НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА ЧЕСТВАНИЯТА ПО
СЛУЧАЙ 120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ
НМА „Проф. Панчо Владигеров”:
dimitartsanev@yahoo.com
borislava.taneva@gmail.com

13 март
Патронен празник на НМА
Тържествен концерт на АСО (Академичен симфоничен оркестър) със солисти - студенти от
НМА. Дирижира - Григор Паликаров.
Концертна зала, НМА

29 март
Концерт с творби на Панчо Владигеров. Изпълняват преподаватели от НМА.
Концертна зала, НМА

4-5 април
АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2019” – девето издание, посветено на годишнината на
Панчо Владигеров.
Тема „Панчо Владигеров и българският музикален ХХ век (идеи, посоки, контакти)“.
Научен форум на преподавателите по история на музиката и музикален фолклор от висши и
средни музикални учебни заведения с международно участие.
Научната сесия включва концерт с творби от български и чужди композитори с програма,
свързана с темата. Ще бъдат представени издания от български и чуждестранни музиколози –
участници във форума. Проектът включва съставяне на сборник с докладите от сесията.
Аудитория 48, НМА

30 март
Концерт на студенти от НМА с камерни и солови творби от Панчо Владигеров.
Събитието ще бъде част от програмата на МФ "Мартенски музикални дни" 30 (31 март)
и част от програмата на Европейския музикален фестивал – 15 май

15-20 април
Постановка на "Шумла Полка" - съвместна продукция на Вокален факултет на НМА и Държавна
опера Бургас

Организационен комитет,
М. Митева, 0899/ 961 880

23 април – 10 декември
Гр. София – XV Международен конкурс „Млади виртуози“ за композиция, посветен на 120
години от рождението на Панчо Владигеров

Нов български университет:
pbochkov@nbu.bg
garnaoudov@nbu.bg
1

Май-юни
Научна конференция - „Панчо Владигеров и неговото време“ която ще бъде проведена във
връзка с 120 годишнината от рождението на класика на българската музика Проф. Панчо
Владигеров.
Научната конференция е организирана от Департамент „Музика“ на Нов български университет,
съвместно с Департаменти „Антропология“, „Нова българистика“ и „История“. Тя ще бъде
проведена в рамките на юбилейното 50-то издание на Международния музикален фестивал
"Софийски музикални седмици". В рамките на конференцията ще бъдат включени панели от
различни научни области, като водещи ще бъдат: проф. Михаил Неделчев, проф. д.н. Елисавета
Вълчинова-Чендова, проф. д-р Милена Шушулова, доц. д-р Васил Гарнизов, доц. д-р Веселин
Методиев.

12-17 април
Майсторски клас по клавирна интерпретация на проф. д-р хон. Кауза Панчо Владигеров –
младши, който ще бъде организиран съвместно с Къща-музей "Панчо Владигеров" – София.

Софийска опера и балет:
kartaloff@operasofia.bg

15 и 16 март
Представления на балета „Легенда за езерото” . Премиера – 15 март

Софийска филхармония:
pr@sofiaphilharmonic.com

21 март
Цикъл „Българска и световна класика“
ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 120 години от рождението на композитора
диригент: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, солист: МАРИО ХОСЕН, цигулка

Държавна Опера – Пловдив –
tsvetomira.tsoneva@operaplovdiv.bg

Между 25 юни и 6 юли
Концерт на Александър и Константин Владигерови, Христо Попов и оркестъра на Опера
Пловдив.
В програмата - Концерт за пиано и оркестър от Панчо Владигеров №3, както и камерни пиеси от
Владигеров.
Събитието ще бъде в рамките на програмата OPERA OPEN light - част от летния фестивал на
открити сцени.

Музикален фестивал „Мартенски музикални дни” :
chavdarova@ruse-bg.eu

30 март
„С музиката на Владигеров“ – ансамблов концерт на студенти от НМА „Проф. Панчо
Владигеров“ – София. Партньорски проект между фестивала и НМА „Проф. Панчо Владигеров“.
2

31 март
Заключителен концерт. Фестивален оркестър – Русе, дирижира Емил Табаков. В програмата от
Панчо Владигеров – Класично и романтично”

Европейски музикален фестивал
21 март
ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА, зала „България“, 19:30
Цикълът на Софийската филхармония
БЪЛГАРСКА И СВЕТОВНА КЛАСИКА гостува на „Европейски музикален фестивал“
120 години от рождението на Панчо Владигеров
Софийска филхармония
Диригент: Георги Димитров
Солист: Марио Хосен, цигулка
Програма:
Сарабанда и Марш из сюита „Класично и романтично“, оп. 24
Концерт за цигулка и оркестър №1, фа минор, оп. 11
„Еврейска поема“, оп. 47
Дивертименто за голям симфоничен оркестър
Март
Дискусия „Панчо Владигеров и неговото музикално наследство“
С участието на студенти от НМА „Проф. П. Владигеров“ и СУ „Св. Климент Охридски“, катедра
„Публична администрация“

15 май
Камерен концерт с творби от П. Владигеров
Изпълняват студенти от НМА
концертна зала на НМА, 19:30.

