated the Academy of Music, Dance and Fine Arts 
in Plovdiv, where she studied conducting with the Associate Pro-
fessor 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 So-
fia for the topic „The songs for homogeneous formations by Stefan 
Dragostinov, recreated for mixed choir“ with director of studies pro-
fessor Elisaveta Valchinova-Chendova DsC. 
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.

As a conductor of 
„Chernomorski Zvutsi“ 
mixed choir (since 
1998) Valentina Geor-
gieva annually has 
taken part in numer-
ous competitions 
and festivals in Spain, 
Greece, Macedonia, 
Germany, Italy, Ser-
bia, Croatia, Turkey, 
Czech Republic, Ro-
mania and Poland. 
She is a prize winner 
at national and inter-
national forums. As 
a leader of „Cherno-
morski zvutsi“ mixed 
choir, she has four CDs 

released in 1998, 2004, 2011 and 2014. 
Leaning on the tradition of Bulgarian choral performing arts Valen-
tina Georgieva keep the values and build the modern vision of the 
groups with which she works.
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Жури: Ваня Монева, Амброж Чопи, д-р Валентина Георгиева Jury: Vanya Moneva, Ambrož Čopi, Valentina Georgieva, PhD

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

Академичен хор при Студенски културен център – Ниш, Сърбия, 
Диригент: Zoran Stanisavljevic

Grand Prize for overall performance at the VI International Choir Festival „Chernomorski zvutsi“: a 
gold-plated statuette „Chernomorski zvutsi“ and a cash premium 
Academic Choir of the Student Cultural Center – Nis, Serbia, 
Conductor: Zoran Stanisavljevic 

Победител в категория „Еднородни хорове“ 
Хор „Алабреа“ – София, България, Диригент: Атанаска Попова

Winner of a category „Equal voices“
Alabrea Female choir – Sofia, Bulgaria, Conductor: Atanaska Popova

Победител в категория „Смесени хорове“ 
Академичен хор при Студенски културен център – Ниш, Сърбия, 

Диригент: Zoran Stanisavljevic

Winner of a category „Mixed choirs“ 
Academic Choir of the Student Cultural Center – Nis, Serbia, 
Conductor: Zoran Stanisavljevic 

Победител в категория „Фолклорни състави“ 
Вокален ансамбъл „Езерец – Благоевград“ – Благоевград, България, 

Диригент: Илиян Юручки

Winner of a category „Folk choirs“
Ezeretz Vocal Ensemble – Blagoevgrad, Bulgaria, 
Conductor: Ilian Yuruchki

Диплом от Български хоров съюз за най-добре представил се български хор  
Смесен хор „Алабреа“ – София, България, Диригент: Атанаска Попова

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir 
Alabrea Mixed choir – Sofia, Bulgaria, Conductor: Atanaska Popova

Диплом и плакет от Съюза на българските композитори за изпълнение на българска песен 
от чуждестранен хор 

Академичен хор при Студенски културен център – Ниш, Сърбия, 
Диригент: Zoran Stanisavljevic, за изпълнението на песента „Мъри Радо“ от Георги Петков

Diploma and a statuette of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation of a 
Bulgarian song by a foreign choir 
Academic Choir of the Student Cultural Center – Nis, Serbia, Conductor: Zoran Stanisavljevic, 
for the song: „Мъри Радо“ by Georgy Petkov

Диплом и парична премия  от Съюза на българските композитори за изпълнение на съвре-
менна българска песен от български хор 

Вокален ансамбъл „Езерец“ – Благоевград, България, Диригент: Илиян Юручки, 
за песента „Отдоле идат“ от Илиян Юручки

Diploma and a cash premium of the Union of Bulgarian Composers for the Best performance of a 
contemporary Bulgarian song, sung by a Bulgarian choir:
Ezeretz Vocal Ensemble – Blagoevgrad, Bulgaria, Conductor: Ilian Yuruchki, 
for the song: „От доле идат“, by Ilian Yuruchki

Диплом от Съюза на българските музикални и танцови дейци за диригентско майсторство 
Zoran Stanisavljevic, диригент на Академичен хор при Студенски културен център – 

Ниш, Сърбия

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting 
Zoran Stanisavljevic, Conductor: Academic Choir of the Student Cultural Center - 
Nis, Serbia

Специална награда на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“ 
за млад переспективен диригент

Атанаска Попова – диригент на хор „Алабреа“, гр. София, България

Special prize of the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre 
for young and prospective conductor
Atanaska Popova – Conductor of Alabrea choir – Sofia, Bulgaria

Мис и Мистър Фестивал 
Мила Георгиева – от Хор „Алабреа“ – гр. София, България 

Неманя Ерич – от Академичен хор при Студенски културен център, гр. Ниш, Сърбия

Miss and Mister Festival 
Mila Georgieva from Alabrea choir, Sofia, Bulgaria  
Nemanya Erich from Academic Choir of the Student Cultural Center, Nis, Serbia 

