
МАРИО КАРБОТА се дипломира с пълно отличие в 
Консерваторията в Пиаченца, след което специализира 
при Марио Анчилоти във Фиезоле. Успоредно с това 
печели много награди от конкурси по флейта, сред 
които може би най-значим е призът от „Франческо 
Чилеа“ в Палми. Изключителното му изпълнителско 
майсторство печели признанието и на публиката, и 
на критиците, които го определят като „великолепен 
музикант от най-висока класа, със съвършен вкус, 
красив тон и отлична техника“. Концертира активно 
из цяла Италия, в повечето страни в Европа, в Близкия 
Изток, Азия, Канада, Мексико и САЩ, в зали от ранга 
на Аудиториума на Швейцарското радио, „Глен Гулд“ 
студио в радио CBC  в Торонто, залата на Литовската 
филхармония, „Джузепе Верди“ в Миланската 
консерватория, „Мануел де Файа“ в Гранада, както и на 
фестивалите в Сантандер, Любляна, Загреб, Техеран и 
други градове. Бил е солист на много големи оркестри, 
сред които Израелската симфониета, Симфоничния 
оркестър на Истанбул, Тюрингските симфоници, 
Симфоничните оркестри на Сан Ремо, Бари, Мадейра 
и Алгарве, както и в САЩ (оркестрите в Амарило, 
Алтууна, Гарланд, Лонгмонт). Реализирал е премиери 
на много творби (често написани специално за него) 
от съвременни италиански композитори като Катанео, 
Ермирио, Фелегара, Пиачентини, Талмели и други.
Друга специална мисия на Марио Карбота е да открива 
незаслужено забравени автори и да ги споделя с 
музикалния свят. Под негова редакция са издадени 
сонатите на Фиорони, Нардини, Лихтентал и Рола. 
Дискографията му включа първи записи в наши дни на 
творби от Джузепе Самартини, Марио Пиати и Нино 
Рота, интеграл от дуети за флейта и цугулка и шест 
квартета от Алесандро Рола. И това са само част от 
имената в един дълъг списък.

МИЛЕНА МОЛЛОВА е едно от най-значимите имена 
в българската клавирна музика. Родена в Шумен през 
1940, талантът й на дете-чудо е забелязан отрано. 
Първият си рецитал изнася на 6, а на 13 години е 
дебютът и със Софийската филхармония. Първата 
й учителка в Шумен е Павла Жекова. Идва съвсем 
малка в София в създадения тогава интернат за 
даровити деца. Две години учи при Димитър Ненов. 
В Музикалната академия неин преподавател е Панка 

ЕМАНУЕЛА ПИЕМОНТИ започва да свири на пиано 
когато е на 4 години под ръководството на своята 
майка. Учи в Миланската консерватория при Анита 
Порини и Алберто Моцати и се дипломира с пълно 
отличие през 1980. От малка обича съвместното 
музициране и с голяма радост и ентусиазъм свири в 
различни състави – от дуо до септет,  първоначално 
с млади бъдещи таланти, впоследствие – с музиканти 
от европейска величина като Херман Бауман, Франко 
Ормезовски, Енрико Диндо, Марио Хосен, Мишел 
Шарапан. 
В продължение на няколко години посещава 
майсторските класове на Trio de Trieste и много от 
срещите там ще се окажат решаващи за нейното 
музикално бъдеще – Дарио де Роса, Пиеро Фарули, 
Амедео Балдовино, Морийн Джоунс, Валентин 
Берлинский и други. През 1982 Емануела Пиемонти 
създава, заедно с Паоло Гидони и Алберто Друфука, 
Трио Матис, с което печелят поредица от награди  - 
Vittorio Gui във Флоренция, Аткинсон  в Милано и 
стигат до финала на Мелбърнския конкурс по камерна 
музика.
Кариерата й на камерен музикант я отвежда в най-
престижните зали из цяла Италия, до турнета в 
Германия, Испания, Франция, Португалия, Израел, 
Австралия и Китай. Емануела Пиемонти преподава 
камерна музика в консерваторията „Джузепе Верди“ в 
Милано.