Музикален фестивал „Софийски музикални седмици“:
mlg@abv.bg

25 май
Клавирен рецитала на Михаил Стоянов с творби от Панчо Владигеров
Камерна зала „България”

22 юни
Вокален рецитал на Андриана Йорданова – сопран и Ростислав Йовчев – пиано. В програмата:
песни от малтийски композитори и Панчо Владигеров
Камерна зала „България”

26 юни
Фамилия Владигерови свири Владигеров по случай 120-годишнината на Панчо Владигеров
Камерна зала „България”
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Музикален фестивал „Варненско лято”:
tsoneva.vsfest@gmail.com

23 юни
Откриване на ММФ "Варненско лято"
Варненска филхармония, диригент Георги Димитров
Рапсодия "Вардар" - традиционното откриване с изпълнение на музикалната емблема на
фестивала.
Фестивален и конгресен център Варна, 20:00

7 юли
Ансамбъл "Симфониета" Варна, Диригент проф. Милко Коларов
Програма от творби на Панчо Владигеров
"Класично и романтично" - оркестрация Ал.Владигеров, 1992
Три пиеси оп. 15 - Прелюд, Есенна елегия и Хумореска, изп. Михаил Стоянов
Импровизация и токата, изп. Михаил Стоянов
Миниатюри "Шумен", оркестрация Ал. Владигеров, 1992
Дивертименто
Художествена галерия, 19.00

13 юли
Софийска филхармония, диригент Найден Тодоров
Токата от Милко Коларов, първо изпълнение
Творбата е посветена на 120 - годишнината от рождението на Панчо Владигеров
Фестивален и конгресен център Варна, 19:00

20 юли
19.00 Градска х удожествена галерия (датата е в процес на уточняване)
Веско Стамболов – пиано

Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо
Владигеров – Бургас
smu_bs@yahoo.com

13 март
Патронен празник на училището в залата на Държавна опера – Бургас. Концерт „На учителя с
любов” – в програмата творби от Панчо Владигеров и български композитори, които са негови
ученици
Национален конкурс за рисунка по поризведението на П. Владигеров – „Акварели”, опус 37

Държавен симфоничен оркестър – гр. Шумен
7 март
Концерт посветен на 120-годишнината от рождението на Панчо Владигеров. Диригент Станислав
Ушев и солист Марио Хосен – цигулка.
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21 март
Концерт посветен на 120-годишнината от рождението на Панчо Владигеров. Диригент Калина
Василева и солисти Христо Попов /пиано/, Константин Владигеров /пиано, кларинет/,
Александър Владигеров / тромпет/, Стоян Янкулов – Стунджи /ударни инструменти/ и Христо
Йоцов /ударни инструменти/.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – катедра „Музикална естетика,
музикално възпитание и изпълнителство“

Март
Национална кръгла маса „Творческото наследство на Панчо Владигеров“ за студенти и
докторанти.

Фондация „Панчо Владигеров“ – гр. Шумен
diana.decheva@hotmail.com
27 май – 07 юни
Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“ – Шумен 2019

Регионален исторически музей – Шумен и Музеен комплекс „Панчо
Владигеров“ – гр. Шумен
i.tsanev@shumen.bg

13 март
Ден на отворените врати. Концерт – матине.

18 май
Изложба: „Панчо Владигеров в музикалния калейдоскоп на XX век“. Посоки, връзки и
отражения. Гостува къща-музей „Панчо Владигеров“ – гр. София

28 септември
Организиране на концерт със студенти на проф. Ромео Смилков от АМТИИ – гр. Пловдив

Държавен

културен

институт

Къща

музей

„Панчо

Владигеров”

–

museum@vladigerov.org

17 март
Откриване на изложбата „Райнхард – Владигеров. Взаимовлияния и проекции“ в рамките на
фестивала „Мартенски музикални дни“, Русе; фоайе на Доходното здание, вернисаж: 15 – 31
март.

21 март
Откриване на художествено-документална изложба „Владигеров в европейския музикален
калейдоскоп на 20 век. Посоки, връзки, отражения“ - част от Европейски музикален фестивал,
зала „България“, мраморно фоайе
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25 март
Юбилеен концерт по повод 120 години от рождението на проф. Панчо Владигеров; къща музей
„Панчо Владигеров“ – София, част от Културния календар на Министерство на културата

10 април
Гостуване с изложбата „Владигеров в европейския музикален калейдоскоп на 20 век. Посоки,
връзки, отражения“ и документален филм в Регионален етнографски музей, Пловдив

15 април
Камерен концерт на Art Chamber Duo “Polyconcerto” и приятели . Иван Кръстев- цигулка и
Александра Иванова – пиано. Посвещава се на 120 - годишнината на Панчо Владигеров

18 април
Гостуване с откриване на изложбата „Владигеров в европейския музикален калейдоскоп на 20
век. Посоки, връзки, отражения“ в музеен комплекс „Панчо Владигеров“ – Шумен по повод
Международния ден на музеите

7 юли
Гостуване на Международния фестивал „Варненско лято” с изложба и мултимедии - „Снимки и
спомени от кабинета на Владигеров“.

Февруари - март
Издаване на детска настолна музикално-образователна игра „Панчо“

Фондация „Духовното наследство на Панчо Владигеров“
Проект: „Българско музикално наследство – 120 години от рождението на Панчо Владигеров“.
Преиздаване на CD на пълния интеграл с произведения на Панчо Владигеров.
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