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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 деветото 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 ninth edition of the International Choir Festival Chernomorski zvutsi!

Nikolay Angelov,
Mayor of Balchik Municipality  



СМЕСЕН ХОР 
„ЧЕРНОМОРСКИ 
ЗВУЦИ“
Балчик, България
През настоящата 2019 година СМЕСЕН 
ХОР „ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ“ празнува 105 
години от създаването си. В творческата 
биография на състава са вписани множе-
ство участия, дипломи и награди от меж-
дународни хорови конкурси и фестивали 
в цяла Европа. Съставът има издадени 4 
компактдиска, 2 документални филма и ис-
торическа книга. За активен принос в бъл-
гарската музикална култура хорът е носител 
на: „Златна лира“ и „Кристално огърлие“ от 
Съюза на българските музикални и танцови 
дейци; „Златен плакет“ от Български хоров 
съюз (три пъти) и „Златна статуетка“ от Съюза 
на българските композитори (2 пъти). През 
2014 г. хорът е удостоен с грамота от Общи-
на Балчик за цялостен принос в културния 
живот на гр. Балчик. Носител на златен и 
сребърен медал от IV Международен фестивал „Европа и нейните песни“ (Барселона, 
Испания, 2001) и Златен и сребърен медал от „Прага Кантат“ (Чехия, 2010), Сребърен 
диплом от VI международен коледен фестивал в гр. Краков (Полша, 2015). 
Хорът е домакин и организатор на международния хоров фестивал „Черномор-
ски звуци“, който се провежда ежегодно от 2011 година в гр. Балчик. 
Хормайстор: Наталия Смирнова 
Пианист: Марияна Тихолова 
Валентина Георгиева е доктор по музикознание, диригент на смесен хор 
„Черноморски звуци“ от 1998 г., ръководител на детски вокални формации, пред-
седател на Сдружение „Музикален свят-Балчик“, създател и артистичен директор 
на международния хоров фестивал „Черноморски звуци“. Възпитаник е на АМТИ-
Пловдив. Специализирала хорово дирижиране в ДМА „П. Владигеров“, гр. София, 
получава докторската си степен през 2013 г. в Нов български университет. Вален-
тина Георгиева е активен участник в международни хорово-диригентски курсове, 
жури в национални и международни фестивали. 

CHERNOMORSKI 
ZVUTSI MIXED 
CHOIR
Balchik, Bulgaria
During the present year of 2019 Mixed Choir 
Chernomorski Zvutsi celebrates 105 years 
since its establishment. Numerous participa-
tions, diplomas and awards at international 
choral competitions and festivals throughout 
Europe have been recorded in the choir’s ar-
tistic biography. It has issued 4 CDs, 2 docu-
mentaries and a historical book. 
The choir has been honored with four prestig-
ious Bulgarian awards in the field of the musi-
cal art: Golden Lyre and Cristal Necklace of the 
UBMD, Golden Plaque of the BCU (3 times) and 
Goldplated Statuette of the UBC (2 times) – for 
its creative activity and contribution to the Bul-
garian musical culture. In 2014 the choir was 
awarded with diploma by the Municipality of 
Balchik for overall contribution to the cultural 
life of Balchik. Owner of Gold and Silver medal 

of the IV International Folksong Choir Festival „Europe and it’s songs“ (Barcelona, Spain, 
2001), Gold and Silver Diploma from „Prague Cantat“ (Check Republic, 2010), and Silver 
Diploma of the VI International Christmas Festival in Krakow (Poland, 2015).  The choir 
is a host and organiser of the International Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“, held 
annually since 2011 in Balchik. 
Chorus master: Natalia Smirnova
Pianist: Mariana Tiholova
Valentina Georgieva has a PhD of musicology, she is a conductor of Mixed Choir 
Chernomorski Zvutsi since 1998, a leader of children’s vocal groups, a president of the 
Association „Musical world-Balchik“, a creator and artistic director of the International 
Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“. She graduated the Academy of Music, Dance and 
Fine Arts in Plovdiv. Specialized choral conducting at the National Academy of Music 
„Pancho Vladigerov“, Sofia, she received her PhD in 2013 from the New Bulgarian Uni-
versity. Valentina Georgieva is an active participant in international choral - conducting 
courses, a member of jury in national and international festivals.

ПРОГРАМА 
Бела съм бела, юначе - обр. Тодор Попов, текст: народен  Хумореска № 4 - музика: Николай Стойков, текст: народен  Laudate Dominum - Ambroz Copi, Psalm 116:1 (Творбата е посветена 

на Валентина Георгиева и е написана специално за хоровата работилница в рамките на Шестия международен хоров фестивал „Черноморски звуци“) Cantar - Jay Althouse



Музикална школа „ВЕЛИКОВ“
при НЧ „Дръстър-2012“, Силистра, България
Музикалната школа е създадена през 2015 г. от Велико Великов, с цел популяризиране на българската народна 
музика. Школата предлага обучение на различни музикални инструменти, сред които: гайда, кавал, тамбура, тъ-
пан, китара, бузуки и народно пеене. От създаването си досега в нея са се обучавали над 60 човека на възраст 
от 5 до 50 години. В момента в школата свирят около 30 деца, от които 25 са активно концертиращи. 
Съставът има десетки концерти в Силистра, участия във фестивали в цяла България и чужбина. Много от децата 
са лауреати на конкурси в страната и с изключителен интерес се потапят в овладяването на музикалните ин-
струменти и магията на българския фолклор. 

Велико Димитров Великов учи в Националното училище по фолклорни изкуства в гр. Котел. След 
обучението си се завръща в Силистра като преподавател в училище „Н. Й. Вапцаров“. През 1994 г. е приет в 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Съчетава обучението си с работа в ансамбъл Шумен 
като инструменталист, а по-късно и негов диригент. Велико Великов участва в множество музикални проекти, 
владее тънкостите на инструментите: кавал, гайда, тамбура, бузуки, китара и народно пеене, и със забележите-
лен педагогически подход увлича десетки деца в създадената от него школа. 

VELIKOV 
Music School
of Drastar-2012 Community 
Center, Silistra, Bulgaria
Velikov Music School was established in 2015 from 
Veliko Velikov with the aim to popularise Bulgarian 
Folk Music. The school offers education of different 
musical instruments, among which are: bagpipe, 
kaval, tamboura, drum, guitar, bouzouki and folk 
singing. Since its establishment 60 people from 
5 to 50 years of age have been taking lessons. At 
the moment 30 children play in the school, 25 of 
which are actively performing. 
The group has had concerts in Silistra and has 
participated in festivals in Bulgaria and abroad. 
Many of the children are laureates at competitions 
in the country and with censere interest dive in 
mastering of musical instruments and the magic 
of Bulgarian folk music.

Veliko Dimitrov Velikov has studied in the 
National School of Folk Arts, Kotel. After its studies 
he started his career as a teacher in Nikola Vaptsarov 
School in Silistra. In 1994 he started his studies in 
Constantine of Preslav University of Shumen. He 
also works in Shumen Ensemble as instrumentalist, 
and later also becomes its conductor. Veliko Velikov 
participates in numerous of musical projects, 
masters the instruments of kaval, bagpipe, 
tamboura, bouzouki, guitar and folk singing, and 
with remarcable pedagogical approach inspires 
children in the love of folk music.

ПРОГРАМА 
Мелодии от Добруджа: 

Тропанка и право хоро  
Дрънкаливата   

Варненско Дайчово хоро   
Гагаузки танц и Дайчово хоро 
 Пайдушко и Ганкино хоро  

Джиновско хоро  Трите пъти  
Добруджански ръченик



Вокална студия 
„SUNSHINE“
при НЧ „Паисий Хилендарски-1870” 
Балчик, България
Студията е създадена през есента на 2013 г. Изпълни-
телите са на възраст от 8 до 18 години. Формацията 
работи в две жанрови направления и изпълнява хо-
рови произведения от български и чужди компози-
тори, и песни с инструментален съпровод. Вокалната 
студия участва в десетки концерти на територията на 
гр. Балчик и региона, традиционните коледни и про-
летни концерти организирани от сдружение „Музика-
лен свят - Балчик“ и в пет издания на Международния 
хоров фестивал „Черноморски звуци“. През юни 2018 г. 
студията издава своя първи компакт диск „Светлина за 
всички“. 
Четири пъти „Съншайн“ (през 2015, 2016, 2017, 2019), 
печелят I награда в общински детски конкурс „Моята 
България“; през 2015 г. - Грамота за отлично пред-
ставяне в Младежки фестивал „Млади таланти“, гр. 
София; през 2019 г. - III награда и наградата на мла-
дежкото жури от VI Национален конкурс за вокални 
формации „Хармония“, Стара Загора. През 2016 г., в 
рамките на Музикални празници в гр. Шумен, Вокал-
ната студия, беше базисен състав в ателие „Съвре-
менни методи за работа с детски певчески състави“ и 
участва в Панорама на българското хорово изкуство. 
Следват представяния в 35 Международен фестивал 
на хоровата музика „Й. Д. Чиреску“ (2016, гр. Черна 
вода, Румъния), концертни турнета в Република Сло-
вения (2017), и в гр. Валажске Мезиржичи, Република 
Чехия (2018). Първи национален фестивал на мла-
дежките хорове (Варна, 2018). Студията е участвала 
в хорови работилници с вокална група „Спектрум“ и 
вокален ансамбъл „Фортисимо“. 