Ателие за „Съвременна словенска хорова музика“ ръководител: Амброж Чопи
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Ваня Монева
Ателие „Вокални ансамбли“ - с група „Спектрум“

Workshop „Slovenian contemporary choral music“ Leader: Ambrož Čopi
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Vanya Moneva
Workshop „Vocal ensembles“  – Spectrum Group
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Жури: Ваня Монева, доц. д-р Георги Арнаудов, д-р Валентина Георгиева Jury: Vanya Moneva, Assoc. Prof. Gheorghi Arnaoudov, PhD, Valentina Georgieva, PhD

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 

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

Диплом за детски хор „Бъдещето на Европа“ от Сдружение „Музикален свят-Балчик“: 
Детско юношески хор „Катаянмарият“ – Пори, Финландия 

Диригент: Златомира Василева

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

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор 
Фолклорен хор „Елица“ – София, България 

Диригент: Галя Петкова 

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir 
Elitza folk choir – Sofia, Bulgaria 
Conductor: Galya Petkova 

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

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

 Победител в категория еднородни хорове 
Женски хор „Канцона“ – Мурована-Гослина, Полша 

Диригент: проф. Елжбиета Вторковска 

Winner of category Equal voices 
Canzona Female choir – Murowana Goślina, Poland 
Conductor: prof. Elżbieta Wtorkowska 

 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 

Special prize from the „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre 
Mixed choir AKUD „Sonja Marinković“ – Novi Sad, Serbia 
Conductor: Dunja Deurić

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

Недялка Тодорова – диригент: 
Камерен хор „Белле вочи“ – Хага, Кралство Холандия

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 

 Мис Фестивал
Юдит Идес от камерен хор „Белле вочи“ – Хага, Кралство Холандия

Miss Festival 
Judith Ides from Belle Voci chamber choir – The Hague, The Netherlands

 Мистър Фестивал
Йосиф Константинеску от Младежки камерен хор „Консонанс“ – Букурещ, Румъния

Mister Festival 
Josif Constantinescu from „Consonance“ Youth chamber choir, Bucharest, Romania 

Ателие за „Съвременна българска хорова музика“ Ръководител: доц. д-р Георги Арнаудов
Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Ваня Монева

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 Jury: Prof. Theodora Pavlovitch, Ambrož Čopi, Valentina Georgieva, PhD

Голямата награда за цялостно представяне в IV Международeн хоров фестивал „Черно-
морски звуци”: Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за изпълнението на песента „Митро майчина дощеро“ от Иван Спасов

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

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

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

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

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

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

Диригент: Гергана Люцканова – Петрова

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Диригент: Гергана Люцканова – Петрова

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

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

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

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

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

Workshop „Slovenian contemporary choral music“ Leader: Ambrož Čopi 
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Katya Barulova

2O13
Жури: Огнян Василев, Йосу Елбердин, Валентина Георгиева Jury: Ognian Vassilev, Josu Elberdin, Valentina Georgieva

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

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

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

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

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

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

Диригент: Весела Тодорова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

Мис и Мистър Фестивал
Палмина Дачева от Детски хор „Дунавски вълни“, Русе, България

Гьокту Варйоздьокен от Полифоничен хор WMF, Бурса, Турция

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

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

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

2O12
Жури: Елиянка Михайлова, Юха Холма, Валентина Георгиева Jury: Eliyanka Mihailova, Juha Holma, Valentina Georgieva

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

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

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

Детски хор „Рубинек“, Високе Мито, Република Чехия, Диригент: Павел Зерзан 
Детски хор „Фантазия“, Васлуй, Румъния, Диригент: Василе Негура

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

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

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

Диригент: Катя Барулова

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

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

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

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

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

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

Диригент: Юха Холма

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

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

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

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

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

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

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

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

Workshop „Finnish contemporary choral music“ Leader: Juha Holma 
The Workshop for folk choirs „Bulgarian folk music“ Leader: Katya Barulova



2O11
Жури: Доц. Адриана Благоева, проф. Филип Павлов, Валентина Георгиева Juri: Ass.prof. Adriana Blagoeva, prof. Filip Pavlov, Valentina Georgieva

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

Позлатена статуетка „Черноморски звуци“ и парична премия
Дамски камерен хор „Лира“, Благоевград, България 

Диригент: Галина Попова

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

Диплом от Български хоров съюз за най-добро представяне на български хор 
Мъжки хор при НЧ „Разум“, Монтана, България 
Диригенти: Марио Пенев и Снежина Георгиева

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

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

Детски хор „Тра-ла-ла“, Чешки Тесин, Република Чехия 
Диригент: Беата Брзоска

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

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

„Те Деум Адорамус“, София, България

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

 Мис и Мистър Фестивал 
Мис – Агнешка Козтовска, Детски хор „Тра-ла-ла“, Република Чехия

