
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.

Родом от Андалусия, пианистката МАРИЯ ДОЛОРЕС ГАЙТАН 
е представител и посланик на испанската музикална култура 
в Италия, избрана от Националните културни институти на 
Европейския съюз заради сериозната си международна 
репутация на отличен музикант с много енергия и оригинални 
интерпретации. Номинирана е за наградата на Фондация 
Принцесата на Хирон и е носител на държавното отличие 
„Marca Espana”. Работи съвместно с Испанската академия за 
военни изкуства и изследвания и с Института Nauta по проекта 
„1871 Tribute”, който развива международните отношения между 
Америка и Испания през призмата на клавирното изкуство. Мария 
Гайтан е лауреат на редица международни конкурси, сред които 
„Антонио Белтрами“ и „Антонио Салиери“. Има реализирани 
записи за испанското, гръцкото и италианското радио и телевизия, 
тя свири и в саундтрака на филма Фиоре на режисьора Клаудио 
Джованези, представен на фестивала в Кан през 2016.

ФРЕДЕРИК ОДИБЕР е възпитаник на Националната 
консерватория в Париж, където печели и първата награда при 
виолончелистите, след което продължава да се усъвършенства 
при Марк Дробински, Мод Тортелие и Гари Хофман. През 1992 
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 

Башкиров , като успоредно следва в НБУ и в Академията на 
Лаго ди Комо в Италия. През 2016 е приета във Висшия колеж 
по музика „Кралица Елизабет“ във Брюксел. Победител е в 
много международни конкурси в България, Италия, Гърция, 
Чехия, Великобритания, Румъния. Печели втора награда 
(при неприсъдена първа) на конкурса „Джеймс Мотрам“ в 
Манчестър, както и специалната награда на Филхармонията 
в Букурещ на Международния конкурс „Джордже Енеску“ 
(2016). Два пъти е носител на „Кристална лира“ за млад 
изпълнител. Номинирана е за млад музиkант на годината на 
БНР през 2009. Същата година получава Голямата награда 
на фондация „Димитър Бербатов“ за върхови постижения в 
областта на изкуствата. През 2009, 2010, 2011 е стипендиант 
на фестивала за камерна музика „Музика Мунди” в Брюксел, 
където свири с Фестивалния оркестър под палката на Максим 
Венгеров. Следват концерти с Брюкселския камерен оркестър, 
с Кралския оркестър в Ливърпул, с Камерен ансамбъл 
„Софийски солисти“, Симфоничен оркестър на БНР, Софийска 
филхармония и филхармониите в Русе, Бургас, Враца, 
Разград. Участва във всички големи фестивали в България, 
както и “Young classics Europe“ в Германия и фестивала 
„Сантандер“. През 2010 изнася рецитал в Ню Йорк и е солист 
на Линкълнууд оркестър в Чикаго. Участва в майсторските 
класове по пиано на Борис Берман, Паул Бадура-Скода, Наум 
Грубер, Михаил Воскресенски, Боян Воденичаров и по камерна 
музика при Максим Венгеров, Иври Гитлис, Ференц Радош, 
Франц Хелмерсон, Александър Бондурянский.

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 др. 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.

САНДРО ЛАФРАНКИНИ е роден в Бреша в семейство със 
сериозни музикални традиции – първите си стъпки в света на 
виолончелото прави под ръководството на баща си. Завършва 
Миланската консерватория при Мария Леали и продължава 

със специализации в Кремона, Базел и Рим. През 1999 е 
избран при първия конкурс за първи виолончелист на Teatro e 
filharmonica alla Scala и става част от съставите на Миланската 
скала. Освен интензивната си работа там, включваща опери, 
симфонични концерти, балети и камерна музика, Лафранкини 
гостува като водач на виолончелите в Лондонския симфоничен 
оркестър и в Операта в Цюрих. Бил е солист на редица водещи 
италиански оркестри, както и на Филхармониите в Осака и 
Красноярск, и на Камерния оркестър на Ла Скала. От 2011 до 
2019 е артистичен координатор на ансамбъла на Театро Гранде 
в Бреша. През 2020 решава да се посвети на композирането, 
прави и транскрипции на известни поп, рок и фънк песни за 
виолончело. Имал е привилегията да свири на прекрасни 
инструменти – от изработеното от Франчесо Руджиери през 
1692 виолончело до Карло Антонио Тесторе от 1730, а от 2020 
свири на френско виолончело от 80-те.

