
През 2021 Варненските симфоници имаха своя юбилей 
– 75 години. За начална дата се счита 1 април 1946, 
когато се създава Държавният симфоничен оркестър, 
но предисторията им датира още от 1913. През 1926 
Варненският любителски симфоничен оркестър, под 
диригентството на Асен Найденов, участва в първите 
Летни музикални тържества през 1926, прераснали по-
късно в ММФ „Варненско лято“.
Следващата важна крачка е направена през 1945, когато 
именитият Саша Попов е командирован във Варна, за да 
организира към Радио Варна професионален симфоничен 
състав. Първият му концерт е на 11 февруари 1946, 
диригент е Васил Стефанов. На 1 април 1946 оркестърът 
се отделя от останалите радиосъстави и вече като 
Държавен симфоничен оркестър започва самостоятелна 
дейност под ръководството на Руслан Райчев. Той става 
и главен диригент на Варненската народна опера, чийто 
основоположник е неговият баща, световноизвестният 
оперен певец и режисьор Петър Райчев. 
На 7 септември 1947, с премиерата на „Продадена 
невеста“ от Сметана – с режисьор Петър Райчев и 
диригент Руслан Райчев, започва летоброенето и 
на Варненската опера. От 1948 до 1952, начело на 
Филхармоничния оркестър във Варна, който свири и на 
оперните спектакли, застава Йоско Йосифов, а от 1952 до 
1956 главен диригент е Константин Илиев. 
През 1968 оркестърът се обособява като Държавна 
филхармония, за чието по-нататъшно израстване заслуга 
имат Емил Главанаков, Влади Анастасов, Борислав 
Иванов, Йордан Дафов, Стефан Линев и особено Иван 
Маринов, който е главен диригент на Варненската 
държавна филхармония в периода 1978-1988. 
Оркестърът има гастроли в Германия, Чехия, Словакия, 
Полша, Русия, Франция, Австрия, Испания, Италия и 
други страни, осъществява множество записи за БНР и 
БНТ.
Оркестърът поддържа и разширява своя богат репертоар, 
а през годините солисти са били Ифра Нийман, Леонид 
Коган, Давид Ойстрах, Алексис Вайсенберг, Пабло 
Казалс, Юри Буков, Руджиеро Ричи, Ваня Миланова, 
Георги Бадев, Минчо Минчев и други.

ФЛОРИАН КРУМПЬОК е доказал изключителните си 
способности като пианист и диригент с впечатляващо 
широк репертоар. Учил е при Рудолф Бухбиндер и 
Герхард Опиц, както и при Елизабет Леонская – една 
от най-изтъкнатите жени пианистки на нашето време. 
Дебютът му на голяма сцена е в Тонхале, Цюрих 
със Симфоничния оркестър на Московското радио и 
Владимир Федосеев.
Отличните отзиви му „отварят вратите“ към много 
ангажименти, включително рецитали на престижния 
фестивал в Брегенц, Летния музикален фестивал в Бад 
Кисинген, Бахфеста в Лайпциг, Виенския Клангбоген. В 
хода на кариерата си Флориан Крумпьок е изпълнявал 
няколко пъти цикъла от 32 сонати за пиано на Лудвиг 
ван Бетовен.
По съвет на своя ментор Даниел Баренбойм, Крумпьок 
започва да се занимава все повече с дирижиране 
и разширява репертоара си, включвайки много 
симфонични произведения и опери.
Флориан Крумпьок е художествен директор и главен 
диригент на Симфоничния оркестър на Лихтенщайн.
Изявявал се е на сцената на Кралската опера в 
Копенхаген с Кралския датски оркестър, заставал е на 
пулта пред Виенския симфоничен оркестър в Златната 
зала на Музикферайн, също и с Филаделфийската 
филхармония, Йерусалимския симфоничен оркестър, 
Лисабонския оркестър Глубенкян и много други.
Често изнася песенни концерти с Ангелика Кирхшлагер. 
Два пъти е канен да дирижира концерта на открито 
Klassik am Dom в Линц през 2018 със солист Хуан Диего 
Флорес.
От 2018 Флориан Крумпьок е артист на Бьозендорфер. 
По този повод компанията му подарява специално 
изработен за него концертен роял Imperial. През 2015 
е поканен за артистичен директор на фестивала 
Kultur.Sommer.Semmering, а от 2018 работи в тясно 
сътрудничество с Театър Капитол в Тулуза.