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

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

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

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

„Специализирана
болница

за рехабилитация -
Тузлата“ ЕООД 

Кооперация
„ЧЕРНО МОРЕ“

Балчик





ПРОГРАМА
НА СЕДМИЯ МЕЖДУНАРОДЕН

ХОРОВ ФЕСТИВАЛ
ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ

7 юни 2017 (сряда)
ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

19.00 Откриване на фестивала и 
първи фестивален концерт

Ботаническа градина, сцена Розариум. При неблагоприятни 
метеорологични условия – НЧ „Паисий Хилендарски-1870“  

8 юни 2017 (четвъртък)
ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

10.00 Пет хорови работилници: 
Храм „Св. Св. Константин и Елена“ 

НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Концертна зала и хорова зала (III етаж)

ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала

14.30 Втори фестивален концерт
Конкурсна програма

Хор „Детска китка“ при ЦПЛР - ОДК, Пловдив
Диригент: Яна Делирадева 

Детски хор „Štývar“, Trinec, Чехия
Диригент: Alena Kostková 

Детски хор „Perpetuum mobile“ Kaunas, Литва
Диригент: Beata Kijauskienė 

Детски хор „Jiricky“, Mlada Boleslav, Чехия
Диригент: Jirina Jirickova, PhD 

Детски хор „Solo musica“ при Училище за педагози
към НМА „А. В. Нежданова“ – Одеса, Украйна

Диригент: доц. д-р Евгения Бондарь 
Кaмерен хор „Капела Ад Либитум – БАН“, София

Диригент: д-р Мария Вълчанова
 

Камерен хор „Cantus“ Санкт Петербург, Русия
Диригент: Дарья Голоушкина 

Камерен хор „Rae“, Харюмаа, Естония
Диригент: Alice Pehk

Туристически информационен център „Мелницата“,
Концертна зала (VI етаж)

19.30 Трети фестивален концерт
Самостоятелен концерт

на женски хор „Перуника“, Швеция
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ 

9 юни 2017 (петък)
ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

10.00 Четири хорови работилници: 
Храм „Св. Св. Константин и Елена“ 

НЧ „Паисий Хилендарски-1870“
Концертна зала и хорова зала (III етаж)

ДКИ КЦ „Двореца“, Каменна зала 

14.30 Четвърти фестивален концерт
Конкурсна програма

Женски хор на Естонската академия на науките, 
Талин, Естония

Диригенти: Andrus Siimon и Игор Никифоров
Женски хор „Жар-сокол“, Москва, Русия

Диригент: проф. Любов Жарова 
Мъжки хор на Естонската академия на науките, 

Талин, Естония
Диригенти: Andrus Siimon и Игор Никифоров 

Народен хор при Ансамбъл „Гоце Делчев“, София
Диригент: Марек Дяков

Хор „Ave musica“ при ХХИУ Одеса, Украйна
Диригент: Сергей Савенко 

Смесен хор на Микра, Терми, Гърция
Диригент: Eleftheria Metaxa-Armodorou 

Градски смесен хор „Gortinija“, Gevgelija, Република 
Македония

Диригент: Илия Атанасов 
Туристически информационен център „Мелницата“, 

Концертна зала (VI етаж)

18:00 Пети фестивален концерт
Представяне
на извънконкурсни състави
Вокална студия „Sunshine“ при НЧ „Паисий Хилендар-
ски-1870“ Балчик
Диригент: д-р Валентина Георгиева 
Смесен хор „Ioan Dimitrie Chirescu“, Cerna voda, 
Румъния
Диригент: Dincu Anghel 
Хор на Консерваторията на Община Каламария, 
Солун, Гърция
Диригент: Irena Krajczyk 
Туристически информационен център „Мелницата“,
Концертна зала (VI етаж)

19.30 Шести фестивален концерт
Вокални групи
Вокална студия „Траяна глас“ при ЦПЛР, Стара Загора
Група „Спектрум“, София  
Крайбрежна алея, Сцена „Мистрал“
При неблагоприятни метеорологични условия – Туристически 
информационен център „Мелницата“, Концертна зала  (VI етаж)

10 юни 2017 (събота)
ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30 Кръгла маса
Конферентна зала - хотел „Мистрал“ 

13.00 Седми фестивален концерт
„С песен – приятели“
Крайбрежна алея, Сцена „Мистрал“ 

18.00  Осми фестивален концерт
Гала концерт, награждаване и 
закриване на фестивала
пл. „21-ви Септември“. При неблагоприятни метеорологични 
условия – НЧ „Паисий Хилендарски-1870

Съпътстващи концертни прояви на импровизирани 
сцени в ботаническа градина и ДКИ КЦ „Двореца“

ВХОДЪТ ЗА ВСИЧКИ ФЕСТИВАЛНИ КОНЦЕРТИ Е СВОБОДЕН
WWW.CHERNOMORSKIZVUTSI.COM

Фестивалът подкрепя 
инициативата Piano24.org 

за закупуване на концертен 
роял за град Балчик


