
 

ІV Международен фестивал 
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Във фестивала са поканени да вземат участие видни 

пианисти: проф. Наталия Деева (Русия), проф. 

Владимир Тропп (Русия), проф. Валерий Шкарупа 

(Русия), проф. Тиерри Розбах (Франция), проф. 

Клаудио Курро Досси (Италия), проф. Александър 

Сердар (Сърбия), акад. Атанас Куртев (България), 

проф. Димо Димов (България), Петър Петров 

(Белгия), Георги Черкин (България), Дамян 

Туджаров (Италия), Гърма Ифрашеуа (Етиопия), д-р 

Павел Шатский (Русия), Денис Громов (Русия) и 

лауреатите на Международен конкурс „Виктор 

Мержанов” Евгения Тарасова (2014), Паскал 

Паскалев (2013),  Михаил Ковалев (2012) 

 

 

Сред основните събития на фестивала са клавирните 

вечери, посветени на изтъкнатия български 

композитор Веселин Стоянов; легендарната френска 

пианистка и педагожка Ивон Лефебюр; големия руски 

пианист и педагог Евгений Малинин; българския 

пианист, изследовател и педагог Атанас Куртев 

 

 

Изложби, посветени на П.И.Чайковски (1840-1893), 

А.Н.Скрябин (1872-1915), Веселин Стоянов (1902-

1969), Ивон Лефебюр (1898-1986), Евгений Малинин 

(1930-2001), Атанас Kуртев (50 години  международна 

концертна дейност). 

 

 

ЖУРИ: 

Председател: акад. проф. д-р Атанас Куртев (България) 

Членове: проф. Наталия Деева (Русия), Клаудио Досси 

(Италия), Оксана Лазарева (Италия), Александър Сердар 

(Сърбия), Валерий Шкарупа (Русия), Дамян Туджаров 

(Италия) 

Официални гости: Валерий Анищук (Русия, Москва), 

Алессандра Брустиа Джорджиа (Италия), Eлена 

Никитина (Русия, Москва), Андрей Серебряный 

(Русия,Москва), Светлана Eллиот (Франция, Париж) 

 
За информация : 

Нелли Волкова-Куртева - София,  

тел/факс: (00359) 2-962-08-07  моб (00359) 899-35-13-09,  

е-mail: athanelli@abv.bg  

 
Град Кюстендил, разположен в подножието 

на Осоговска планина, е важен 

балнеоложки и туристически център с 

национално и международно значение, 

археологически и архитектурен резерват. 

Това е единственото селище в България със 

запазена древноримска градоустройствена планировка. 

Градът запленява със своята богата история и живописна 

природа, с лековитите си минерални извори, с 

плодородните си овощни се потопите в неповторима 

атмосфера на спокойствие и уют и да почувствате 

хармонията между минало и настояще. 

     Кюстендил е един от най-древните български градове 

– с над 8000-годишна история като селище и повече от 

19-вековна градска традиция. Не случайно той се 

определя като “град на художниците", "овощната 

градина на България", а най-често - като "място, 

докоснато от боговете”. В града и неговите околности се 

срещат забележителности от всякакъв вид – 

исторически, културни, пр градини и доброжелателни 

граждани. Тук можете да иродни. Запазени са древни 

римски и турски бани, средновековни крепостни стени, 

възрожденски сгради и църкви, параклиси и джамии.     

Любителите на културата могат да посетят 

Художествената галерия, където се намират стотици 

картини на гениалния български художник Владимир 

Димитров-Майстора. Интерес представляват и 

многобройните музеи, театъра, действащите църкви. 

Градските паркове, хълмът Хисарлъка с неговата хижа и 

дивната природа ще оставят трайни впечатления у Вас!   

Желаем ви добро настроение и незабравими 

фестивални впечатления в прекрасния и приветлив 

български град Кюстендил! 

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БРАТСТВО 1869" 

МУЗИКАЛНО ОБЩЕСТВО  

"АЛЕКСАНДЪР СКРЯБИН" В БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ 

 "П. ВЛАДИГЕРОВ" 

МОСКОВСКА ДЪРЖАВНА КОНСЕРВАТОРИЯ 

"П.И.ЧАЙКОВСКИ" 

ACCADEMIA MUSICALE ROMANА 

 (РИМ, ИТАЛИЯ) 

КОНСЕРВАТОРИЯ "КЛАУДИО МОНТЕВЕРДИ" 

БОЛЦАНО, ИТАЛИЯ 

 БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И 

ИЗКУСТВАТА  

 
 

 

 

ІV Международен фестивал 

„Велики учители” 

 
                                                                                               

 

 
 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 18 август 2015 г. 
Кюстендил, България 

 

 



Каним младите пианисти и техните педагози за 

участие в     ІV Международен фестивал „Велики 

учители” в една от следните категории: 
- Категория „В” – за участниците в майсторските 

класове, 

- Категория „С” – за педагозите - слушатели и 

участници в дискусии и конференции 
 

В памет на великия артист Виктор Мержанов на 

15 август 2015 - в деня на неговото рождение, ще се 

проведе прослушване-кастинг за най-добро 
изпълнение на творби от Шуберт, Шуман, Брамс, 
Шопен, Лист, Чайковски, Скрябин, Рахманинов, 

Прокофиев. Всеки желаещ може да се представи с 

едно или повече произведения на избрания от него 

композитор в рамките на 15 минути. 

