
Категория 3 – Смесени и еднородни хорове или вокални ансамбли 
 

1. „Кантикус Де Орис” – Пловдив, България 

 Диригент: Дорис Хофман 
 

     

Камерната вокална формация „Кантикус Де Орис“ възникна като спонтанна идея и 

се реализира началото си през февруари 2014. Три месеца след това беше първия 
концерт на сцена, в София. После – фестивал в Паралия (Катерини) „Музиката и 

морето“, в състезателната част на който взима трето място.  

Формацията е създадена с идеята да изпълнява много широк набор от жанрове музика – 

от традиционните фолклорни, пред -, класически, православни и други духовни 

изпълнения, до модерни хорови обработки на известни изпълненители от българската и 

световната поп-музика. 

Дорис Хофман е завършила Пловдивското музикално училище през 1986 год. и 

през 1990 год. ВМПИ –Музикална педагогика със специалност класическо пеене и 

пиано. 

Работила е в държавно училище като преподавател по музика и в музикални паралелки 

като учител по пиано и класическо пеене. От 2002 год. има собствена школа по пиано и 

класическо пеене.  

От август 2007 год. до сега ръководи  църковния хор при храм "Свето Възнесение 
Господне" гр. Пловдив.  

От септември 2008-2012 год. е работила в Пловдивското певческо дружество "Ангел 

Букорещлиев". 

 



2. Aкадемичен смесен камерен хор „Гаудеамус”- Пловдив, България 
Диригент: доц. Весела Гелева 

 

 

          Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус” е създаден през 2006г. Осъществил е 
множество самостоятелни концерти с ортодоксална и кантатно-ораториална музика. 
Има многобройни участия в хорови фестивали: Тракийски хоров фестивал – Ямбол, 

„Viva la musica“ - София, Панорама на българското хорово изкуство – Камерна зала 
„България”, София, Международен хоров фестивал „Достойно есть“ - Поморие, 
фестивал на Духовната хорова музика „Св. Петка Българска” – гр. Габрово, VII-ми 

международен фестивал на студентските хорове, Благоевград, Трети международен 

фестивал на духовната музика „Осанна във висините“ –храм „ Св. Параскева” в София, 
2-и Международен хоров фестивал в Паралия, Гърция  /2013/,  Охридски хоров 
фестивал и конкурс-носител на Втора награда в  категорията ”Младежки хорове”, 

Както и концертно турне в Белгия/ ноември 2014г./. Съставът е поканен за  резидентен 

хор на Първи Международен конкурс за млади хорови диригенти „Маестро Захари 

Медникаров” – Албена. През 2013г. хорът е номиниран за „Кристална лира”, както и 

става носител на наградата на фондация”Петя Павлович” за високи постижения в 
областта на хоровото изпълнителство. През 2014г. „Гаудеамус”получава престижното 

отличие “Mузикант на годината-2013” на БНР-Allegro vivace. 

 Хорът участва в “workshop” по хорова музика под ръководството на Джон 

Флъмърфелд (САЩ), както и в ежегоден музикално-сценичен проект на Европейския 
съюз във Франция и Великобритания. Проектът включва изпълнения на „Stabat Мater” 

– Перголези, „The fairy queen” – Пърсел,, мотети от Бах, „Requiem” от Арно Дюмон, 

операта „Семела” от Хендел, мадригали на Монтеверди и други. Осъществява 
премиерни изпълнения на творби от съвременни френски автори – Карол Бефа – „Missa 

brevis”, „Media vita“ и “La Messe”, Филип Ерсан - “Calliope”, “Falling star”, “Desert” 

(по текстове от Джон Дон и Фридрих Ницше), Филип Мазе – „Псалм 150“, както и 

операта „K. Et la piste du château“ по романа на Кафка „Замъкът“. Съставът реализира 
множество участия в предавания на БНР и звукозаписи. 