Пианист: Марияна Тихолова 
Диригент: д-р Валентина Георгиева

Vocal Studio SUNSHINE
of Paisii Hilendarski -1870 Community Center, Balchik, Bulgaria
Vocal Studio Sunshine was founded in the autumn of 2013. The singers range from 8 to 18 years of age. The vocal studio works in two genre directions: 
performs choral musical pieces from Bulgarian and foreign composers and songs with musical accompaniment. 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, as well as in five editions of the International Choir Festival Chernomorski Zvutsi. In June 2018 the studio issues its first CD „Sunshine“.
Four times (in 2015, 2016, 2017, 2019), the formation won first award in a municipal contest „My Country Bulgaria“; in 2015 an Award for excellent 
performance in Young Talents Youth Festival in Sofia; in 2019 – 3rd award and a prize of the youth jury from the VI National Competition for vocal 
groups „Harmony“, Stara Zagora. In 2016 during the Musical Holidays in Shumen, the Vocal Studio took main part in the workshop „Contemporary 
Methods for Work with Children Vocal Groups“ and participated in Panorama of Bulgarian Choral Art. These were followed by participation in 
35 International Festival of Choral Music „I.D.Chirescu“, Cherna Voda, Romania (2016), concert tours in Slovenia (2017), and in Valašské Meziříčí, 
Check Republic (2018); First National Festival of the Youth Choirs, Varna (2018). The vocal studio has participated in choir workshops with Spectrum 
Ensemble and Fortissimo Ensemble.
Pianist: Mariana Tiholova
Conductor: Valentina Georgieva

ПРОГРАМА 
Моето детство - музика: Вячеслав Кушев, текст: Тома Бинчев, Солист: Велизара Тихолова  Слънце - Елица Тодорова и Стоян Янкулов  „Дамбара, думбара“ и „Бабино бонбонче“ -  

музика и текст: Георги Андреев  „Високо“ - музика: Румен Бояджиев, Константин Цеков, текст: Евтим Евтимов, аранж. Янко Янков и Константин Бейков    
Какво е любовта - популярна песен от репертоара на „Бон-бон“ 



Младши състав 
на детски хор 
„Бодра песен“
при ЦПЛР – ОДК, Шумен, България
В Подготвителния състав на хор „Бодра песен“ пеят деца в на-
чална училищна възраст. Своята първа голяма награда полу-
чават от ХIII Международен хоров конкурс „Маестро Захари 
Медникаров“ 2016 г. в Добрич - „Лауреат Първа степен“ в конку-
ренция с 12 певчески колектива. През 2017 година стават носи-
тели на Втора награда, при неприсъдена Първа от Международ-
ния фестивал на детското творчество „Корабът на изкуствата“ в 
град Поморие. През 2018 г. участват успешно в голям концерт 
„Златните детски песни на България“ в Шумен по случай 1 юни 
с участието на Филхармония Шумен, солист Орлин Горанов и 
диригент Левон Манукян. 
Пианист: Жанета Кацарова 
Деница Узунова е художествен ръководител и диригент 
на Детски хор „Бодра песен“, създаден от проф. Венета Вичева 
през 1963 г. От 2011 г. е негов главен художествен ръководител. 
Постига високи успехи с концертния състав – „Музикант на го-
дината“ 2015, Посланик на европейската култура, Наградата на 
Шумен за изкуство и култура, Гран При от Четвъртия фестивал 
„Черноморски звуци“ 2014, Гран При от Международния хоров 
фестивал в Охрид, 2018. Деница Узунова е носител на Три първи 
награди от Национални теоретични конкурси на Министерство 
на образованието и науката, носител е на званието „Учител на 
годината, 2016“, Наградата на Шумен „Деец на културата“, 2017. 
От 2015 година Деница Узунова е член на Управителния съвет 
на Българския хоров съюз.

Junior Choir of BODRA PESEN CHOIR
of the Municipal children’s complex in Shumen, Bulgaria 
Children from primary school age sing in the preparatory group of Bodra Pesen Choir. Their first prize the 
choir wins at the XIII International Choir Competition Maestro Zahari Mednikarov, 2016, Dobrich - First 
Degree Laureatte, competing with 12 more choirs. In 2017 they win the Second Prize, unsubstantiated 
1st, from the International Festival of Children’s Art The Ship of Arts, Pomorie. In 2018 they successfully 
participate in the concert of The Golden Songs of Bulgaria, Shumen, celebrating 1st June, with the 
participation of Shumen Philharmony, soloist Orlin Goranov and conductor Levon Manukyan.
Pianist: Janeta Katsarova 
Denitsa Uzunova is art director and conductor of Children Choir Bordra Pesen since 2011. The choir 
was founded by Prof. Veneta Vicheva in 1963. Denitsa has won several prizes with the choir - Musician of 
the year, 2015; Ambassador of the European Culture; Shumen’s prize for art and culture; Grand Prix from the 
IV International Choir Festival Chernomorski Zvutsi, 2014; Grand Prix from the International Choir Festival in 
Ohrid, 2018. Denitsa Uzunova is a winner of three first prizes from the National Theoretical Competitions 
of the Ministry of Education, she is also a Teacher of the Year 2016 and is a winner of The Shumen’s prize 
Cultural Actor for 2017. Since 2015 she is a member of the Bulgarian Choir Union.

ПРОГРАМА
Балонче хвърковато – музика: Андрей Дреников, 

текст: Жени Кюлджиева  Има светлина -  
музика: Борис Карадимчев, текст: Александър Петров   

Оранжева песен - музика: Константин Певзнер  
Улыбка - музика: Владимир Шаински, Солисти: 

Виктория, Самуил, Далия, Александра, Катерина и 
Божидара   Светът е хубав - музика: Хайгашод 

Агасян, текст: Недялко Йорданов  Бански на лалета 
-  оригинал Брайън Контини, български текст: Марияна 

Тафрова, Солист: Далия Христова



Вокална студия „Baby voices“
при НЧ „Паисий Хилендарски-1870”, Балчик, България
Вокална студия „Baby voices“ е сформирана през есента на 2018 г. Във формацията участват деца 
от 5 до 8 години. В съвсем кратката си творческа биография, студията има записани участия в 
десетки концерти, носител е на II награда от общински детски конкурс „Моята България“ (2019) 
и поощрителна награда от VI Национален конкурс за вокални формации „Хармония“, Стара Заго-
ра (2019). Артистично и с много настроение формацията изпълнява песни от съвременни бъл-
гарски композитори с инструментален съпровод или с акомпанимент на пиано. Основател и 
ръководител на студията е Валентина Георгиева, която се стреми да възпитава у децата високи 
естетически критерии, вокални умения и любов към песента. 

Пианист: Стела Аркалиева
Диригент: д-р Валентина Георгиева

Vocal Studio BABY VOICES
of Paisii Hilendarski -1870 Community Center, Balchik, Bulgaria 
Vocal Studio „Baby voices“ was established in the autumn of 2018. Children from 5 to 8 years of age par-
ticipate in the studio. In its short biography the studio has performed in tens of concerts, it is a winner of 
the 2nd prize from the municipal contest „My country Bulgaria” (2019) and encouragement award from 
the VI National Contest for Vocal Formations „Harmony”, Stara Zagora (2019). Artistically and with great 
desire the vocal studio performs songs from contemporary Bulgarian composers with musical or piano 
accompaniment. 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: Stela Arkalieva
Conductor: Valentina Georgieva

ПРОГРАМА 
Непослушен влак - музика и аранж.: Емил Струнджев, текст: Драгомир Шопов  Къщичка за песни - музика: Петър Льондев, текст: Радой Киров   

„Раче и мече“ - музика и аранж.: Силвия Статкова, текст: Кръстьо Станишев, Солисти: Милица Иванова и Анастасия Димитрова  „Водолаз“ - музика и аранж.: Георги Джилянов,  
текст: Тома Бинчев, Солисти: Божидар Василев, Есил Закир, Марин Тодоров  „Лимбо с бимбо“ - музика: Росалин Наков, текст: Иван Ненков

ВОКАЛНА СТУДИЯ „BABY VOICES JUNIOR“ 
„Пролет“ - популярна детска песен  „Песен за чадърчето“ - музика и текст: Светлана Струнджева, аранж.: Емил Струнджев  

„В къщи има мишленце“ - популярна детска песен, аранж. Йълдъз Ибрахимова



SOUL VOICES Chamber Formation
of „St. Kliment Ohridski“ High School of Arts, Dobrich, Bulgaria

The formation was established in the middle of 2018. Their repertoire includes a variety of 
different songs from Bulgarian and foreign composers from the Renaissance till nowadays. 
Nevertheless its short history, the formation has numerous of participations and prizes from 
Bulgarian and international forums, amongst which is the International Choir Festival „Cher-
nomorski Zvutsi“ (2018); Choral Celebrations „St. George“, Ruse (2018); National Choral Meet-
ing of the choirs from music schools, Sofia (2018 and 2019); Second Prize from International 
Art Festival „Trixie“, Albena (2018); Gran Prix from the International Festival „Bulgarian Herit-
age“, Balchik (2018). 
Pianist: Galina Gesheva
Gabriela Pavlova graduated Natonal School of Arts „Dobri Hristov“, Varna. In 2014 she 
graduated National Academy of Music „Prof. Pancho Vladigerov“, Sofia with specialty „Choir 
conducting“. She works with: Sofia Chamber Choir „Vassil Arnaudov“, Women`s Chamber 
Choir „Irina Shtiglich“, Chamber Choir „Prof. Georgi Dimitrov“, Mixed Choir „Classic FM“. She 
took part in many musical projects with names like Ennio Morricone, John Williams.
Gabriela Pavlova took part in many festivals in Bulgaria, Greece, Turkey, Italy, Austria, Germany, 
and Slovenia. She has worked together with the conductors Prof. Teodora Pavlovich, Prof. Adri-
ana Blagoeva, Prof. Miroslav Popsavov, Prof. Virdzhinia Atanasova, Denitsa Kaburova, PhD, As-
soc. Prof. Krikor Chetinyan.

