


 

Младежки симфоничен оркестър при НУИ „Добри Христов“ – Варна 

Творческа биография 

 

Първообразът на Младежкия симфоничен оркестър при НУИ „Добри Христов“ 

– Варна датира почти едновременно със създаването на училището. Още през първата  

учебна 1944/1945 година, едновременно с обучението по специален инструмент и 

музикална теория, се основава и струнен оркестър.  Първият му концерт-майстор е 

Михаил Топалов, който по-късно става концерт-майстор на Музикалната академия  в 

София. Оркестърът открива всички официални програми на училището, и участва в 

градските тържества. Концертмайстори на оркестъра в този период са прекрасните  

цигулари Христо Драганов и Александър Илчев 

От 1965 до 1983 година диригент е Петко Мечков. Оркестърът  постепенно  

нараства от струнен до симфоничен. Отлично се представя на деветия световен  

младежки  фестивал, а на Третият национален преглед  на училищата по изкуствата,  

на 19 май 1969  година получава  висока  оценка  от публика и колеги за изпълнението 

на емблематичното „Адажио“ за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски.  

От 1983 до 1985  година,  диригент  на  училищния  симфоничен  оркестър  е  

Георги  Богданов  Занев. Годините  между  1979  и  1985   са  особено  успешни  за  

концертната  дейност на оркестъра на музикалното училище във Варна. Неговият  

състав, под  ръководството на Георги Занев, се разширява до повече от 90   

великолепни  инструменталисти.  Учениците  посягат без страх към прочути творби   

на гениални  майстори от световна класика до джаз. По личен замисъл на Георги Занев  

и с активното съдействие на музикалното училище, възникна  етско-юношеската опера 

– Варна,  не  само  първата  по  рода си за България,  но и рядко явление за училищния  

музикален живот на Европа.   

От  1985 до 1991 година, диригент на Училищния симфоничен оркестър е  

Нелко Коларов.  Завършил  музикалната  академия с отличен  успех, едва 25 годишен,  

той с ентусиазъм  работи с учениците от Средно музикално училище „Д.  Христов“,  

вече като диригент на  имфоничния оркестър и главен  художествен  ръководител  на  

Детско-юношеската  опера „Знаме  на  мира“.  

От  1992  година,  диригент  на  Симфоничния  оркестър е Милко  Коларов -  

композитор, диригент, музикален педагог, професор. Високо ерудиран и отлично  

подготвен теоретично и практически, той надгражда постиженията на своите  

предшественици. В репертоара на Симфоничния оркестър са застъпени  автори от  

всички  епохи, включително български. Маестро Коларов утвърждава оркестъра като   

филхармоничен състав. Под неговата палка оркестърът участва в Международния 

музикален фестивал „Варненско лято“. 



От 2008 година, ръководството на Младежкия симфоничен оркестър поема 

Маестро Страцимир Павлов. Под неговата палка оркестърът осъществява многобройни 

мулти-жанрови проекти с участие на фолклорни, джаз и поп музиканти, освен 

стандартния класически репертоар. Откроява се пионерската дейност на оркестъра за 

достигане и изграждане на нови публики в града, особено по отношение на 

осигуряване на достъп до култура на младите хора. От 2015, голяма част от концертите 

на Младежкия симфоничен оркестър се заснемат и излъчват по Българската 

национална телевизия. 

Критичната 2020 година постави на изпитание много творчески колективи, но 

Младежкият симфоничен оркестър доказа своята устойчивост, гъвкавост и виталност 

именно през този труден период. Съставът успя да реализира пет концерта от 

поредицата Музикални приказки (през януари, юни, юли, октомври и ноември), 

въпреки почти невъзможните условия за осъществаване на репетиционна дейност. 

Всички концерти бяха заснети и излъчени по националната телевизия, за радост на 

многобройните почитатели на оркестъра, вече в национален мащаб. 

Оркестърът направи и паметна възстановка на първия концерт на основателите 

на музикалното училище – едно събитие от 25 февруари 1945 година, което беше 

символично поврторено на същата дата през 2020 година. Тогавашните учители са 

дирижирали и свирили пред варненската публика под акомпанимента на Симфоничния 

оркестър на Отечествен фронт. Днешните учители изпълниха същите музикални 

произведения под акомпанимента на Младежкия симфоничен оркестър. На събитието 

присъстваха емблематични личности от творческата история на училището, които бяха 

почетени с подобаваща церемония от Община Варна, а училището получи отличието 

„Цар Симеон“ от Министерство на културата за своята активна 75-годишна дейност.  

 



Историческата възстановка бе високо оценена от гражданите на Варна, а 

висотата и качеството на музикалните изпълнения бяха специално отбелязани от 

професионалната гилдия. Този спектакъл бележи едно ярко творческо постижение на 

младежкия колектив, съизмеримо с образците на най-добрите професионални състави. 

 



ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Младежки симфоничен оркестър

при Национално училище по изкуствата

„Добри Христов“ - Варна



Съвместно с Община Варна, оркестърът осъществи

и разви една инициатива на ММФ Варненско лято 

за осигуряване на достъп до култура 

на младите и малките граждани на Варна:

МУЗИКАЛНИ ПРИКАЗКИ

Началото на проекта е през 2009 година...



ГОСПОЖА ВИОЛА

търсейки път към сърцето на бъдещата 
фестивална публика...

Младежкият оркестър започна серия от 
концерти за деца,



ГОСПОЖА ВИОЛА

...под вълшебната диригентска палка на Маестро Павлов.



Дванадесет години по-късно, проектът се радва 
на устойчив интерес от страна на публиката.



През Сезон 2017/2018, залата на 
Градската художествена галерия се оказа малка,  

затова концертите се преместиха в 
Зала 1 на Фестивален и конгресен център – Варна.



В спектаклите участват различни солисти под акомпанимента 
на Младежкия симфоничен оркестър. 



В оркестъра се приемат деца от 9 годишна възраст. 
За емоционален комфорт на най-малките, 

техните учители сядат да свирят рамо до рамо с тях.



Младите солисти съзнават, че детската публика 
е най-трудна за спечелване,

затова удовлетворението след тези концерти е голямо!



Освен музикалните изпълнения, учениците осъществяват и цялата 
организация, включително пренасянето на големите инструменти.

Така младите артисти се учат на дисциплина и отговорност.



„Музикалните приказки“ събират под един покрив много жанрове: 
Класическа, фолклорна, инструментална, вокална и танцова музика.

Това отваря възможности за пряк контакт между различни публики.



Специалност „Поп и джаз пеене“ 
винаги има много фенове.



За ФЛАМЕНКО трябва и млад тореадор!



По реакцията на публиката разбираме, 
че музикалното послание е още по-силно, 

когато е „от деца за деца“!



Но „ГРЪБНАКЪТ“ на всички тези спектакли е 
Младежкият симфоничен оркестър 

при НУИ „Добри Христов“ във Варна
с диригент Страцимир Павлов.



В тежката за всички артисти 2020 година 

оркестърът не престана да радва своята публика. 

Научиха се да готвят програми с двойно по-малко репетиции.

Подготвяха концертите през ваканциите си.

Свириха прави когато нямаше столове.

Свикнаха да свирят на открито. 

От любов към изкуството, на което са посветени, 

и отговорност към публиката, която ги подкрепя.

Те са нашите малки герои!



Благодарим Ви за вниманието!
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