Програмата изготви Лилия Големинова

изпълнявани и пренебрегвани творби. Той е първият 
изпълнител на концерта за цигулка „Мистрал“ от Алън 
Ходинот във Великобритания по поръчка на Би Би Си. 
За албумите, които е записвал и които покриват цялата 
територия от "Годишните времена"0бб на Вивалди (с 
Академията Saint Martin in the Fields) до концертите на 
Нилсен и Елгар, получава редица награди – от Grand 
Prix du Disque, от Académie Charles Cros и от Nouvelle 
Académie du Disque. Неговият запис на концерта на 
Уолтън е избран за компактдиск на месеца от списание 
„Грамофон”.
Корейският виртуоз е бил в журито на най-значимите 
международни конкурси като „Кралица Елизабет“ в 
Брюксел, „Лонг-Тибо“ в Париж, „Виенявски“, „Тибор Варга“, 
Монреал и други. Донг-Сук Канг е артистичен директор 
на „Music Alp Festival“ във Франция и на Пролетния 
фестивал в Сеул. Той е Кавалер на ордена на изкуствата 
и литературата на Франция.

ЛИЛИЯ БАЙРОВА-ШУЛЦ е дъщеря на именития 
български виолончелист Йончо Байров – от него получава 
първите си уроци, при него продължава обучението си 
във Виенската консерватория, където той е професор. 
Продължава музикалното си образование при Хайнрих 
Шиф, Борис Пергаменшиков и Валентин Ербен. 
Усъвършенства изпълнителското и интерпретационното 
си изкуство в майсторските класове на Даниил Шафран, 
Янош Щаркер и Харви Шапиро. Печели редица първи 
награди от национални и международни конкурси, 
превръща се в неизменна част от музикалния живот на 
Австрия като солист и камерен музикант, концертира 
активно в цяла Европа и Америка. Лилия Байрова-Шулц 
е била солистка на Радиооркестъра на Франкфурт, 
Виенския камерен оркестър, Моцартеум оркестър 
Залцбург, филхармониите на Копенхаген и Хамбург, както 
и на Симфоничния оркестър на БНР. Връх в кариерата й 
са изпълнението на Концерта за виолончело от Кшищоф 
Пендерецки с Варшавската филхармония под палката 
на самия Пендерецки. Лилия Шулц-Байрова е победител 
в конкурса за виолончелисти на Европейския съюз през 
1989 и е първата жена, на която Виенската филхармония 
присъжда извънредна награда.



Междувременно гастролира като гост-диригент 
на различни оркестри в Полша, Италия и Япония, 
осъществява турнета в Германия, Франция, Испания, 
Швейцария, Полша и Турция, участва във фестивали в 
Украйна, Франция, Германия, Полша и Швейцария. 
Носител е на националната награда „Шевченко“ в Украйна 
и на Ордена за изкуство и култура на Франция.

МАРИО ХОСЕН е виртуозен цигулар и диригент, 
водeщ интерпретатор и експерт по творчеството на 
Николо Паганини. Сред оркестрите, на които е солист, 
се открояват Лондонската филхармония, Симфоничен 
оркестър „Чайковски” на Московското радио, Виенският 
симфоничен оркестър, Academy St.Martin in the Fields, 
English Chamber Orchestra, Оркестърът на Миланската 
скала, Симфоничният оркестър на БНР, Оркестър 
Брукнер-Линц, Софийската филхармония.
Марио Хосен е роден в Пловдив. На 8 години дебютира 
като солист на Пловдивската филхармония. Получава 
образованието си в София, Виена и Париж. Сред 
преподавателите му са проф. Михаел Фришеншлагер 
(ученик на Йехуди Менухин) и проф. Жерар Пуле (ученик 
на Хенрик Шеринг).
Солист и диригент на Виенския камерен оркестър, той 
е и артистичен директор на международния музикален 
фестивал „Варненско лято”. Записва за италианската 
звукозаписна компания „Dynamic”, Генуа. Основател и 
артистичен директор на международната академия и 
музикален фестивал “Орфеус”, провеждани ежегодно във 
Виена.
Марио Хосен е редактор и изследовател на цялостното 
творчеството на Паганини за цигулка и оркестър за 
едно от най-старите музикални издателства в света 
„Musikverlag – Doblinger”, Виена. Удостоен е с много 
престижни отличия, сред които наградата „София“ 
за музика и наградата на ФМ Класик радио. Свири на 
цигулка “Гуаданини” от 1749, която му е предоставена 
от Австрийската национална банка. Той е артист на 
„Thomastik Infeld”, Виена и брандов посланик на „Пежо”, 
България.