Камерна формация 
„SOUL VOICES“
при СУ „Климент Охридски“, 
Добрич, България
Формацията е създадена в средата на 2018 г. В репертоара 
си Soul Voices имат произведения от български и чужди 
композитори от епохата на Ренесанса до наши дни. Стре-
мят се да следят най-добрите примери в хоровото изкуство. 
Въпреки кратката си история, формацията има редица учас-
тия и награди от български и международни форуми, сред 
които Международен хоров фестивал „Черноморски звуци“, 
Балчик (2018); Хорови празници „Св. Георги Победоносец“, 
Русе (2018); Национална хорова среща на хоровете от му-
зикални училища и училища с музикални паралелки, София 
(2018 и 2019); Втора награда на МФИ „Трикси“, КК „Албена“ 
(2018); Гран При от Международния фестивал „Българско 
наследство“, Балчик (2018). 
Пианист: Галина Гешева
Габриела Павлова завършва Национално училище по 
изкуствата „Добри Христов“, Варна. През 2014 г. завършва НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“, гр. София, със специалност „ Хоро-
во дирижиране“. Работи в хорове като Софийски камерен хор 
„Васил Арнаудов“ с диригент проф. Теодора Павлович; Дамски 
камерен хор „Ирина Щиглич“ с диригент д-р Деница Кабуро-
ва; Камерен хор „Проф. Г. Димитров“; Смесен хор „Класик ФМ“. 
Участвала е в различни музикални проекти с имена като Енио 
Мориконе, Джон Уйлямс и др.
Част е от многобройни фестивали и конкурси в България, Гър-
ция, Турция, Италия, Австрия, Германия и Словения. 
Работила е с диригентите проф. Теодора Павлович, проф. Адриа-
на Благоева, проф. Мирослав Попсавов, проф. Виржиния Атана-
сова, д-р Деница Кабурова, доц. Крикор Четинян.

ПРОГРАМА 
Не бързай, Слънчо - обр. Стефан Кънев  

Now is the month of Maying - Thomas Morley  
Matona mia cara -  Orlando di Laso   

Stand by me - Ben King, arr. The Kingdom Choir   
Заедно - аранжимент Габриела Павлова   

До утре - Стефан Диомов  
Sing - Benny Goodman  Praise his holly name - 

Keith Hampton



Детска вокална група 
„Сладки пуканки“
НДД, София, България
Детска вокална група „Сладки пуканки“ е създадена през 1996 г. в Национал-
ния дворец на децата, гр. София. От седем години художествен ръководител 
на състава е Светлана Струнджева. В него работят над 70 деца на възраст от 
4 до 15 години. Носител е на много национални и международни награди. 
Има участия и записи в БНР, БНТ, Нова телевизия, БТВ, както и участия на 
международни фестивали в Румъния, Италия, Испания и Германия. Солисти 
на групата са в клуба на успелите деца на Димитър Бербатов. В своята исто-
рия съставът записва и реализацията на мюзикълите „Пеперудена магия“ и 
„Храбрият оловен войник“ с авторска музика на Светлана Струнджева; албу-
мът с песни за най-малките „Гледай ти“ по текстове на акад. Драгомир Шопов 
и музика на Емил Струнджев; две Гран при от Международния конкурс „Аба-
нико“, първи награди от конкурса „Звезден дъжд“ - Берлин.

Светлана Струнджева завършва средно образование в гр. Балчик и 
продължава обучението си във Висшия музикално-педагогически институт в 
гр. Пловдив. 18 години работи в музикалните паралелки на СОУ „Св. Кл. Охрид-
ски“, гр. Добрич, като преподавател по солфеж и пиано. Създател и ръководи-
тел е на Вокална формация „Трикси“ и Вокална група „6+“. Продължава своята 
педагогическа дейност в музикалните паралелки на Първо СОУ „П. Славейков“, 
гр. София. Съвместно със съпруга си Емил Струнджев основават Арт център 
„Стринджендо“ и международния фестивал на изкуствата „Трикси“. От седем 
години е художествен ръководител на ДВГ „Сладки пуканки“.

SWEET POPCORN Vocal Group
of National Palace of Children, Sofia, Bulgaria
Sweet Popcorn Vocal Group was established in 1996 in the National Palace of Chil-
dren, Sofia. Since 7 years Art Manager of the group is Svetlana Strundzheva. About 
70 children from 4 to 15 years of age sing in the group. Sweet Popcorn Vocal Group 
is a winner of many national and international prizes. They have performed in the 
Bulgarian National Radio, Bulgarian National Television, Nova TV, BTV, and also has 
participated in international festivals in Romania, Italy, Spain and Germany. Solo-
ists of the group are members of the Children of the Dimitar Berbatov Foundation. 
Throughout its history they have recorded and performed the musicals Butterfly 
Magic and Brave Lead Soldier with Svetlana Strundzheva’s original music; a CD 
with songs with text by acad. Dragomir Shopov and music by Emil Strunzhev; two 

Grand Priz from the International Competition Abanico; First Prizes from the com-
petition Star Rain - Berlin.
Svetlana Strundzheva graduated from the Highschool of Balchik and con-
tinued her education in the Institute of Music and Pedagogy, Plovdiv. For 18 years 
she works as a solfeggio educator in the music classes in schools in Dobrich. Crea-
tor and conductor of Vocal Groups Trixie and 6+. She continues her work in the 
music classes of Petko Slaveikov School, Sofia. Together with her husband Emil 
Strundzhev they establish the Art Center Stringendo and the International Festival 
of Arts Trixie. Since 7 years she is a art director of Sweet Popcorn Vocal Group. 

ПРОГРАМА 
Бре, Петрунко - обр. Емил Струнджев  А бре, дядо - обр. Георги Петков   Да бъде хляба бял - музика: Пламен Арабов, стихове: Стефан Цанев   
Black magic - от репертоара на „Little mix“  Money, money и SOS - от репертоара на „АББА“  Мама Мария -  от репертоара  на „Рики е Повери“



Пилзенски детски хор
Пилзен, Чехия
Пилзенският детски хор е основан през 1980 г. Още от самото начало на своето съществуване, 
хорът успява да затвърди своето име на културната сцена. Постига огромен успех на много 
конкурси и фестивали. Bedřiška Koželuhová e диригент на хора от 2005 г. 40 деца на възраст 
от 12 до 20 години пеят в хора. Репертоарът му се състои от различни музикални произведе-
ния, известни мелодии от мюзикъли, народни песни на различни държави, както и музикални 
произведения на съвременни композитори.
Пианисти: Daniela Pytelková и Barbora Brůjová 
Bedřiška Koželuhová принадлежи към най-изтъкнатите личности в сферата на детските 
хорове в Република Чехия. С любов и отдаване на музиката, вече почти 30 години Bedřiška 
Koželuhová е била начело на пет хора. Тя работи с широка гама от музикални произведения 
– от ренесансови до мюзикъли и поп музика. През 2002 г. тя застава начело на подготвител-
ната група на Пилзенски детски хор „Javořičky“ и три години по-късно е негов главен диригент. 
Стотици изпълнители са пели под нейното ръководство, като много от тях днес са членове на 
влиятелни компании не само в Чехия, но и извън страната. Bedřiška Koželuhová е движещата 
сила на хоровите дейности, които се разпростират отвъд границите на регион Пилзен.

The children‘s choir 
of Pilsen
Pilsen, Czechia
The children‘s choir of Pilsen was founded in 1980. From the very 
beginning it became a prestigious choir of Pilsen. Since then it has 
achieved great success in a lot of competitions and festivals. In 2005 
Mgr. Bedřiška Koželuhová became a conductor of the choir. 40 children 
of the age between 12 and 20 sing in the choir. Its repertoire consists of 
music of all possible kinds, famous melodies from musicals, folk songs 
of different countries as well as pieces of contemporary composers. 
Piano accompaniment:
Daniela Pytelková and Barbora Brůjová 
Bedřiška Koželuhová belongs to the most outstanding per-
sonalities in the field of children choirs in the Czech Republic. She 
has been conducting five choirs with devotion and love for music 
for almost thirty years. She works with a wide range of music - from 
renassaince through musicals to pop music. In 2002 she started to 

lead the preparatory section of Pilsen 
children´s choir „Javořičky“ and three 
years later she became its main lead-
er. Hundreds of singers sang under 
the baton of hers, many of them are 
now members of respected compa-
nies not only in the Czech Republic 
but also abroad. She is the momen-
tum of choirs´ activities which is 
spread far behind the borders of the 
Pilsen region.