НАДЕЖДА ЦАНОВА започва да свири на пиано от петгодишна 
възраст, а на 6 години постъпва като ученик при Елена 
Юлиянова. На 11 годин печели първа награда от конкурса 
"Нашите деца свирят Бах", а година по-късно "Grand Prix" от 
същия конкурс. Следва период, през който печели повече 
от 20 награди от наши и международни клавирни конкурси 
- "Сергей Прокофиев", Донецк (Украйна), " Zailer", София и 
Родос (Гърция), "Франц Шуберт", Русе, "Млади музикални 
дарования", София, "Музиката и Земята", София, "Немска и 
австрийска музика", Бургас и др. През 2005 Надежда Цанова 
е приета в НМА "Проф. Панчо Владигеров" в класа на проф. 
Стела Димитрова-Майсторова и проф. Илия Чернаев. Взима 
участие във фестивалите "Мартенски Музикални Дни" 
"ppIANISIMO" , "Аполония", " Австрийски музикални седмици", 
"Софийски музикални седмици", "Зимни музикални вечери 
Иван Спасов", "Боса Антика" (Италия), "Моцартеум" (Австрия) 
и др. През 2011 Надежда Цанова се дипломира с магистърска 
степен по пиано и започва специализация в Кралската 
консерватория в Брюксел, Белгия под ръководството на проф. 
Боян Воденичаров. Паралелно с това завършва и "Schola 
Cantorum" в Париж, където получава най-високото отличие 
за концертиращ пианист - "Diploma Di Concert". През 2013 
печели първа награда от международния конкурс за пианисти в 
Париж "Flame". Тази награда слага началото на международна 
концертна кариера. Следват и международните награди от 
конкурса " Mayenne" (Франция), "Treviso" (Италия) и "Debut 
Berlin" (Германия). Изнася  много солови рецитали. Заедно 
с тромпетиста Петър Македонски реализира изключително 
успешно дуо, което за кратък период от време печели 5 награди 
от наши и международни конкурси. Получават покана за концерт 
във френското национално радио през 2018 и записи на целия 
им репертоар за "Златния фонд" на Българско Национално 
Радио. Дуото печели наградата на БНР " Музикант на годината" 
в категория "Ансамбъл" за 2017. Надежда Цанова притежава 
изключително разнообразен репертоар, не само като солист, но 
и като камерен музикант. Участва в телевизионни предавания и 
записва за Българско Национално Радио.

Програмата изготви Лилия Големинова



в Кан. От 2006 Одибер е водач на групата на виолончелите в 
La Chambre Philharmoniqie – уникалния 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 е първи виолончелист на 
Дрезденския симфоничен оркестър, с който е гастролирал в много 
от елитните европейски зали, сред които Beethoven Hall в Бон, 
Плейел в Париж, Концертгебау в Брюж и други. 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.

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 др. 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 цигулка и шест квартета от Алесандро Рола.

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 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.

ЖАКЛИН ПРЕЙС завършва Музикалното училище в Пловдив в 
класа по цигулка на Дарина Данкова, след което постъпва в Нов 
български университет при Марио Хосен. След бакалавърската 
си степен там, тя заминава за Виена, където продължава своето 
образование (и получава магистърска степен) в класа на прочутия 
педагог Михаел Фришеншлагер. Лауреат е на Трета награда 
на конкурса Стефани Хол във Виена, удостоена е с приз за 
изгряваща звезда на Международния конкурс за камерна музика 
в Пловдив, има и Първа награда от конкурса "Добрин Петков" 
в Пловдив. Жаклин Прейс е била солист на Пловдивската и 
Варненската филхармонии, а през 2011 – на Orchestre du CNR de 
Paris. Участвала е в редица международни форуми като Летния 
музикален фестивал в Орфорд (Канада) и Фестивала Асахикава в 
Япония, както и в Международната академия „Орфеус“ във Виена. 
През годините е усъвършенствала майсторството си при Мариан 
Пикети, Жерар Пуле и Такаши Шимицу. От 2020 Жаклин Прейс е 