Весела Гелева – основател и диригент на „Гаудеамус” завършва ДМА „Панчо 

Владигеров” – София при проф. Васил Арнаудов и проф. Вирджиния Атанасова. От 
1994 преподава хорово дирижиране и курсов хор в Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство, гр. Пловдив, където понастоящем е доцент. Автор е на 
дисертация на тема ”Специфика на певческия глас в детска и юношеска възраст и 

проблеми на приложението му в хоровия колетив”, както и на монографията „Петър 

Динев и неговото църковно-хорово наследство”. 

 

3. Детски хор „Хорал”при Катедрален храм „Св.Успeние Богородично” – Варна, 
България 

Диригент: Веселина Симеонова 
 

    

Детският хор „Хорал” е създаден през 1989 г. като училищен хор при СОУ „Д. 

Дебелянов” от учителката по музика и диригент Веселина Симеонова. Първоначално 

пеeщите деца са от началния курс, като постепенно с тяхното израстване се развива и 

усъвършенства звука и майсторството им. Многобройни са изявите в училището и 

града, по всякакви поводи и празници. Като върхова и преломна точка в историята на 
хора е пътуването до гр. Москва през 1995 г. Следват участия в конкурси и фестивали в 

София, Велико Търново, Неерпелт -Белгия, Превеза - Гърция, Петербург - Русия, Охрид 

– Македония.  
Определена заслуга за създаването и издигането на Детския хор има както 

училището, така и църквата, където децата в продължение на повече от десет години 

реализират част от своите концертни изпълнения. От 2008 г. съставът развива 
самостоятелно дейност като хор към Православната църква, като за целта набира деца 
от различни училища в града.  

 

 



4. Камерен хор „Проф. Георги Робев” – София, България 

Диригент: Нели Трошева 
 

 

 

Камерен хор „Проф. Георги Робев”  носи името на изтъкнатия диригент на националния 

Филхармоничен хор на България и дългогодишен преподавател по хорово дирижиране в 

Националната музикална академия  проф. Георги Робев. 

Хорът  представя класическата музика по нов, модерен начин – достъпен за всеки меломан 

на 21ви век. Съставът е вече 10 години на сцена и има над стотици концертни изяви в България 

и по света. 

Камерен Хор „Проф. Георги Робев”  участва на международни хорови конкурси в страната и  

чужбина и е награждаван за участието си в тях с най-високи отличия в Австрия (Виена), Италия 

(Флоренция), България (София), Македония (Охрид), Словакия (Братислава). 

 Репертоарът на Формация Робев се състои от над 100 заглавия от българската и 

чуждестранната музикална литература. Приоритет за изпълнителите са произведенията, които 

съставът представя за пръв път в България. 

Диригент и създател на формацията е Нели Трошева – възпитаник от класа по хорово 

дирижиране на проф. Георги Робев в ДМА, София и специализирала дирижиране при проф. 

Фолкер Хемпфлинг (Дюселдорф), Германия.  Нели Трошева дирижира различни хорове и 

оркестрови състави,  които печелят призови места на международни хорови конкурси, вкл. 

награда за най – добър диригент в Превеза Гърция (2000). Нели Трошева е била член на 

международно жури на хорови конкурси и е ръководила музикални международни хорови 

проекти.   

  

 

 



5. Kамерен хор към БАН – София, България 

Диригент: Мария Вълчанова - Любенова. 
 

   

Камерен хор към Българска академия на науките е сформиран през 2008г. Негов 

диригент от основаването му е д-р Мария Вълчанова – Любенова. В него пеят млади учени, 

докторанти, сътрудници и приятели на БАН, които работят в най-различни сфери и 

области на науката. Със своята дейност съставът  има за цел да допринесе за 
популяризирането на непознати и малко изпълнявани произведения, на образци от 
вокалната музикална класика и съвременност, както и да даде път за утвърждаване 
творчеството на млади български и чуждестранни композитори. В кратката си история 
хорът участва в четири издания на МФПМ „Достойно есть” – гр. Поморие (2009-2012г.), 
България. Носител е на 2-ра награда и на специална награда за най-добър подбор на 
репертоар от Международния хоров конкурс в гр. Анталия - Турция - 2014г., 2-ра награда 
от VI международен хоров конкурс гр. Охрид, Македония - 2013г. и 3-та награда в 

категория камерни хорове от Международния майски хоров конкурс „Проф. Г.Димитров”- 