ПРОГРАМА
Jambo - Kenyan traditional  

Přeštický panenky -  
Czech folk song, arr. M. Raichl   

Snít, stále snít - J. Houba   
Niška Banja - Serbian Gypsy Dance, 

arr. N. Page   
Сладкопойна чучулига - 
музика: Панайот Пипков,  
текст: Цоньо Калчев    
Nothing Else Matters -  

J.Hetfield, L. Ulrich   
Nane cocha - Gypsy song

Мъжки хор „Jussit”
Seinäjoki, Финландия
Мъжки хор „Jussit“ е основан през 1951 г. в 
град Сейнаджоки, намиращ се в южна Остро-
ботния. Jussit все още е единственият провин-
ционален хор във Финландия. Хорът изпълня-
ва предимно традиционна хорова музика и 
национални фолклорни песни, но също така 
и съвременна хорова музика. Съставът се със-
тои от 50 мъже и организира между пет и десет 
концерта годишно във Финландия и чужбина. 
Членове на хора са формирали и по-малки 
групи, които често имат различни съвместни 
изяви. Хор Jussit реализират 15 записа: албуми, 
сингъли, касети, CD и DVD компакт дискове.

ПРОГРАМА
“Що ми е мило и драго” - 

обр. Петко Стайнов, текст: народен
„Moomma - Here we are“ - Kirsti Rasehorn  

„Pohojalaasia - South Ostrobotnians“ - 
Juha Holma; lyrics trad. from South Ostrobothnia  

1. Minä olen Härmän Kankaanpäästä 
(I am from Härmä Kankaanpää)  

2. Ihanainen impi (A lovely virgin)  
Juhannus“ (Midsummer) - 

Aarre Merikanto; lyrics Eino Leino  
„Laulaja“ (A singer from Kalevala) - 

Einojuhani Rautavaara; lyrics: Kalevala  
Löylyloitsu (Sauna steam spell) - 

Juha Holma; lyrics: Lauri Hannikainen

Male Voice Choir 
JUSSIT
Seinajoki, Finland
JUSSIT was established in 1951 in Seinäjoki, a 
city in South Ostrobothnia. Jussit is still the only 
provincial choir in Finland. The choir sings mostly 
traditional choral music and regional folk songs, 
but also modern choral music is performed 
regularly. The choir consists of 50 men and gives 
about five to ten concerts yearly in Finland and 
abroad. Members of the choir have also formed 
smaller groups that perform frequently. Jussit has 
released 15 recordings to date: LPs, singles, cas-
settes, CDs and a DVD. The choir has taken part in 
several festivals and competitions in Europe, the 
United States of America and Canada with great 
success. The choir has also visited many countries, 
among which are China, Japan and Australia. 16 
singers will participate in the International Choir 
Festival Chernomorski Zvutsi 2019.

Juha Holma (born 1960) is a talented Finn-
ish composer and conductor. He has been con-
ducting various choirs in Finland for almost 40 
years and was invited to conduct Jussit since the 
beginning of 2017. Juha Holma works as a pri-
mary school teacher in the city of Ylöjärvi, next 
to Tampere. In 2012 Juha Holma was a leader of 
workshops „Contemporary Finish Choral Music“, 
during the II International Balchik Choir Festival 
„Chernomorski Zvutsi”.

С огромен успех хорът взема участие в ня-
колко фестивала и конкурса в Европа, САЩ и 
Канада. Jussit е посетил и много държави, сред 
които Китай, Япония и Австралия. В междуна-
родния хоров фестивал „Черноморски звуци“ 
ще вземат участие 16 изпълнителя.

Juha Holma (роден през 1960 г.) е талантлив 
фински композитор и диригент. Вече почти 40 
години той дирижира множество хорове във 
Финландия, като е поканен да дирижира хор 
Jussit в началото на 2017 г. Juha Holma работи 
като учител в начално училище в град Ylojarvi, 
близо до Tampere. През 2012 г. Juha Holma беше 
ръководител на ателие „Съвременна финланд-
ска хорова музика“ в рамките на II междунаро-
ден хоров фестивал „Черноморски звуци“.



Мъжки хор „Jussit”
Seinäjoki, Финландия
Мъжки хор „Jussit“ е основан през 1951 г. в 
град Сейнаджоки, намиращ се в южна Остро-
ботния. Jussit все още е единственият провин-
ционален хор във Финландия. Хорът изпълня-
ва предимно традиционна хорова музика и 
национални фолклорни песни, но също така 
и съвременна хорова музика. Съставът се със-
тои от 50 мъже и организира между пет и десет 
концерта годишно във Финландия и чужбина. 
Членове на хора са формирали и по-малки 
групи, които често имат различни съвместни 
изяви. Хор Jussit реализират 15 записа: албуми, 
сингъли, касети, CD и DVD компакт дискове.

ПРОГРАМА
“Що ми е мило и драго” - 

обр. Петко Стайнов, текст: народен
„Moomma - Here we are“ - Kirsti Rasehorn  

„Pohojalaasia - South Ostrobotnians“ - 
Juha Holma; lyrics trad. from South Ostrobothnia  

1. Minä olen Härmän Kankaanpäästä 
(I am from Härmä Kankaanpää)  

2. Ihanainen impi (A lovely virgin)  
Juhannus“ (Midsummer) - 

Aarre Merikanto; lyrics Eino Leino  
„Laulaja“ (A singer from Kalevala) - 

Einojuhani Rautavaara; lyrics: Kalevala  
Löylyloitsu (Sauna steam spell) - 

Juha Holma; lyrics: Lauri Hannikainen

Male Voice Choir 
JUSSIT
Seinajoki, Finland
JUSSIT was established in 1951 in Seinäjoki, a 
city in South Ostrobothnia. Jussit is still the only 
provincial choir in Finland. The choir sings mostly 
traditional choral music and regional folk songs, 
but also modern choral music is performed 
regularly. The choir consists of 50 men and gives 
about five to ten concerts yearly in Finland and 
abroad. Members of the choir have also formed 
smaller groups that perform frequently. Jussit has 
released 15 recordings to date: LPs, singles, cas-
settes, CDs and a DVD. The choir has taken part in 
several festivals and competitions in Europe, the 
United States of America and Canada with great 
success. The choir has also visited many countries, 
among which are China, Japan and Australia. 16 
singers will participate in the International Choir 
Festival Chernomorski Zvutsi 2019.

Juha Holma (born 1960) is a talented Finn-
ish composer and conductor. He has been con-
ducting various choirs in Finland for almost 40 
years and was invited to conduct Jussit since the 
beginning of 2017. Juha Holma works as a pri-
mary school teacher in the city of Ylöjärvi, next 
to Tampere. In 2012 Juha Holma was a leader of 
workshops „Contemporary Finish Choral Music“, 
during the II International Balchik Choir Festival 
„Chernomorski Zvutsi”.

С огромен успех хорът взема участие в ня-
колко фестивала и конкурса в Европа, САЩ и 
Канада. Jussit е посетил и много държави, сред 
които Китай, Япония и Австралия. В междуна-
родния хоров фестивал „Черноморски звуци“ 
ще вземат участие 16 изпълнителя.

Juha Holma (роден през 1960 г.) е талантлив 
фински композитор и диригент. Вече почти 40 
години той дирижира множество хорове във 
Финландия, като е поканен да дирижира хор 
Jussit в началото на 2017 г. Juha Holma работи 
като учител в начално училище в град Ylojarvi, 
близо до Tampere. През 2012 г. Juha Holma беше 
ръководител на ателие „Съвременна финланд-
ска хорова музика“ в рамките на II междунаро-
ден хоров фестивал „Черноморски звуци“.



Смесен Хор K.O.O.R.
Талин, Естония
Смесен Хор K.O.O.R. е основан през януари 
2012 г. Основател, дух и артистично съзнание 
на хора е диригентът Raul Talmar. Той работи 
като диригент от 35 години, като е бил наче-
ло на много известни естонски хорове. Чле-
новете на хора са дългогодишни музикални 
партньори на Raul Talmar от периода, когато 
е бил диригент на Смесен Хор Noorus, както и 
хора със значителен музикален опит. Първият 
концерт на хора, който се състои след първия 
творчески лагер в Kõue Manor, съживява ес-
тонската хорова музика от 60-те и 70-те годи-
ни на XX век. От тогава насам, K.O.O.R. изнася 
десетки концерти. През 2013 г. хорът взема 
участия в XIII Международен хоров фестивал 
„Талин 2013“, като печели второ място. През 
септември 2013 г. хорът участва в XX Между-
народен фестивал на ортодоксалната сакрал-
на музика CREDO, като печели първа награда.

Raul Talmar е роден през 1959 г. Завършва 
Консерваторията в Талин като хоров диригент 
през 1982 г. Пее в смесен хор Noorus от 1977 г. 
и е главен диригент на хора от 1991 до 2012 г. 
Понастоящем е диригент на смесен хор K.O.O.R 
и църковен хор St. Charles. През 2006 г. е номи-
ниран за диригент на годината от Естонската 
хорова асоциация. От юни 2013 г. Raul Talmar 
е президент на Естонската хорова асоциация.
От 1993 г. насам Raul Talmar дирижира смесени и 
женски хорове на младежки музикални фестива-
ли, а от 2004 г. на всички естонски музикални и 
танцувални фестивали. През 2011 г. е артистичен 
директор в категория Естонска музика на XVI уче-
нически музикален фестивал „Gaudeamus“.