Прочутият британски музикален критик Доминик Гил 
определя ДОНГ-СУК КАНГ като „един от големите 
световни цигулари“ в своята „Книга на цигулката“. 
Орманди, Серкин, Менухин, Франческати и други 
изтъкнати музиканти също го описват като цигулар от 
най-висока класа, един от ярките инструменталисти на 
своето поколение. 
Роден в Корея, Донг-Сук Канг заминава за Ню 
Йорк, за да учи в Джулиард Скул, а след това – в 
Института Къртис във Филаделфия при Иван Галамян. 
След като печели първите награди на конкурсите 
на Симфоничната фондация в Сан Франциско и 
Merriweather Post във Вашингтон, е поканен за дебютен 
концерт в Кенеди център. Следват награди от конкурси 
от ранга на „Карл Флеш“ в Лондон, Монреал, "Кралица 
Елизабет" в Брюксел.
Бил е солист на всички големи оркестри по света, 
сред които са Филаделфийската филхармония, 
симфоничните оркестри на Кливланд, Лос Анджелис, 
Сейнт Луис, Сан Франциско, Балтимор, Вашингтон 
и Монреал, а в Европа – Кралската филхармония, 
Лондонската филхармония, оркестрите на BBC, 
Академията на Сейнт Мартин, Шотландски национален 
оркестър, Гевандхаус оркестър, Мюнхенската 
филхармония, Национални оркестри на Белгия и 
Франция и много други. Бил е солист на всички големи 
оркестри в Австралия, регулярно свири със Сеулската 
филхармония и с големите оркестри в Токио, Сингапур, 
Пекин, Шанхай, Хонг Конг.
Работил е с най-изтъкнатите диригенти на нашето 
време – Дютоа, Озава, Мазур, Ярви, Менухин, Салонен, 
Слаткин, Баршай, Янсонс, Норингтън, Фостър, 
Светланов. Свирил е в големи музикални центрове и 
фестивали по целия свят, а много от концертите му (с 
London Proms) са излъчвани директно по телевизията 
и радиото в много страни. Силният му интерес към 
камерната музика го отвежда на сцената на различни 
фестивали за камерна музика – в Сполето, Санта Фе, 
Сиатъл, Ванкувър, Нюпорт и Австралийския фестивал 
на камерната музика.
Репертоарът му включва не само всички добре познати 
концерти от различни епохи, но и редица по-рядко 

Всяка година по традиция Варненската филхармония 
неизменно открива поредното издание на Международния 
музикален фестивал "Варненско лято" с Българска 
рапсодия „Вардар” от Панчо Владигеров. 
През 1999 е създадено Оперно-филхармонично 
дружество Варна, което през 2010, вече като ДЪРЖАВНА 
ОПЕРА ВАРНА, влиза, заедно с Драматичен театър 
„Стоян Бъчваров“, в структурата на Театрално-музикален 
продуцентски център Варна.

МИКОЛА ДЯДЮРА е възпитаник на Консерваторията 
в Киев в класа на проф. Роман Кофман. Веднага след 
завършването си застава на пулта на Симфоничния 
оркестър на град Омск. През 1988 е поканен за диригент 
на Националната опера на Украйна, а през 2011 става 
неин директор. Някои от заглавията, по които работи там, 
са „Севилският бръснар“ от Росини, „Риголето“ от Верди, 
„Бохеми“ и „Тоска“ от Пучини, „Норма“ от Белини, „Лучия 
ди Ламермур“ от Доницети, „Мазепа“ и „Евгений Онегин“ 
от Чайковски и много други.
Лауреат е на редица конкурси за диригенти, сред които 
„Ференчик“, Будапеща и „Мин-Он“, както и на специалната 
награда на Асоциацията на японските диригенти. Това 
става след като през 1990 е поканен от знаменития 
Сейджи Озава да премине специализиран диригентски 
курс към Бостънския оркестър, където негови ментори 
са Ленард Бърнстейн и Андре Превин. Успоредно с 
това идва предложението да стане главен диригент на 
симфоничните оркестри в Сеул и Гуанджу. Той приема и 
пътува между Европа и Азия регулярно от 1989 до 1996. 
Съвместната му работа с Националната оперна компания 
на Южна Корея води до редица постановки като „Тоска“ 
от Пучини, „Палячи“ от Леонкавало и „Селска чест“ от 
Маскани. 
След завръщането си в Украйна, Дядюра става основен 
диригент и артистичен директор на Националната 
филхармония, с която в концертни серии представя 
интегрално изпълнение на симфониите на Бетовен и 
Брамс. Реализира редица първи за Украйна изпълнения 
на творби като симфонията „Ромео и Жулиета“ и 
Реквиема от Берлиоз. 