Варна, България-2011г, който е част от веригата конкурси Grand Prix. Взима активно 

участие  в Празниците на духовната музика в Габрово (2011г.). През 2011 г. изнася първия 
си самостоятелен концерт зад граница в гр. Зренянин, Сърбия. През 2012г. участва във 

фестивал „Хармония” в Харманли, където освен във фестивалната програма, хорът споделя 
концерт заедно с представителния хор на Харвардския университет.  Репертоарът му 

включва произведения от всички епохи и стилове. 
Мария Вълчанова-Любенова завършва през 2007г. НМА „Панчо Владигеров” със 

специалности: хорово дирижиране, музикознание и виола. През юли 2013г. придобива 
научната степен доктор към Института за изследване на изкуствата сектор „Музика” - 

БАН. Участва в майсторските класове по хорово дирижиране на Ервин Ортнер, Фред 

Щолдфус и Мирослав Попсавов. Носител е на множество първи награди от национални и 

международни конкурси. Като член на квартет „Фрош” изнася редица концерти в 
България, чужбина и прави записи за БНР. От ноември 2012г. е член на сдружението на 
хоровите диригенти в България. 



6. Средношколски смесен хор при СОУ“Отец Паисий“- гр.Враца, България 
Диригент: Момчил Томов 

 

Средношколският смесен хор при СОУ“Отец Паисий“- гр.Враца е създаден  през 
1985 година от Томислав Аспарухов. В него участват около 65 деца от седми до 

дванадесети клас. Много бързо този състав натрупва репертоар и става желан от 
публиката на града и страната. Появяват се и първите ангажименти  с Врачанската 
филхармония и участия  в културните мероприятия на града. Ежегодните 
самостоятелни концерти се очакват с голям интерес и надежда за все по-големи 

резултати. През 2000 г.хорът участва успешно в Шестите Национални празници на 
средношколските смесени хорове в гр.Сливен, а през 2003г. участва в Национални 

ученически хорови празници „Добри Войников“-гр.Шумен. През 2007,2008,2009  

години е носител на първи награди от конкурса „Орфеева дарба“ гр.София. В 

репертоара са включени произведения от почти всички стилове и епохи. Основателят 
на хора Томислав Аспарухов е диригент с многогодишен опит, високи резултати и с 
ярко присъствие в хоровата култура на Враца.От 2011 г. диригент на хора е Момчил 

Томов. 

Момчил Томов е роден през 1987г. в гр. Враца . Завършва средното си образование 
с профил „музика” и специалност акордеон в СОУ“Отец Паисий“ в родния си град. 

Продължава обучението си в Академия за музикално ,танцово и изобразително 

изкуство - Пловдив, където през 2009 г. се дипломира със специалност ПОМ и 

инструмент акордеон. Изучава дирижиране в класа на проф. Златина Делирадева, а 
също така  при доц.д-р Весела Гелева и през 2011 г. се дипломира с магистърска степен 

по  хорово дирижиране. От 2012г. до 2014г. специализира в АМТИИ  оркестрово 

дирижиране при големия български диригент маестро Георги Димитров. От 2009 г. 
Момчил Томов е диригент на смесен хор „ Николай Гяуров“ –Велинград с който взeма 
участия в хорови концерти и фестивали, а през 2014 г. се представя и на XI МФПМ 

„Св. Богородица – Достойно есть” в Поморие.Помощник диригент на хор“Орфей“ към 

Читалище „Развитие“ гр.Враца. Преподавател е по „Учебен хор и хорознание“,“Хорова 
практика“ и е диригент на средношколски смесен хор в училището, в което е учил. 



7. Хоров състав към НГДЕК „Константин Кирил Философ” – София, България 

     Диригент: Даниел Иванов 

 

 

През 1981 г. в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин 

Кирил Философ” се основава младежки хоров състав за изпълнение на старинна 
българска музика. Месеци по-късно е създаден и дамски състав за изпълнение на 
автентичен и обработен фолклор. Пръв основател и диригент на хоровите състави е 
покойната Людмила Добринова – дългогодишен преподавател в гимназията. Настоящ 

диригент на хоровите състави е Даниел Иванов, някогашен ученик на г-жа Добринова, 
възпитаник на гимназията.  