Mixed Choir K.O.O.R.
Tallinn, Estonia
Mixed Choir K.O.O.R. first came together in January 2012. Conductor Raul Talmar is the choir’s founder, spirit and 
artistic conscience. He has worked as a conductor for 35 years and has stood in front of many Estonian top choirs.
The members of K.O.O.R. are long-time musical partners of Raul Talmar himself from his time with the mixed choir 
Noorus as well as many other people with considerable singing experience. The choir’s first concert which took 
place after the rehearsal camp in Kõue Manor, revived Estonian choral music from the 1960s and 70s. Since then, 
K.O.O.R. has given dozens of concerts at different occasions in various locations. In 2013, K.O.O.R. took part in the 
13th International Choir Festival „Tallinn 2013“ and won the 2nd price. In september 2013, the choir participated in 
the 20th International Festival of Orthodox Sacred Music CREDO and won the first place diploma.

Raul Talmar (born 1959) graduated from the Tallinn Conservatory as choral conductor in 1982. He sang in mixed 
choir Noorus since 1977 and was the choir’s principal conductor in 1991–2012. At present, he conducts the mixed 
choir K.O.O.R. and the Tallinn St. Charles Church Concert Choir. In 2006, he was nominated for Conductor of the Year 
by the Estonian Choral Association. Since June 2013, Raul Talmar is the President of the Estonian Choral Association.
Since 1993, Raul Talmar has conducted mixed and female choirs at the Youth Song Festivals and since 2004 at 
all-Estonian Song and Dance Festivals. In 2011 he was the artistic director of the Estonian programme of the 16th 
Gaudeamus Students’ Song Festival. 

ПРОГРАМА 
Отче наш – Димитър Костанцалиев 
Taaveti laul nr. 121 – Cyrillus Kreek 

Gloria – Andres Lemba Juhan Liiv - Ilus 
ta ei ole – Pärt Uusberg Livonian folk 

song - Laulis isa, laulis poega – Veljo Tormis



Хор на учителките
Добрич, България
Хорът на учителките от гр. Добрич е създаден през 1966 г. Изнесъл е над 350 
концерта в България и чужбина. Осъществил е концертни турнета в Чехия, 
Германия, Полша, Италия, Франция, Швейцария, Португалия, Македония, Сло-
вакия, Гърция, Унгария, Турция, Англия. Носител е на 7 златни медала от ре-
публикански фестивали; втора награда от Майски хоров конкурс (Варна, 1985 
г.); първа награда от Международен хоров фестивал в гр. Фивицано (Италия, 
2000 г.); трета награда от хоровия конкурс в Анталия (Турция, 2011г.) Реперто-
арът на хора е разнообразен и включва произведения от различни стилове 
и епохи – ортодоксална музика, класика, романтизъм, съвременна музика 
и обработки на български фолклор. Хорът е носител на „Сребърна лира“ от 
СМТДБ. 
Клавирен съпровод: Детелина Василева - Димитрова
Маргарита Русева - Ганева е преподавател по солфеж в СУ „Св. Кл. 
Охридски“, Добрич. Съавтор е на учебни помагала по Теория на музикално-
изразните елементи. Създател е на младежки смесен хор „Клименто“ и детски 
хор „Климентино“. С „Хора на учителките“, Маргарита Русева работи от 1985 г. 
Първоначално е помощник диригент на Райко Тонев, а от 2003 г. е диригент 
на състава. За постижения в областта на хоровото изкуство е удостоена със 
„Сребърна лира“ от СБМТД.

ПРОГРАМА
Аve Maria - G. Caccini  Eli, Eli - Nebrew song - David Zahevi  Botany Bay - Австралийска народна песен, солист: Мадлена Щерева  La Paloma - Мексиканска песен - Sebastian Yradier,  
цигулка: Азра Господинова  Pokarekare Ana - Новозенландска песен, цигулка: Азра Господинова  Jasmine Flower - Китайска песен, флейта: Мелиса Раифова  Oh, Shenandoah -  

Американска народна песен, солисти: Петранка Тодорова и Веселина Даскалова  Bonse Aba - песен от Ботсвана, солист: Павлета Въткова, ударни: Стела Занева

Female Teacher’s Choir
Dobrich, Bulgaria
Female Teacher’s Choir, Dobrich, Bulgaria was established in 1966. They have per-
formed on more than 350 concerts in Bulgaria and abroad and have been on con-
cert tours in Poland, Czech Republic, Germany, Italy, France, Switzerland, Portugal, 
Macedonia, Slovakia, Hungary, Turkey, Greеce, England аnd UK. They have won 
seven gold medals from republican festivals; The Second Prize of the International 
choir’s competition in Varna, 1985; The First Prize of the International music com-
petition „Music World” in Fivizano, Italy, 2000; The Third Prize of the International 
music competition-Antalya,Turkey, 2011. The choir’s repertoire consists of musi-
cal pieces from different styles and ages - orthodoxal music, classics, romantism, 
contemporary music and Bulgarian Folklore arrangements. A winner of Silver Lyra 
from The Union of Bulgarian Musicians and Dancers.
Piano accompaniment: Detelina Vasileva - Dimitrova
Margarita Ruseva - Ganeva is a solfeggio teacher in St. Climent Ohridski 
Highschool of Dobrich. Coauthor of Theory of Musically Expressed Elements. She 
has founded the Youth Choir Climento and Children’s Choir Climentino. Together 
with Female Teacher’s Choir Margarita Ruseva works since 1985. She began as an 
assistant conductor of Rayko Tonev, and since 2003 she became a conductor of the 
choir. For her accomplishments in the field of choral art, Margarita is awarded with 
Silver Lyra from The Union of Bulgarian Musicians and Dancers.



Школа 
за народни танци 
„Цветни ритми“
при НЧ „Паисий Хилендарски – 1870“ 
Балчик, България
Школата е създадена през февруари 2017 г. Началото 
поставят около 20 души, но днес повече от 50 любите-
ли на българския фолклор отделят от свободното си 
време, за да се потопят в магията на народния танц 
– изкуство на стъпки и музика, което кара сърцето ти 

да ликува и душата да запее. За българщината и танца – години няма, най-младият участник е на 10 години, а най-
възрастния на 70! В школата за народни танци „Цветни ритми“ млади и стари се запознават с народните танци от 
различните етнографски области на България, танцуват за удоволствие, разтоварват се от напрегнатото ежедне-
вие, зареждат със свежест и кондиция телата си. 
През 2018 г. школата дебютира за първи път на сцена, по покана на НЧ „Просвета 1900“, с. Соколово. По случай 
празникът на светите братя Кирил и Методий през месец май 2019 г. танцьорите от школата и хористите от смесен 
хор „Черноморски звуци“ представиха прекрасен съвместен концерт „С любов към българското“, в който двата 
колектива сътвориха плетеница от песни и танци.
Цветелина Илиева започва да изучава български народни танци в най-ранна детска възраст. Възпитаничка 
е на местния самодеен състав и Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, гр. Пловдив със 
специалност Българска народна хореография. Освен ръководител на школата Цветелина Илиева е и учител хоре-
ограф в Центъра за подкрепа и личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Балчик.

The School of Folk Dances 
TSVETNI RITMI
of Paisii Hilendarski-1870 Community Center 
Balchik, Bulgaria
The School of Folk Dances „Tsvetni Ritmi“ of Paisii Hilendarski-1870 Community Center 
was established in February 2017. It started with about 20 members and today more 
than 50 lovers of the Bulgarian folk music share their time to immerse in the magic of 
the folk dance – art of steps and music that makes your heart rejoicing and your soul 
singing. There is no age for dancing - the youngest member of the group is 10 years old 
and the oldest is 70! In the School of Folk Dances „Tsvetni Ritmi“ people meet the folk 
dances from different ethnographic regions of Bulgaria, they dance for pleasure, forget 
the tense daily routine, and load their bodies with freshness. 
In 2018 the school of folk dances had its débute on the stage by invitation from Commu-
nity Center Prosveta, Sokolovo Village. On the occasion of the holiday of Saints Cyril and 
Methodius during the month of May 2019 the dancers and the choristers from Cherno-
morski Zvutsi gave a joint concert named With Love for Bulgarian Traditions, where they 
created a tangle of songs and dances.
Tsvetelina Ilieva began studying Bulgarian Folk Dances from a very young age. She 
is a student of the local amateur ensemble and of the Academy of Music, Dance and Fine 
Arts, Plovdiv, with specialty of Bulgarian Folk Choreography. Besides being a choreogra-
pher of the School, Tsvetelina is also a teaching choreographer in the Center for Support 
and Personal Development Municipal Children’s Complex, Balchik.