Програмата изготви Лилия Големинова

ФРЕДЕРИК ОДИБЕР дебютира на голяма сцена в 
Голямата зала на ЮНЕСКО в Париж, когато е на 17 
години. Учи в Националната консерватория в Париж, 
където печели първа награда при виолончелистите, 
специализира при Марк Дробински, Мод Тортелие 
и Гари Хофман. 1992 е важна за Фредерок Одибер 
– получава наградата на асоциацията „Live Music 
Now France”, която му е връчена от Йехуди Менухин, 
който го окуражава да гради солова кариера. И 
тази кариера го отвежда къде ли не – бил е солист 
на всички големи оркестри в Чехия, Симфоничния 
оркестър на Ница, Филхармонията в Киншаса. 
Изнасял е рецитали (често придружени с майсторски 
класове) в Япония, Тайван, Полинезия, Израел, 
Турция, както и във всички значими френски 
концертни зали като Гаво в Париж и Фестивалния 
дворец в Кан. От 2006 Одибер е водач на 
виолончеловата група в La Chambre Philharmoniqie 
– един уникален и иновативен оркестър, създаден 
от Еманюел Кривин, в който той събира оркестранти 
от най-добрите европейски оркестри, обединени 
от общата си музикална визия. Успоредно с това 
Одибер е и първи виолончелист на Дрезденския 
симфоничен оркестър. Специални са отношенията му 
с Мстислав Ростропович, който лично го поздравява 
като концертмайстор на Симфоничния оркестър на 
Бретан и заради значимостта на когото Одибер е 
канен да изнася доклади на различни конференции.
Одибер има голям интерес към старинните 
инструменти и участва в редица проекти и записи 
с реномирани барокови оркестри. Същевременно 
често може да бъде чут да изпълнява нова музика 
(Ксанакис, Пиати) на форуми като Пролетния 
фестивал в Монте Карло или в сериите на Радио 
Франс. Специално създаденият от Одибер рецитал, 
озаглавен „Ако разкажа историята на виолончелото? 
От Бах до наши дни“, е представян от него над 100 
пъти във Франция и по света.
Фредерик Одибер преподава в Музикалната 
академия „Принц Рение III”  и в Консерваторията в 
Ница. От 13 години е и музикален координатор на 
фестивала Cello Fan. През 2009 става кавалер на 
Ордена за културни заслуги на Монако.
Един от инструментите, на които свири, е виолончело 
Филипо Кордано от 1774.



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. 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.

АНЖЕЛА ТОДОРОВА е родена на 8 Март 1999 в 
София. Започва музикалното си обучение на 5-годишна 
възраст под ръководството на Детелина Минкова в 
читалище “Светлина”. На 6 години е приета първа по 
успех в Националното музикално училище „Любомир 
Пипков” в София в класа по пиано на Емилия Канева. 
От 2014 г. е ученичка на проф. Милена Моллова.
През 2018 завършва с отличие Националното 
музикално училище „Любомир Пипков“ в класа по пиано 
на проф. Милена Моллова, а след това продължава 
образованието си в НБУ отново под нейно ръководство. 
От месец март 2021 е приета да продължи своето 
обучение в държавния университет за музикално 
и сценично изкуство във Виена (MDW) в класа на 