През последните години съставите са участвали на престижни фестивали и 

концерти по света и у нас.  

Освен с творческа дейност хористите,  заедно със своя диригент, събират, 
изследват и обработват църковни и фолклорни песнопения, които записват на 
територията на страната, по време на туровете на  музикално-етнографската 
експедиция "ПЕЛЕА", която започва своите първи стъпки още през 80-те години на 
миналия век. Голяма част от репертоара на състава съдържа и съхранява тези 

музикални песнопения - находки.  

 

 

 

 

 



8. Хор “Ave Musica”    - София, България 

Диригент: Таня Никлева – Владева 
 

      

Хор „Аve Musica” e създаден през 1998г. Понастоящем в него пеят 28 студенти и млади 

специалисти от различни професионални сфери.  

Приоритет в репертоара му имат българската музика, фолклорът на различни народи, 

духовни творби, произведения от 20-21 век, образци от поп, джаз и етно стиловете. 
„Визитка” на хора са разчупените и нестандартно поднесени аранжименти и 

интерпретации, радващи се на голям успех сред широката публика и оценени от 
специалистите. В традиция се превърна реализацията  на редица премиери у нас на 
български и чуждестранни творби от различни епохи, жанрове и стилове. 

Съставът е участвал в редица международни хорови форуми у нас и печели I. награда в 

категория "Фолклор" на IV Mеждународен хоров конкурс в Анкара, Турция ’2005. Има 
и отличия от други международни и национални форуми, както и множество 

звукозаписи.  

Създател и диригент на хор „Аve Musica” e Таня Никлева-Владева. Завършила e 

Държавната музикална академия в София през 1996 г. в класа по хорово дирижиране на 
проф. Лилия Гюлева. Диригент е и на женски хор „Христина Морфова” – София (от 
1996г. и понастоящем). Носител е на първа награда на първия Международен конкурс 
за млади хорови диригенти в Будапеща, Унгария (2001) в конкуренция с 30 диригенти 

от 17 държави. 

 

 



9. ТРОИЦКИ КАМЕРЕН ХОР – Троицк, Москва, Русия 

Диригенти: Алексей Малий и Анастасия Браудо 
 

 

 
 

Националният хоров колектив - Камерен хор Троицк - е съставен от 25 певци-

аматъори, любители на хоровото изкуство. Хорът е смесен. Създаден е през 1978 в 

Дома на науката на Троицк (Москва) , град на науката. 
От 2001 диригент на хора е Алексей В. Малий, преподавател в Руската музикална 
академия „Гнесини”. 

В последните 12 години хорът е имал повече от 250 концерта в  Русия и чужбина с 
повече от 30 различни програми, между които цикли с руски песни, песни на 
различни народи, духовна и светска музика, произведения от чуждестранни 

композитори и композитори от 20 и 21 век. Изпълнявал големи хорови циклични 

произведения, кантати и литургии. 

Географският район, в който хорът се изявява, е доста обширен. Камерният хор е пял 

в много градове в Русия - Санкт Петербург, Коломна, Череповец. Концертите в 

Москва са особено важни: в Държавната консерватория, в Дома на приятелството с 
хора от различни страни, в Катедралата „Христос Спасител”, в Московския 
дърважен университет, в Музикалната академия „Гнесини”, в Химическия 
университет „Менделеев“, в Централния музей за музикална култура „Глинка“, в 

Държавната библиотека „Ленин“ и на други важни сцени на столицата. 
Хорът е участвал в проекти на Клуб Ротари в Русия, Швеция и Италия и е бил на 
турнета в Италия, Полша, Япония, Финландия, Швеция, България, Германия, 
Монтенегро с неизменен успех. 