Формация „Етно“
Варна, България
Формация „Етно“ съществува от 2007 г., репертоарът ù 
включва музика от всички региони на България. В ка-
мерната група свирят професионално подготвени му-
зиканти, като присъствието само и единствено на на-
родни (битови) инструменти оформя характерния звук 
на „Етно“ – съвсем близо до песенната и инструментал-
на традиция на българина. Ръководител на формацията 
е гайдарджията Драгни Драгнев, останалите музиканти 
са: Емил Трушев - кавал, Кристиян Неделчев - гъдулка, 
Георги Мановски - тамбура, Ивайло Стоев - тъпан, со-
листка на групата е певицата Петя Драгнева. Отличното 
познаване на българската автентична музика им дава 
възможност да представят продукт с високо съдър-
жание, а търсенията им като съвременни музиканти ги 
отвеждат до сътрудничества с артисти от много други 
жанрове. За своите 12 години съществуване формация 
„Етно“ активно концертира в Европа и САЩ, участва в 
звукозаписни продукции на много музиканти, провеж-
да презентации и „уъркшопи“ за изучаване на народни 
инструменти и народно пеене.

ETHNO Formation
Varna, Bulgaria
Ethno Formation, Varna, was established in 2007 and its 
repertoire consists of music from all regions of Bulgaria. 
Only professional musicians play in the chamber group, 
and only the presence of folk instruments builds the spe-
cific sounding of Ethno – altogether close to the song 
and instrumental Bulgarian tradition. Leader of the group 
is the bagpiper Dragni Dragnev. The rest of the musicians 
are Emil Trushev – pipe, Kristiyan Nedelchev – gadulka 
(fiddle), Georgi Manovski – tambour, Ivaylo Stoev – drum, 
soloist of the group is the singer Petya Dragneva. The ex-
cellent knowledge of the Bulgarian authentic music gives 
them the opportunity to present a mastered product, and 
their contemporary musician skills lead them to coopera-
tion with artists from many other genres. For its twelve 
years of existence the Ethno Formation has actively 
participated in concerts in Europe and USA, took part in 
studio recordings of many musicians, led workshops and 
trainings for folk instruments and folk singing studies.



Елиянка Михайлова
Председател на жури
Елиянка Михайлова е диригент с дългогодишна практика. Завършила е ви-
сшето си образование в Държавната музикална академия, гр. София, при голе-
мия български диригент проф. Димитър Русков - един от основателите на хо-
рово-диригентската катедра. След завършването си е диригент на женски хор 
„Христина Морфова“, а от 1995 г. поема ръководството на камерния смесен 
хор при храм „Света Троица“. С хора реализира редица концертни програми с 
религиозна и светска музика. Участвала е във фестивали и конкурси във Ве-
ликобритания, Израел, Гърция, Чехия, Испания, Германия, Италия, Русия и др. 
По настоящем Елиянка Михайлова е директор на дирекция „Сценични изку-
ства и художествено образование“ в Министерство на културата. 

Емил Струнджев
Ръководител на хорова работилница и член на жури
Емил Струнджев е роден в гр. Лом . Висше образование придобива във АМТИИ - гр. Пловдив. Веднага след дипломирането си постъпва на работа в СОУ „Кл. 
Охридски“ гр. Добрич, като преподавател по история на музиката, хармония в музикалните паралелки. Натрупаният опит в академията и практиката извън инсти-
тута предава на учениците си в класа по вокално майсторство. 1998 г. започва работа като „Ръководител сектор културни и развлекателни програми" в курортен 
комплекс Албена. В периода 2003-2007 г. е Директор продукция и Изпълнителен продуцент в „Мирамар филм", София. От 2008 г и до сега - Председател на Арт 
център Стринджендо, гр. София. Работи активно за развитието на фестивалното движение у нас и в чужбина - Директор на МФИ „ТРИКСИ“, гр. Балчик. 
Работата с деца подтиква творческия импулс у композитора и налице са над 60 песни, част от тях издадени в 5 авторски албуми. Негови творби и аранжименти 
присъстват в учебни пособия на МОН, носят първи награди от конкурсите „Златният петел“, „Милион чудеса“ и др. Съавтор е на учебник по солфеж и теория на 
музикално изразните елементи 11-12 клас - раздел „Хармония“. 
Емил Струнджев е носител на почетното отличие на МОН „Неофит Рилски” за високопрофесионална дейност като педагог. Представя България на международни 
форуми в Европа, Азия, Америка. 

Emil Strundzhev
A leader of Workshop and a member of Jury
Emil Strundzhev was born in Lom. He received his bachelors degree - from the Academy for Music 
and Dance Arts in Plovdiv. Right after his graduation he started work in the Secondary Comprehensive 
School „Kliment Ohridski“ in Dobrich as a music teacher – history of music, harmony. The vocal work 
experience he gathered throughout the years, as well as his professional practice, he transferred onto 
his students from the Vocal class. In 1998 he started work as a Director of Cultural and Entertainment 
Programs in Albena. From 2003 to 2007 he was a Production Director and Executive Producer in 
the production company Miramar Film, Sofia. From 2008 onwards he is the President of Art Center 
Stringendo, Sofia. He’s an active contributor to the development of the festival arts in Bulgaria, as well 

as abroad. He is the Director of the IAF Trixie, Balchik. Working with children is a source of musical in-
spiration for the songwriter. He has written over 60 songs and part of them are collected in 5 albums. 
His songs and arrangements are part of school books of the Ministry of Science and Education. Many 
of the songs have won first prizes at contests: „The golden rooster“, „Million miracles“. Emil Strundzhev 
has co-author of the Textbook for music and theory of musical expression elements for the 11th and 
12th grade. Emil Strundzhev holds the honorable distinction of the Ministry of Science and Education 
„Neofit Rilski“ for his highly professional work as a teacher. He represents Bulgaria to international 
forums across Europe, Asia and America.

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО | JURY MEMBERS

Eliyanka Mihailova
Chairman of the Jury
Eliyanka Mihailova is a conductor with long-standing conducting esperience. She 
has graduated her bachelors degree in the State Music Academy, Sofia, Bulgaria 
under the guidance of the well known Bulgarian conductor - Prof. Dimitar Ruskov 
- one of the founders of the choral-conducting department. 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.
Eliyanka Mihailova is a director of „Performing Arts and Art Education“ Department 
of the Ministry of culture.



Атанаска Попова
Ръководител на хорова работилница и член на жури
Атанаска Попова завършва специалност „Хорово дирижиране“ в класа на проф. Анна Белчева в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владиге-
ров“ - гр. София. Своята работа като диригент започва с дамски хор „Морфова-Прокопова“ с който работи почти 10 години. От 2013 г. работи с женски хор 
„Алабреа“, с който печелят много награди от международни конкурси в България, Унгария, Германия, Румъния, между които Гранд при за най-добра интер-
претация на задължителна пиеса на Международния хоров конкурс „Ливиу Борлан“, Байя Маре, Румъния (2016 г.) Два пъти получава наградата за най-добър 
диригент на Международния хоров фестивал „Черноморски звуци“, гр. Балчик (2013 и 2016 г.) и на Международния майски хоров конкурс „Проф. Г. Димитров“, 
гр. Варна (2015г.) Участва в майсторски класове на доц. Крикор Четинян, проф. Ервин Ортнер, проф. Мирослав Попсавов. По настоящем е и преподавател по 
музика и пиано в Частно начално училище „Питагор“, гр. София.

Atanaska Popova
A leader of Workshop and a member of Jury
Atanaska Popova has graduated the Academic Major of „Choir conducting“ in the class of Prof. Anna Belcheva at „Prof. Pancho Vladigerov“ National Academy of Music, 
city of Sofia. She started her career as conductor of Ladies Choir „Morfova-Prokopova“ which she directed for almost 10 years. Since 2013 she conducts Ladies choir 
„Alabrea“ which won many prices from International Choral Competitions in Bulgaria, Hungary, Germany, Romania, among which Grand Prix for best mandatory piece 
interpretation at the International Choral Competition „Liviu Borlan“, Baia Mare, Romania (2016). Atanaska Popova was awarded the „Best conductor” prizes at the 
International Choral Festival „Chernomorski Zvutsi“, city of Balchik (2013 and 2016) and at the International May Choral Competition „Prof. G. Dimitrov“, city of Varna in 
2015. She has taken part of Masterclasses of Assoc. Prof. Krikor Chetinyan, Prof. Erwin Ortner, Prof. Miroslav Popsavov. Currently she is a Music and Piano Teacher at „Pitagor“ 
Private School, city of Sofia.

Валентина Георгиева 
Ръководител на хорова работилница и член на жури 
Валентина Георгиева е доктор по музикознание, диригент, музикален педагог, 
ръководител на детски вокални формации, председател на Сдружение „Музи-
кален свят-Балчик“, създател и артистичен директор на международния хоров 
фестивал „Черноморски звуци“. През 1994 г. завършва Академията за музикално 
танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, с преподавател по дирижи-
ране доц. Никола Липов. В периода 2000-2002 г. специализира хорово дири-
жиране в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“- гр. София с 
преподавател проф. Лилия Гюлева. Докторската си степен получава през 2013 
г. в Нов български университет за темата „Песните за еднородни фолклорни 
формации от Стефан Драгостинов, пресътворени за смесен хор“ с научен ръко-
водител проф.д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова. Д-р Валентина Георгиева е 
активен участник в международни хорово-диригентски курсове, жури в нацио-
нални и международни фестивали. 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 междуна-
родни форуми. Под нейно ръководство, през 1998, 2004, 2011 и 2014 г. смесен 
хор „Черноморски звуци“ издава 4 компактдиска. Като основател и художествен 
ръководител на детските вокални студии „Baby voices“ и „Synshine“ Валентина Ге-
оргиева се стреми да възпитава у децата високи естетически критерии, вокални 
умения и любов към песента.