Победителите в кастинга, определени от 

мeждународно жури, ще бъдат удостоени със 

специални дипломи и медали за най-добро 

изпълнение на творби от съответния композитор. 
 

Посещение на майсторски класове, прослушвания, 

концерти, участие в методически срещи, изложби, 

екскурзии и т.н.(за студенти, педагози и гости на 

фестивала) 
 

Всички участници ще получат дипломи за участие в 

международния фестивал.  
 

Педагозите, присъстващи на майсторски класове, 

учебни конференции и концерти, ще получат 

удостоверения за повишаване на квалификацията 

си. 
 

Концертите се провеждат в залите на градския 

културен център на Кюстендил - Читалище 

„Братство1869" и на „Възрожденско училище”. 

Осигурени са стаи с пиана за самостоятелна 

подготовка на участниците в майсторските класове 

и кастинга. 
 

Избраните най-добри участници се задължават да 

участват (безвъзмездно) в заключителния концерт 

на фестивала.  
 

Организационният комитет си запазва правото за 

излъчване и разпространение на аудио и видео-

материалите от фестивала. 

В разходите за всеки участник във Фестивал 

«Велики учители» 2015 влизат: 
• Организационни разноски по техническо 

подготвяне и провеждане на фестивала; 

• Трансфер от международната аерогара или от гара 

София до Кюстендил и обратно; 

• Настаняване в планинския комплекс „Хисарлъка” 

или в градски хотели: 8 -18 август; 

• Непълен пансион (закуска и обяд или вечеря) от 8 

- 18 август; 

• Участие в майсторски класове, водени от прочути 

пианисти: проф.Наталия Деева (Московска 

консерватория „П.И.Чайковски”, Русия), 

проф.Клаудио Курро Досси (Академия 

„Монтеверди”, Италия), акад. Атанас Куртев (НМА 

„П.Владигеров”,София), проф. Александър Сердар 

(Консерватория в Ниш, Сърбия), проф. Владимир 

Тропп (Московска консерватория и Академия 

„Гнесини”, Русия), проф. Валерий Шкарупа 

(Консерватория „М.Мусоргски”, Екатеринбург, 

Русия). 

• Осигуряване на всички концертни прояви, 

печатни отзиви, аудио и видеозаписи; 

• Осигуряване на концертни и репетиционни зали, 

поддръжка на инструменти; 

• Съставяне, публикуване и разпространение на 

няколко вида печатни материали; 

• Дежурства за информационни, издателски, 

технически и други услуги; 

• Автобусна екскурзия до най-големия манастирски 

комплекс в България - Рилския манастир; 

• Обиколка на исторически забележителности на 

Кюстендил (музеи, древни руини, средновековни 

крепости и балнеоложки комплекси, църкви от 

епохата на Възраждането) и запознаване с 

фолклорните традиции на Кюстендилския регион.  

  

За малка допълнителна такса участниците могат да 

посещават в Кюстендил спа-комплекс, открити 

басейни с минерална вода, парна баня, сауна, плаж, 

кина, музеи, галерии, исторически обекти. При 

колективна заявка може да се осигурят: автобусно-

лифтова екскурзия до Седемте Рилски езера, 

разположени на надморска височина над 2000 м., 

или екскурзия до град Петрич и местността Рупите, 

където е живяла известната пророчица Ванга, или 

екскурзия до град Сандански - родното място на 

Спартак. 
 

Крайният срок за подаване на документи за 

всички категории участници е 15 юни 2015. За 

оформяне на официалните визови покани са 

необходими точни паспортни данни, които да се 

изпратят на електронен адрес athanelli@abv.bg в 

следния ред: 

      1. Трите имена по паспорт; 

      2. Дата на раждане (ден, месец, година), 

гражданство;  

      3. Номер и серия на паспорта; 

      4. Дата на издаване, срок на валидност на 

документа; 

      5. Пълен домашен адрес, електронна поща 

(имейл),    телефони за контакти (мобилен, 

домашен, служебен). 

След получаване на поканата, участниците 

самостоятелно оформят своите визи (за 

участниците и съпровождащите ги лица по 

културен обмен визите са безплатни). 
 

Организаторите не поемат отговорност за 

нежелани инциденти по време на престоя на 

участниците и придружаващите ги лица. 

 

До 15 юни участниците в ІV Международен 

фестивал „Велики учители” 2015 следва да 

изпратят на e-mail athanelli@abv.bg следните 

документи за публикуване в брошура: 

• кратка биография (до 10 реда: образование, 

педагози, концерти, участие в конкурси); 

• фотография паспортен формат; 

• избран репертоар за участие в майсторските 

класове 
 

Всички кандидати и придружаващите ги лица 
следва да пристигнат в София на 8 август. Те са 
длъжни да съобщят на адрес athanelli@abv.bg не 
по-късно от 1 август 2015 г. номера на полета 

или влака, терминала, датата и часът на 
пристигането в София, както и на заминаването 

си. 