Любимото място за изяви на хора е град Троицк. Там, благодарение на признанието 



за професионално ниво на хора, са проведени четири  отворени международни 

хорови фестивала „Вечери в Подмосковието“ ( „Подмосковные вечера”) през 
2008,2010,2012 и 2014 г. 
Присъдените титли и награди говорят за високото изпълнителско ниво на хора – от 
Рива дел Гарда – Италия, от Московския областен фестивал-конкурс 
„А.Б.Свещников” - Коломна (I награда), от Московския областен конкурс за духовна 
музика „Неупиваемая чаша” – Серпухов (II награда), от Международния хоров 

конгрес-фестивал „CHORUS INSIDE” - Москва ( два пъти Лауреат), от 
Международния фестивал на православната музика „Св. Богородица – Достойно 

есть” – Поморие, България ( носител на седем  Дипломи ), от хоровия конкурс 
„Хорова седмица” в Черна гора ( Лауреат – I награда) . 
Най-добрите хорови произведения в изпълнение на Троицки камерен хор са 
записани в 7 диска. 
Алексей Малий е хоров диригент,педагог и композитор. Роден през 1963. 

Завършил е Музикално училище в Калуга, през 1991 завършва Руската музикална 
академия” Гнесини”. През 1991/92 работи в Институт по изкуствата в Красноярск, 

където преподава дирижиране и четене на хорови партитури и води камерния хор на 
института, създаден от него. През 92/94 прави следдипломна квалификация – 

аспирантура – в Академия „Гнесини”. От 1994 преподава в Руската музикална 
академия „Гнесини” и от 2005 е доцент. 
Лауреат е на различни руски и международни конкурси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Детски хор „Подснежник” – Дубна, Русия 

Диригент: Татяна Волкова 
 

 
 

През 1972 г. Татяна Волкова, завършила Руската академия за музика „Гнесини”, 

организира в гр. Дубна първите в Московска област хорови класове в 

общообразователно училище на базата на музикална школа. Децата сами са нарекли 

своя хор „Подснежник” ( „Кокиче”), като символ на събуждането на природата, на 
срещата с пролетта, със слънцето.  

Година след своето раждане „Подснежник” е завоювал I място в областния 
конкурс на хоровете и се е изявил в концертната зала на Института „Гнесини” ( 1973 г.) 

От тогава детският хор „Подснежник” води активен образователен и творчески 

живот, като участва в конкурси, фестивали, семинари, а също така, благодарение на 
творчеството, дружи с колективи не само от Русия, но и от други страни. 

Главен художествен ръководител и диригент е Татяна Волкова.  
Диригент - Елена Хританкова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Нишки камерен хор – Ниш, Сърбия 

Диригент: Ивана Милошевич 

 

 
Нишки камерен хор е любителски художествен колектив, който е 

привлякъл вниманието с висококачествени концертни изяви в страната и 

чужбина . Хорът редовно участва във всички значими културни събития , като се 
започне от Международния хоров фестивал BEMUS (Белград, Сърбия) и Nimus ( 

Ниш, Сърбия), Фестивала Horovi među freskama (Хорове между фреските), 
Концепт Фестивал (Крагуевац) , Фестивал на камерната музика, и се стигне до 

представителните изяви в страната и чужбина , сред които най-важни са 
концертите и наградите от фестивали в Гърция , България , Унгария и Полша , 
както и две първи места в Биелина, Република Сръбска и две първи места в 

Охридския хоров фестивал . 

Хорът изпълнява ортодоксална музика , музика от европейското наследство , 

съвременна музика и с голям успех вокално- инструментални творби 

(В.А.Моцарт : Реквием , Керубини : Реквием , А. Брукнер : Te Deum , 

Р.Максимович : Testament , Дж. Верди : Реквием и Четири сакрални пиеси - Ave 

Maria, Stabat Mater, Laudi alla vergine Maria u Te Deum, Бетовен : Девета 
симфония ....) . Специално внимание е отделено на националната музикална 
традиция и изпълнението и популяризирането на местното композиторско 

творчество. В своята кариера хорът има много плодотворно сътрудничество с 
изтъкнати национални и международни солисти-певци , оркестри и диригенти . 

Хорът е записал две CD-та и две аудиокасети , като е особено горд от записа на 
концерта с православна музика, осъществен в манастира в Грачаница и с 
изключителното участие в оперите „Селска чест” на Маскани и „На разсъмване” 



на С. Бинички. 