Valentina Georgieva, PhD 
A leader of workshop and a member of Jury 

Valentina Georgieva 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 International choir festival „Chernomorski zvutsi”. In 1994 she gradu-
ated the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, where she studied 
conducting with the Associate Professor Nikola Lipov. In the period 2000-2002 she 
specialized choral conducting under professor Liliya Gyuleva at the National Acad-
emy of Music „Pancho Vladigerov“ in Sofia.  Received her PhD in 2013 at the New 
Bulgarian University in Sofia for the topic „The songs for homogeneous formations 
by Stefan Dragostinov, recreated for mixed choir“ with director of studies professor 
Elisaveta Valchinova-Chendova DsC. Valentina Georgieva is an active participant 
in international choral – conducting courses, a member of jury in national and 
international festivals. As a conductor of „Chernomorski Zvutsi“ mixed choir (since 
1998) Valentina Georgieva annually has taken part in numerous competitions and 
festivals in Spain, Greece, Macedonia, Germany, Italy, Serbia, Croatia, Turkey, Czech 
Republic, Romania and Poland. She is a prize winner at national and international 
forums. As a leader of „Chernomorski Zvutsi“ mixed choir, she has four CDs released 
in 1998, 2004, 2011 and 2014. As a founder and artistic director of the studios „Baby 
voices“ and „Sunshine“ Valentina Georgieva strives to educate the children in high 
aesthetic criteria, vocal skills and love for the song.



2O18
Жури: Проф. Златина Делирадева, Милена Добрева, 

Пламен Георгиев, Валентина Георгиева
Jury: Zlatina Deliradeva, Milena Dobreva, 
Plamen Georgiev, Valentina Georgieva, PhD

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

Младежка вокална група „Киви“, Вилнюс, Литва
Диригент: Danguole Aukseliene 

Grand Prize for overall performance at the VIII International Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“: 
a gold-plated statuette „Chernomorski Zvutsi“ and a cash premium 
Kivi Youth Vocal Group, Vilnius, Lithuania
Conductor: Danguolė Aukselienėo

Победители в категория „Еднородни хорове“ и парична премия 
Дамски хор „Girls’n Qvinns“, Ekenäs, Финландия

Диригент: Monica Henriksson
Хор „Alumnae“ на академичния женски хор на университета в Тарту, Естония 

Диригент: Ulle Sakarias

Winner of a category „Equal voices“ and a cash premium
Girls’n Qvinns Female choir, Ekenäs, Finland
Conductor: Monica Henriksson
Alumnae Choir of the Academic Female, Choir of Tartu University, Tartu, Estonia
Conductor: Ülle Sakarias

Победител в категория „Смесени хорове“ и парична премия
Смесен хор „Драган Шуплевски“, Скопие, Македония

Диригент: Сашо Татарчевски

Winner of a category „Mixed choirs“ and a cash premium
Dragan Shuplevski Mixed Choir, Skopje, Macedonia
Conductor: Sasho Tatarchevski

Победител в категория „Камерни хорове“ и парична премия
Младежка вокална група „Киви“, Вилнюс, Литва

Диригент: Danguole Aukseliene

Winner of a category „Chamber choirs“ and a cash premium
Kivi Youth Vocal Group, Vilnius, Lithuania
Conductor: Danguolė Aukselienė

Победител в категория „Фолклорни състави“ и парична премия
Вокален ансамбъл „Езерец“ при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1866“, Благоевград, България 

Диригент: Илиян Юручки

Winner of a category „Folk Ensembles“ and a cash premium
Ezeretz Vocal ensemble at N. J. Vaptsarov-1866 Community Centre, Blagoevgrad, Bulgaria 
Conductor: Ilian Yuruchki

Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“ за детски хор „Бъдещето на Европа“ 
Детски хор „Квитка Надий“, Слобожанск, Украйна

Диригент: Анастасия Сотуленко
Камерен девически хор „Portamento“, Стараховице, Полша

Диригент: д-р Bozena Magdalena Mrozek

Special Diploma for children’s choir „Future of Europe“ of the Association „Musical world - Balchik“ 
Choir of students from Slobozan School of Aesthetic Education Kvitka Nadii, Slobozansk, 
Ukraine, Conductor: Anastasia Sotullenko 
Portamento Chamber Girls’ choir, Starachowice, Poland
Conductor: Bożena Magdalena Mrózek, PhD

Диплом от Български хоров съюз за най-добре представил се български хор 
Дамски хор „Морфова - Прокопова“, София, България

Диригент: д-р Илия Граматиков

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir 
Morfova - Prokopova Female Choir, Sofia, Bulgaria
Conductor: Iliya Gramatikov, PhD

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

Камерен хор „Martakkord“, Москва, Русия
Диригент: Татьяна Дмитриева 

За изпълнението на песента „Чудното хоро“, муз. Павел Сираков, 
обработка за смесен хор Никола Вълчанов

Diploma of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation of a Bulgarian song 
by a foreign choir 
Martakkord Chamber Choir, Moscow, Russia
Conductor: Tatiyana Dmitrieva
For the performance of the song „Chudnoto Horo“, music: Pavel Sirakov, 
arr. for mixed choir: Nikola Valchanov

Диплом и парична премия от Съюза на българските композитори 
за изпълнение на съвременна българска песен от български хор 

Вокален ансамбъл „Езерец“ при НЧ „Н.Й.Вапцаров-1866“, Благоевград, България.
Диригент: Илиян Юручки 

За изпълнението на „Тьонка Еленку“, Музика: 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 at N. J. Vaptsarov-1866 Community Centre, Blagoevgrad, Bulgaria 
Conductor: Ilian Yuruchki
For the song: „Tionka Elenku“, music: Yulian Yuruchki



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

Сашо Татарчевки, диригент на Смесен хор „Драган Шуплевски“, гр. Скопие, Македония

Diplom and a cash premium of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers 
for masterful choral conducting 
Sasho Tatarchevski, Conductor of Dragan Shuplevski Mixed Choir, Skopje, Macedonia

Специална предметна награда на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“ 
за мъжки вокален ансамбъл 

Мъжка вокална група „Боили“, Костенец, България
Диригент: Юлиян Одажиян

Special prize of the „Paisii Hilendarski-1870“ Community centre 
for male vocal ensemble 
Boili Men’s vocal group, Kostenets, Bulgaria
Conductor: Julian Odaijian

Диплом и парична премия 
за принос в популяризиране на творческата дейност на Александър Танев

Сдружение „Музикален свят-Балчик“

Diplom for contribution 
in promoting the art activity of Alexander Tanev 
Association „Musical World Balchik“

Диплом за изпълнение на песен от Александър Танев
Младежка вокална група „Киви“, Вилнюс, Литва

Диригент: Danguole Aukseliene
За изпълението на песен „Pizzicati”

Diplom for performance of a song by Alexander Tanev
Kivi Youth Vocal Group, Vilnius, Lithuania
Conductor: Danguolė Aukselienėo Danguole Aukseliene 
For the performance of the song „Pizzicati”

Мис и Мистър Фестивал 
Dino Hridzik – от Смесен хор „Драган Шуплевски“, Скопие Македония 

Kathi Koch (Кати Кох) от Lähte Female Choir. Lähte, Estonia

Miss and Mister Festival 
Martina Šikšniūtė from „Perpetuum mobile“ Children’s choir, Kaunas, Lithuania 
Aleksey Karpov from Cantus chamber choir, Saint Petersburg, Russia

Две ателиета „90 години Александър Танев“ 
Ръководители: проф. Златина Делирадева и Славил Димитров 

Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Петър Крумов 
Ателие „Вокални ансамбли“ Ръководител: Милена Добрева

Ателие „Химн на фестивала“ (Sing a song by Ambroz Copy) 
Ръководител: д-р Валентина Георгиева

Two Workshops „90 Years Anniversary of Alexander Tanev“ 
Leaders: Prof. Zlatina Deliradeva and Slavil Dimitrov
Workshop „Bulgarian folklore“ Leader: Petar Krumov
Workshop „Vocal ensembles“ – Leader: Milena Dobreva
Workshop „Festival Hymn“ (Sing a song by Ambroz Copy) 
Leader: Valentina Georgieva , PhD

2O17
Жури: Елиянка Михайлова, Георги Андреев, Михаил Делчев, д-р Валентина Георгиева Jury: Eliyanka Mihailova, Georgi Andreev, Mihail Delchev, Valentina Georgieva, Phd 

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

Смесен хор „Ave musica“ при ХХИОУ, Одеса, Украйна,
 Диригент: Сергей Савенко 

Grand Prize for overall performance at the VII International Choir Festival „Chernomorski Zvutsi“: a 
gold-plated statuette „Chernomorski Zvutsi“ and a cash premium 
Ave Musica Mixed Choir, Odessa, Ukraine 
Conductor: Sergey Savenko 

Победител в категория „Еднородни хорове“ и парична премия 
Мъжки хор на Естонската академия на науките, Талин, Естония 

