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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЧЕСТВАНИЯТА НА 120-ГОДИШНИНАТА ОТ  
РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ 

 
№ ДАТА/ЧАС СЪБИТИЕ/ИНИЦИАТИВА ОРГАНИЗАЦИЯ 

1 5 март Представяне на новата книга „Есета“ на акад. проф. д-р Стефан Лазаров и откриване на 
изложбата „Снимки и спомени от кабинета на Владигеров“, Народна библиотека. Откриване -
18:00 ч. Изложбата може да бъде видяна от 5 до 15  март. 

Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров“ – 
София 

2 7 март Концерт на държавен симфоничен оркестър - Шумен, посветен на 120-годишнината от 
рождението на Панчо Владигеров. Диригент: Станислав Ушев.  Солист: Марио Хосен – цигулка.  

Държавен симфоничен оркестър – гр. 
Шумен 

3 13 март Патронен празник на НМА ”Проф. Панчо Владигеров”.Тържествен концерт на АСО, , диригент - 
Григор Паликаров, солисти студенти от НМА. Концертна зала на НМА , бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви” № 94 

НМА „Проф. Панчо Владигеров” 

4 13 март Патронен празник на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо 
Владигеров“ - Бургас 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 произведението на П. Владигеров – „Акварели”, опус 37 
 

Национално училище за музикално и 
сценично изкуство „Проф. Панчо 
Владигеров“ - Бургас 

5 13 март  Ден на отворените врати в музеен комплекс  „Панчо Владигеров” - Шумен. Концерт – матине. 
Начало – 11:00 ч. 

РИМ – Шумен и Музеен комплекс 
„Панчо Владигеров“ – гр. Шумен 

6 13 март - Концерт на държавен симфоничен оркестър – Шумен. 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/. 

Държавен симфоничен оркестър – гр. 
Шумен 

7 15 март Постановка на балета „Легенда за езерото”. Премиера  на Софийска опера и балет. Хореограф 
– постановчик Донвена Пандурски, диригент Григор Паликаров, сценография и костюми  Павел 
Шаппо. 

Софийска опера и балет 

8 16 март Откриване на изложбата „Райнхард – Владигеров. Взаимовлияния и проекции“ в рамките на 
фестивала „Мартенски музикални дни 2019“, Русе; фоайе на Доходното здание.  Изложбата ще 
продължи от 16 до 31 март. 

Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров“ – София 

9 21 март Цикъл „Българска и световна класика“. Панчо Владигеров - 120 години от рождението на 
композитора. Концерт на Софийска филхармония и откриване на „Европейския музикален 
фестивал 2019”, зала „България 19:30 ч. 
Софийска филхармония, диригент: Георги Димитров, солист: Марио Хосен, цигулка  
В програмата:  
Сарабанда и Марш из сюита „Класично и романтично“, оп. 24 

Софийска филхармония 
 
Европейски музикален фестивал 
 
Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров” – София 
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Концерт за цигулка и оркестър №1, фа минор, оп. 11 
„Еврейска поема“, оп. 47  
Дивертименто за голям симфоничен оркестър 
 
Откриване на художествено-документална изложба на къща музей „Панчо Владигеров” – 
София - „Владигеров в европейския музикален калейдоскоп на 20 век.  Посоки, връзки, 
отражения“ - част от Европейски музикален фестивал, зала „България“, Мраморно фоайе, 18:00 
часа 

10 24 март Юбилеен концерт по повод 120 години от рождението на проф. Панчо Владигеров; къща музей 
„Панчо Владигеров“ – София, част от Културния календар на Столична община 

Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров” – София 

11 31 март МФ „Мартески музикални дни 2019”. „С музиката на Владигеров“ – концерт на студенти от 
НМА „Проф. П. Владигеров“ – София. Партньорски проект между фестивала и НМА „Проф. П. 
Владигеров“. Доходно здание, зала Европа, 11 часа 

Заключителен концерт. Фестивален оркестър – Русе. Диригент: Емил Табаков. В програмата от 
П. Владигеров – „Класично и романтично”. Доходно здание, 19 часа 

МФ „Мартенски музикални дни” 
НМА „Проф. Панчо Владигеров” 

12 м. март Национална кръгла маса „Творческото наследство на Панчо Владигеров“ за студенти и 
докторанти. 

Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“ – катедра 
„Музикална естетика, музикално 
възпитание и изпълнителство“ 

13 март-април Изложба от документи и снимки. Държавен архив – гр. Шумен 

14 1 април Концерт с творби на Владигеров в изпълнение на преподаватели от НМА, концертна зала НМА НМА „Проф. Панчо Владигеров” 

15 2 април Откриване на  изложбата „Владигеров в европейския музикален калейдоскоп на XX-ти век.  
Посоки, връзки, отражения“ и документален филм „Домът на Якубица“ в Регионален 
етнографски музей – Пловдив. 18 часа. Изложбата се продължи от 2 до 14 април 

Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров“ – София 
РЕМ - Пловдив 

16 4-5 април „АКАДЕМИЧНИ ПРОЛЕТНИ ЧЕТЕНИЯ – 2019” – девето издание, посветено на годишнината на 
Панчо Владигеров.   
Тема „П.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 

НМА „Проф. Панчо Владигеров” 

17 15-20 април Майсторски клас по клавирна интерпретация на проф. д-р хон. кауза Панчо Владигеров – 
младши, в къща музей "Панчо Владигеров" – София. 

Нов български университет 
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Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров” – София 

18 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. 

Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров” – София 

19 19-20 април Постановка на "Шумла Полка" - съвместна продукция на вокален факултет на НМА и Държавна 
опера – Бургас. Диригент - Деян Павлов 

НМА „Проф. Панчо Владигеров” 
Държавна опера - Бургас 

20 15 май Камерен концерт на студенти от НМА „Проф. Панчо Владигеров” с творби от П. Владигеров, 
част от програмата на Европейския музикален фестивал.  Изпълняват студенти от НМА. 
Концертна зала на НМА, 19:30 часа 

Европейски музикален фестивал 
НМА „Проф. Панчо Владигеров” 

21 18 май Oткриване на изложбата „Владигеров в европейския музикален калейдоскоп на XX век.  
Посоки, връзки, отражения“ в музеен комплекс „Панчо Владигеров“ – Шумен по повод  
Международния ден на музеите 18 май, 18 часа. Гостува къща музей „Панчо Владигеров“ – гр. 
София. Изложбата ще продължи от 18 до 7 юни  

РИМ – Шумен и Музеен комплекс 
„Панчо Владигеров“ – гр. Шумен 
Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров” – София 

22 24 май Концерт на Филхармония „Пионер“ съвместно със Софийска филхармония, диригент Любомир 
Денев-младши. В програмата: Чайковски, Панчо Владигеров. Зала „България“. 

МФ „Софийски музикални седмици” 

23 24 май Клавирен рецитал на Мария-Десислава Стойчева. В програмата: Й. С. Бах, Бетовен, Брамс, 
Панчо Владигеров, Шопен.  Камерна зала „България”. 

МФ „Софийски музикални седмици” 

24 25 май Клавирен рецитал на Михаил Стоянов с творби от Панчо Владигеров. Камерна зала „България”. 
Част от програмата на ММФ „Софийски музикални седмици” 
 

МФ „Софийски музикални седмици” 

25 27 май – 7 
юни 

Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“ – Шумен 2019 Фондация „Панчо Владигеров“ – гр. 
Шумен 

26 28 май Представяне на диск „В ярки багри“ на клавирното дуо Панчо Владигеров-младши - Димо 
Димов. Дискът включва авторски транскрипции за две пиана на Панчо Владигеров. 
Откриване на изложбата „Снимки и спомени от кабинета на Владигеров“ в регионална 
библиотека „Стоян Чилингиров“ – Шумен като част от съпътстващата програма на 
международния конкурс „Панчо Владигеров“.  

Фондация „Панчо Владигеров“ – гр. 
Шумен. 
Издателство „ЕЛМ” 
Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров“ – София 

27 май-юни Организиране на 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 ще бъде 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-о 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,  

Нов български университет 
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проф. д.н. Елисавета Вълчинова-Чендова, проф. д-р Милена Шушулова, доц.  
д-р Васил Гарнизов, доц. д-р Веселин Методиев. 

28 22 юни Концерт на струнен квартет „Добри Христов“. В програмата: Добри Христов, Панчо Владигеров, 
Румяна Петрова.  Камерна зала „България“. 

МФ „Софийски музикални седмици” 

29 23 юни –  Откриване на МФ "Варненско лято" 
Варненска филхармония, диригент Георги Димитров 
Рапсодия "Вардар" - традиционното откриване с изпълнение на музикалната емблема на 
фестивала.   
Фестивален и конгресен център Варна 

МФ „Варненско лято” 

30 24 юни МФ „Софийски музикални седмици” - Вокален рецитал на Андриана Йорданова – сопран и 
Ростислав Йовчев – пиано. В програмата: песни от малтийски композитори и Панчо 
Владигеров. Камерна зала „България”. 

 

31 26 юни МФ „Софийски музикални седмици”. „Фамилия Владигерови свири Владигеров“, по случай 
120-годишнината на Панчо Владигеров, Камерна зала „България” 

МФ „Софийски музикални седмици” 

32 25 юни – 6 
юли 

Концерт на Александър и Константин Владигерови, Христо Попов и оркестъра на Държавна 
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. 

Държавна Опера  - Пловдив 

33 7 юли  МФ „Варненски лято” . 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 
Къща музей „Панчо Владигеров” – София гостува на Международния фестивал „Варненско 
лято” с изложба и мултимедии - „Снимки и спомени от кабинета на Владигеров“ 
Художествена галерия - Варна 

МФ „Варненско лято” 
Държавен културен институт къща 
музей „Панчо Владигеров” – София 

34 13 юли  МФ „Варненско лято” . Концерт на Софийска филхармония, диригент Найден Тодоров 
В програмата: Токата от Милко Коларов, първо изпълнение.Творбата е посветена на 120-
годишнината  от рождението на П.Владигеров 
Фестивален и конгресен център – Варна, 19 часа 
 

МФ „Варненско лято” 

35 20 юли  МФ „Варненско лято”. Клавирен рецитал на Веско Стамболов. Градска художествена галерия . МФ „Варненско лято” 
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Веско Стамболов – пиано. Програмата: Панчо Владигеров- последните шест клавирни опуса в 
премиерно изпълнение за Варна 

36 23 - 25 
август 
24 август, 11 
часа 

Международен музикален фестивал „Моцартфестивал“ – Правец 
Концерт на носителя на първа награда от международния конкурс за инструменталисти „Панчо 
Владигеров“ 
 

Сдружение „Моцартови празници-
Правец`04“, Фондация „Панчо 
Владигеров“ - Шумен 

37 8 септември Камерен концерт на  Адриана Йорданова (сопран) и Ростислав Йовчев (пиано), къща музей 
„Панчо Владигеров” – София, 19 часа 

ДКИ къща музей „Панчо Владигеров“  

38 28 
септември 

Концерт със студенти на проф. Ромео Смилков от АМТИИ – гр. Пловдив в музеен комплекс 
„Панчо Владигеров” - Шумен 

РИМ – Шумен и Музеен комплекс 
„Панчо Владигеров“ – гр. Шумен 

 