Диригенти на хора са Ивана Мирович и Ивана Милошевич. 

Ивана Милошевич е завършила през 2006-та година Факултета по 

изкуствата в Ниш, Катедра по обща музикална педагогика . В момента следва 
магистратура във Факултета по изкуствата в Ниш. Като диригент на хора при 

Основно училище „Доситей Обрадович” печели второ място в категория хорове 
старша възраст на регионален конкурс в Ниш ,2010 г. Участва в проекта „Сърбия 
в ритъма на Европа” като диригент на детски хорове в Прокупле , Ниш, 

Алексинац , Пирот , Свилайнац, Чуприя (Кюприя) и Зайчар, с които е имала 
изключителни изпълнения . Тя е дългогодишен член на Академичния хор на 
Студентския културен център в Ниш. Участва и в женския вокален квинтет Divas 

Voice. С Нишкия камерен хор работи от ноември 2012 година като корепетитор и 

помощник- диригент. През декември 2012 г. дебютира с него в концерта We sing 

our songs to give Jesus the Glory. Забележително изпълнение с този хор е имала по 

повод Световния ден на музиката през юни 2013 г. в Ниш . През август 2013 г 
участва с него в Концепт Фестивал (Крагуевац).А през 2014 – в XI МФПМ „Св. 

Богородица-Достойно есть” в Поморие (България) 
 

12. Смесен хор „Шуматовац” – Алексинац, Сърбия 
Диригент: Мария Петрович 

 

          
 

Смесеният хор "Sumatovac" е създаден през 1887 г. в Алексинац. Той има 
няколко прекъсвания на дейността по време  на 128-годишното си  съществуване. След 

едно такова прекъсване, на 1 Февруари 2005 хорът подновява  активността си под 

името "Смесен хор Sumatovac". Репертоарът му включва светска и църковната музика. 
През август 2013 г. на Охридския хоров фестивал "Sumatovac" е получава  3-та награда 
в категорията  „смесени хорове” и печели също трето място на Международния хоров 

фестивал в Пардубице (Чехия) през 2014 г.  
Диригент е Мария Петрович, завършила Музикалната академия в Ниш през 2009 

г. Тя ръководи  "Sumatovac" от началото на 2015 г. 
 



13. Детски хор «Глория» при музикална школа №8 -  Лвов, Украйна 
Диригент: Свитлана Карпович 

       

     
 

Хор „Глория” обединява ученици от средните и горните класове на Лвовската 
музикална школа № 8. Колективът е постоянен участник на градските фестивали” 

Спиваймо канон” ( „Да пеем канон”), „Жайвир скликае друзив”, „Риздвяна зирка”, 

победител е в конкурсите „Златен Орфей”в гр. Кировоград, „ Artis sonoris” в гр, 

Дрогобиче и нееднократно е побеждавал в Областния конкурс на детските хорови 

колективи. Ярез декември 2014 г. в рамките на Дните на украинската култура в Чехия 
хорът е гастролирал с Коледни концерти в Прешов, Словакия и в Прага, Чехия. В 

репертоара му са произведения на украински и западноевропейски композитори, 

украински народни песни, духовни произведения. 

 Свитлана Йосипивна Карпович е директор на ДМШ № 8 и ръководител на 
детския хор „Глория” при музикалната школа, диригент е на женския камерен хор 

„Барви” и на хор „Оранта” при храм „Успение на Пресвета Богородица”. Завършила е 
дирижиране в Лвовското музикално училище в класа на И.Майчик и диригентския 
факултет на Лвовската консерватория „М.Лисенко” в класа на И.Небожински. През 
годините е работила с различни хорови колективи: детски хорове в общообразователни 

училища, в музикалната  школа, с ъс студентски и педагогически хорове при Лвовския 
аграрен университет, с хора на църквата „Св. Архангел Михаил” в Лвов. 

 

 

 



12. Ансамбъл за  духовна  и фолклорна музика  «Многая лета» КНУКиИ – Киев, 

Украйна 
Ръководител: Анна Коропниченко 

 

     

Фолклорният ансамбъл „Многая лета” при КНУКиИ в Киев е създаден при 

катедрата за народно-песенно изпълнителско изкуство и фолклор през 2008 г. 