Диригенти: Андрюс Саймън и Игор Никифоров

Winner of a category „Equal voices“ and a cash premium
Estonian Male Choir of the Estonian Academy of Sciences (ETAM), Tallinn, Estonia 
Conductors: Andrus Siimon, Igor Nikiforov 

Победител в категория „Смесени хорове“ и парична премия 
Смесен хор „Ave musica“при ХХИОУ, Одеса, Украйна

 Диригент: Сергей Савенко 

Winner of a category „Mixed choirs“ and a cash premium 
Ave Musica Mixed Choir, Odessa, Ukraine 
Conductor: Sergey Savenko 

Победител в категория камерни хорове не се присъжда Winner of a category „Chamber choirs“ - not awarded

Победител в категория „Детски и младежки хорове“ и парична премия
Хор „Детска китка“, Пловдив, България, Диригент: Яна Делирадева 

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

Winner of a category „Children’s and youth choirs“
Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria, Conductor: Yana Deliradeva 
Perpetuum mobile Children’s choir, Kaunas, Lithuania, Conductor: Beata Kijauskienė 



Диплом от Сдружение „Музикален свят-Балчик“ за детски хор „Бъдещето на Европа“ 
Детски хор „Štyvar“, Тршинец, Република Чехия, Диригент: Alena Kostková 
Детски хор „Solo musica“, Одеса, Украйна, Диригент: Ievgeniia Bondar, PhD 

Детски хор„Jiricky“, Млада Болеслав, Република Чехия, Диригент: Jiřina Jiřičková, PhD

Special Diploma for children‘s choir „Future of Europe“ of the Association „Musical World - Balchik“ 
Štyvar’s Children’s Choir,Třinec, The Czech Republic, Conductor: Alena Kostková 
Solo Musica Children’s Choir, Odessa, Ukraine, Conductor: Ievgeniia Bondar, PhD
Jiricky Children’s choir, Mladá Boleslav, Czech Republic, Conductor: Jiřina Jiřičková, PhD

Диплом от Български хоров съюз за най-добре представил се български хор 
Хор „Детска китка“, Пловдив, България, Диригент: Яна Делирадева

Diploma of the Bulgarian Choir Union for the best performance of a Bulgarian choir 
Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria, Conductor: Yana Deliradeva 

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

Мъжки хор на Естонската академия на науките, Талин, Естония 
Диригенти: Андрюс Саймън и Игор Никифоров 

за изпълнението на песента „Черней горо“ от Христо Манолов

 Diploma and a statuette of the Union of Bulgarian Composers for the best interpretation of a 
Bulgarian song by a foreign choir 
Estonian Male Choir of the Estonian Academy of Sciences (ETAM), Tallinn, Estonia 
Conductors: Andrus Siimon, Igor Nikoforov
for the song: „Cherney goro“ by Hristo Manolov

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

Хор „Детска китка“ – Пловдив, България, Диригент: Яна Делирадева за изпълнението на 
„Кукери“ из Обредна оратория, Музика: Филип Павлов, текст: Николай Зидаров

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:
Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria, Conductor: Yana Deliradeva, 
for the song: „Kukeri“ from A ritual oratorio, by Philip Pavlov

Диплом от Съюза на българските музикални и танцови дейци за диригентско майсторство 
Яна Делирадева, диригент на хор „Детска китка“, Пловдив, България

Diploma of the Union of Bulgarian Musicians and Dancers for masterful choral conducting 
Yana Deliradeva, Conductor Detska kitka Children’s Choir, Plovdiv, Bulgaria 

 Специална предметна награда на Народно читалище „Паисий Хилендарски-1870“ за опаз-
ване и развитие на хоровата традиция в българския фолклор

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

Special prize of „Paisii Hilendarski-1870“ Community Centre 
for young and prospective conductor
Folk Choir of the Gotse Delchev Ensemble, Sofia, Bulgaria, Conductor: Marek Dyakov

Мис и Мистър Фестивал 
Martina Šikšniūtė – от детски хор „Perpetuum mobile“, Каунас, Литва 

Алексей Карпов от Камерен хор „Кантус“, Санкт Петербург, Русия 

Miss and Mister Festival 
Martina Šikšniūtė from „Perpetuum mobile“ Children’s choir, Kaunas, Lithuania 
Aleksey Karpov from Cantus chamber choir, Saint Petersburg, Russia

Ателие за „Съвременна българска хорова музика“ Ръководител на ателие 
и автор на творбите: Георги Андреев

Ателие „Български фолклор“ Ръководител: Михаил Делчев
Ателие „Вокални ансамбли, импровизации и „Circle singing“ с група „Спектрум“

Ателие „Химн на фестивала“ (Sing a song by Ambroz Copy) 
Ръководител: Валентина Георгиева

Workshop „Bulgarian contemporary music“ – A leader of workshops 
and author of the works: Georgi Andreev
Workshop „Bulgarian folk music“ - Leader: Michail Delchev
Workshop „Vocal ensembles improvisation and circle singing“ with „Spectrum group“
Workshop „Festival Hymn“ (Sing a song by Ambroz Copy) 
Leader: Valentina Georgieva

2O16
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 „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

2O15
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 

 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 



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

 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 „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, Ambrož Čopi, 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 „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
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Жури: Огнян Василев, Josu Elberdin, 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 „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
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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 „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 Jury: 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 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, Sofia, 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



ПЛОЩАД 
„21 СЕПТЕМВРИ”

ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ

ПЛОЩАД ПЛОЩАД ПЛОЩАД ПЛОЩАД 
„21 СЕПТЕМВРИ”„21 СЕПТЕМВРИ”„21 СЕПТЕМВРИ”„21 СЕПТЕМВРИ”„21 СЕПТЕМВРИ”„21 СЕПТЕМВРИ”„21 СЕПТЕМВРИ”

ХУДОЖЕСТВЕНАХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯ

ХУДОЖЕСТВЕНАХУДОЖЕСТВЕНАХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯГАЛЕРИЯ
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5 юни 2019 (сряда)
ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
19:30 Откриване на фестивала

и първи фестивален концерт
Детски вокални студии „Baby voices“ и „Sunshine“

Смесен хор „Черноморски звуци“
при НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“  Балчик, България

Диригент: д-р Валентина Георгиева 
Музикална школа „Великов“, Силистра, България

Ръководител: Велико Великов
Ботаническа градина, сцена Розариум

при неблагоприятни метеорологични условия
НЧ „Паисий Хилендарски-1870“  

6 юни 2019 (четвъртък)
ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

10:30 Три хорови работилници
НЧ „Паисий Хилендарски -1870“

15:00 Втори фестивален концерт
Вокални групи

Вокални студии „Baby voices“ и „Baby voices Junior“
Вокална студия „Sunshine“

при НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“, Балчик, България
Диригент: д-р Валентина Георгиева 

Младши състав на детски хор „Бодра песен“
Шумен, България

Диригент: Деница Узунова 
Камерна формация „Soul voices“, Добрич, България

диригент: Габриела Павлова
Вокална група „Сладки пуканки“

при НДД София, България
Ръководител: Светлана Струнджева 

ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала  (6-ти етаж) 

17:00 Трети фестивален концерт
Хорови състави

„The Pilsen children‘s choir“, Пилзен, Република Чехия
Диригент: Bedřiška Koželuhová 

Камерна формация „Soul voices“, Добрич, България
диригент: Габриела Павлова

Мъжки хор „Jussit“, Seinajoki, Финландия
Диригент: Juha Holma 

Смесен хор „K.O.O.R.“, Талин, Естония
Диригент: Raul Talmar  

Хор на учителките, Добрич, България
Диригент: Маргарита Русева-Ганева 
ТИЦ „Мелницата“, Концертна зала (6-ти етаж) 

19:00 Работилница
„Български народни танци“

Със специалното участие
на формация „Етно“, Варна, България

Открита сцена на ТИЦ „Мелницата“

7 юни 2019 (петък)
ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН

10:30 Три хорови работилници
НЧ „Паисий Хилендарски -1870“

18:00 Четвърти фестивален концерт
Младши състав на детски хор „Бодра песен“, Шумен, България

Диригент: Деница Узунова 
„The Pilsen Children‘s Choir“, Пилзен, Република Чехия

Диригент: Bedřiška Koželuhová 
Мъжки хор „Jussit“, Seinajoki, Финландия

Диригент: Juha Holma 
Смесен хор „k.O.O.R.“, Талин, Eстония

Диригент: Raul Talmar
Огледална зала „Нели Божкова“, гр. Добрич

8 юни 2019 (събота)
ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН ДЕН
10.30 Кръгла маса
Конферентна зала, хотел „Мистрал“ 

12:00 Пети фестивален концерт
„С песен приятели“
 Крайбрежна алея, Сцена „Мистрал“

18:30 Шести фестивален концерт
Гала концерт, награждаване
и закриване на фестивала
пл. „21-ви Септември“
при неблагоприятни метеорологични условия
НЧ „Паисий Хилендарски - 1870“

ПРОГРАМА НА ДЕВЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ
ЧЕРНОМОРСКИ ЗВУЦИ

Младши състав на детски хор „Бодра песен“, Шумен, България

ВХОДЪТ ЗА ВСИЧКИ ФЕСТИВАЛНИ 
КОНЦЕРТИ Е СВОБОДЕН