Пелишек. Голямата международна кариера за нея 
започва през 1957, когато едва 17-годишна печели 
Пета награда на станалото по-късно легендарно първо 
издание на конкурса "Чайковски" (председател на 
журито е бил Шостакович). След това специализира 
една година в Москва при Емил Гилелс.  Следват 
награди от други престижни клавирни форуми като 
конкурса на телевизия ARD в Мюнхен, „Маргарита Лонг 
/ Жак Тибо“  в Париж, конкурса „Бетовен“ във Виена. 
Дълги години е професор по пиано в Националната 
музикална академия и мнозина нейни възпитаници 
правят впечатляваща кариера като солисти и 
преподаватели по целия свят. Милена Моллова е 
поканена на оглави Музикалния департамент на 
Нов български университет (2000-2008), където е 
почетен професор. Изнасяла е майсторски класове 
в САЩ, Канада, Южна Корея, Гърция, Китай. Много 
значими български композитори като Красимир 
Кюркчийски, Стефан Драгостинов, Георги Арнаудов 
са писали творби специално за нея. Активната й 
дългогодишна концертна дейност обхваща всички 
оркестри и големи фестивали в България, гастроли 
из цяла Европа, Северна Америка, Азия. Билa е жури 
в редица престижни международни конкурси у нас и 
по света, била е и председател за България на EPTA 
(European Piano Teachers Association). Удостоена е с 
големи национални отличия, сред които орден „Кирил и 
Методий“ и „Златен век“ (огърлие).
МИЛЕНА РАДИНСКА е завършила ДМА в класа на 
Милена Моллова. От ранна възраст има самостоятелни 
изяви и е солист на оркестри от България, Италия, 
Сингапур и други. Репертоарът й включва както 
класическа, така и съвременна музика. Свири в 
много камерни формации, има множество първи 
интерпретации на нови композиторски творби. Дълги 
години живее и преподава първо в Италия, след това в 
Южна Корея, а сега и в Турция. 
КЛАВИРНОТО ДУО Милена Моллова / Милена 
Радинска е ансамбъл, който се ражда естествено 
и спонтанно от родствената и духовна връзка, от 
надпреварата, сближаването и взаимодопълването 
между различни поколения чрез изкуството и от 
взаимния респект между две индивидуалности, които се 
обединяват в името на вдъхновената интерпретация на 
музиката.

световноизвестната пианистка Лилия Зилберщайн.
Лауреат на над 20 награди от конкурси по пиано и 
камерна музика в България, Сърбия, Македония, 
Румъния, Чехия и Италия (Първа награда на „Млади 
виртуози“ в София (2010), Гранд при в Италия 
(2010), три Първи награди в Сърбия и Македония 
(2012), Трета награда в Усти над Лабем Чехия 
(2014), Първа награда на „Бах и неговото съвремие“ 
в Пловдив (2015), Първа награда на “Perusia 
Harmonica” Италия (2020) и др.). През 2019, в рамките 
на фестивала “Варненско лято”, прави световна 
премиера на произведението “Manuscripta rubra” от 
композитора проф. Георги Арнаудов. Стипендиант 
на проф. Милена Моллова, Марио Хосен, Фондация 
„Йордан Камджалов“, Фондация „Комунитас“, 
Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий” и 
“Министерство на културата” на Република България. 
През 2018 Анжела Тодорова участва като солов и 
камерен изпълнител на три концерта в рамките на 
Европредседателството на Република България. 
Отличена е с награда „Златна монета“ за принос към 
развитието на българската култура.

Любовта на ОЛИВИЕ ШАРЛИЕ към цигулката е 
дълбоко вкоренена в традициите на семейството 
му. Той постъпва в Националната консерватория 
в Париж на 10-годишна възраст и още като 
тийнейджър получава подкрепата на големи 
музиканти като Надя Буланже, Йехуди Менухин и 
Хенрик Шеринг. Следва впечатляваща поредица 
от международни награди от конкурсите в Мюнхен, 
Монреал, Индианаполис, Хелзинки (Сибелиус) 
Париж (Жак Тибо). Успехът не закъснява и много 
скоро парижки и регионални оркестри, както и 
големи международни ансамбли, канят младия 
солист. Сред тях са Националния оркестър на 
Франция, Лондонската филхармония, Питсбъргската 
филхармония и мн.др. Концертирайки активно, 
Оливие Шарлие продължава да разширява своя 
репертоар с рядко изпълнявани или дори напълно 
непознати произведения, както и с нови творби. 
Още в консерваторията със своите преподаватели 
Оливие Шарлие усъвършенства и изкуството на 
камерното музициране и самият той от своя страна, 
се впуска в мисията да предаде своя опит на 
младите музиканти.