Ръководител на състава е Анна Коропниченко – етномузиколог , етнопевица и  старши 

преподавател в катедрата . В ансамбъла влизат студенти, произхождащи от различни 

райони на Украйна. Ключово направление в  работата на ансамбъла е максимално 

близкото предаване на традициитена песенното изпълнителство на районите Полесье и 

Средне Приднепровье. Репертоарът му включва повече от 100 песни от разни жанрове, 

записани от ръководителя и студентите в многото фолклорни експедиции. Един от 

любимите жанрове са станали псалмите, църковните колядки (коледни песни), 

старинните народни, обиходни, монастирски църковни песнипения от разни райони на 

Украйна и от други страни. Участниците в ансамбъла изявяват в автентични костюми 

от пътвата половина на XX век.  „Многая лета” е лауреат на: „Слобожански вернисаж” 

– Харков, 2010, II награда; II Международен фестивал-конкурс на вокалните ансамбли 

„Дм.Бортнянски” – Киев,2011, I награда; II открит Европейски фестивал-конкурс на 

духовната песен „Аз съм там, където е благословението” – Тернопол, 2012, II награда); 

„Коложски Благовест” – Гродно, 2013, II награда за фолклор и III за духовна музика; 



Международния вокално-хоров фестивал-конкурс „Victoria-2013”- Киев, II награда;. 

Международен фплклорен фестивал „ Вселиственный венок” – 2013, Санкт-Петербург, 

III награда. 

Анна Коропниченко е завършила Киевското музикално училище „Р.М.Глиер” 

специалност „теория на музиката” през 1978 г. и музикалния факултет на Киевския 

педагогически институт „А.М.Горки”през 1989 г.. От 1995 г. работи в Националниата 

музикална академия на  Украйна „П.И.Чайковски”. От 1991г. преподава  фплклор във 

вузовете на Киев. От 1989 г. изучава активно песенния фолклор на Киевския регион. От 

1987 (с прекъсване 1997 – 2007) е имала изяви с група „Древо”. В годините 1989 – 

2004е ръководила реконструкцията на забравени песни от Киевски, Черкашчински и 

Черниговски район в ансамбъл „Отава”. От 1008 г. ръководи ансамбъла за духовна и 

фолклорна музика „Многая лета” на Киевския национален иниверситет за култура и 

изкуство. От 2000 г. води майсторски класове по украинско пеене в Украйна, Франция, 

Полша. През 2014 г. в Полша е водила майсторски клас по православно пеене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.       Хор «Надсяння»  при Лвовско регионално  общество – Лвов, Украйна  
Диригент: Володимир  Гнид 

 

 

 Хор „Надсяння” на Лвовското регионално културно общество съществува от 
1989 г. Участници в хора са членове на обществото, влюбени в историята на своя край, 

зачитат украинските традиции и своя край Надсяння ( край река Сян).  

Хорът е взимал участие в Международни фестивали в Полша, в коронацията на 
чудотворната икона на Ярославската Богородица, във фестивала „Песни незабутого 

края”. В репертоара му са Божествена литургия, духовни произведения на 
композиторите М. Вербицки, С. Людкевич, Й.Кишачевич, Я.Яциневич, К. Стеценко, 

Н.Леонтович и други композитори. 

Ръководител: заслужилият деятел на културата на Украйна Володимир Гнид. 

Корепетитор: Оксана Мискив 
 

Володимир Гнид е възпитаник на Лвовската държавна консерватория 
„Н.Лисенко” – специалност „хорово дирижиране”. Тъководител е на хор „Мвов” при 

Лвовското държавно музикално училище „С. Людкевич”, заслужил деятел на културата 
на Украйна, заместник директор и преподавател в по хорово дирижиране в същото 

училище. Под негово ръководство хоровите колективи на училището и Народният 
мъжки хор „Орфей” на Националния университет „Лвовска политехника” са станали 

лауреати на Международни фестивали-конкурси в България, Германия, 
Холандия,Гърция, Полша,Финландия, Франция. 