един от водачите на втори цигулки в Националния оркестър на 
Белгия в Брюксел. Успоредно с това, тя интензивно музицира с 
различни камерни състави на редица фестивали в Белгия.

Полската виолистка МАРТА ПОТУЛСКА е гастролирала в 
цяла Европа, в Северна Америка и Азия. Особено интензивна 
е кариерата й на камерен музикант, свирила е с прочути 
инструменталисти от ранга на Маркус Шример, Елена 
Денисова, Тереза Търнър Джоунс, Рудолф Леополд. От 2012 
Марта Потулска е деен член на Виенската група за камерна 
музика Atout, концертира активно в престижните зали в Европа 
като Музикферайн във Виена. Същевременно, още от 2004 
тя редовно свири със симфоничния оркестър на Виенската 
фолксопера. Марта Потулска започва да свири на цигулка, 
когато е на 6, в родния си град Лодз и по-късно се прехвърля на 
виола. Там работи активно със струнния оркестър Виенявски, 
с който изнася много концерти в Европа и САЩ. Носител е на 
първи награди от конкурсите Йоханес Брамс във Виена през 
2007 и от Международния конкурс и фестивал Блед в Словения 
през 2011, както и на втора награда от международния виолов 
фестивал Михал Списак в Полша. Получава и специалната 
награда на международния конкурс за виолисти Лайънъл 
Тетрис във Великобритания. Гастролира като солист не само 
на всички важни фестивали в родината си Полша, но и на Park 
City Music Festival в Лас Вегас, на фестивала в Сен Гален в 
Стирия (Австрия), на фестивала Приятелите на музиката в 
Удине (Италия), на Strings Only в Озор (Хърватска) и др. От 
2012 тя е асистент на проф. Матиас Маурер в Университета за 
музика и изпълнителски изкуства в Грац (Австрия) – висшето 
училище, което самата Марта Потулска е завършила.

Именитият виолончелист АНТОН НИКУЛЕСКУ е роден в 
Букурещ в семейство на музиканти. Още на 14 години свири 
като солист на Молдовската филхармония. Негови учители са 
Раду Алдулеску, Антонио Янигро, Данил Шафран. Паралелно с 
интензивната си концертна дейност Антон Никулеску е заемал 
позицията на първи виолончелист на „Ла Скала“ в Милано 
и на Театро Комунале във Флоренция. Постоянно изнася 
майсторски класове по цял свят, канен е за член на жури в 
най-престижните международни конкурси. Антон Никулеску е 
директор на Филхармонията в Брашов и артистичен директор 
на Румънския камерен оркестър, както и почетен член на 
Академията на Филхармонията в Болоня, създадена през 
1666. Активно свири камерна музика с Трио Виена и с големи 
музиканти като Бруно Канино. Заради своя изключителен 
талант, музикални познания и чувствителност, брилянтната 
си техника и солидна кариера, Антон Никулеску си е извоювал 
позицията на един от водещите виолончелисти в света, канен е 
да свири на най-големите сцени в Европа, САЩ, Япония, Русия, 
Бразилия, Турци, Корея, Мексико, Саудитска Арабия, Китай, 
Хонг Конг, ЮАР, Южна Америка като солист на оркестри и с 
рецитали. Свири на виолончело Пиетро Гуарнери от 1709.

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕНКО е родена през 1992 в София в 
семейство на пианисти. Завършва Националното музикално 
училище в София при Антонина Бонева и Стела Димитрова-
Майсторова. Заминава за Мадрид и работи с Дмитрий 


