
ШеСтИ КоНКурС И ШеСтА ПървА 
НАГрАдА ЗА вИКтор треНев
Десетчленното международно 
жури присъди на Виктор Тренев 
първа награда във втора катего-
рия. Малкият цигулар спечели 
публиката и слушателите с вир-
туозното си изпълнение на Ин-
тродукция и тарантела от Пабло 
Сарасате и Хоро от Парашкев 
Хаджиев. Единадесетгодишният 
Виктор Тренев е роден в София на 
8 февруари 2001 г. Възпитаник е на 
Софийското музикално училище. 
Учи цигулка при Юлия Ангелова. 
Носител е на златен медал на VI 
Национален конкурс „Орфеева 
дарба“, София, 2010, първи награ-
ди на XXII Национален конкурс за 
млади инструменталисти и певци 
„Светослав Обретенов“, VI Между-
народен конкурс „Млади виртуози 

– Емил Камиларов“, София, Между-
народен конкурс за млади изпъл-
нители на класически музикални 
инструменти, Перник, както и на 
специалната награда на V Между-
народен конкурс за цигулари, гр. 
Ниш, Сърбия, 2011 и Златен медал 
и Специалната награда на Камерен 
оркестър „Орфей“ 2012
 Фондацията на Димитър Бербатов 
поема всички разходи за участи-
ето му в Международния конкурс 
„Ярослав Коциан“ в Чехия.

ПървА НАГрАдА И ЗА доротея 
КръСтевА 
Доротея Кръстева е носител на ре-
дица български и международни 
награди. Родена е на 12 май 1996 
г. в София. На 5-годишна възраст 
започва да свири на цигулка. От 
2002 г. година е ученичка в НМУ 
„Любомир Пипков“ в класа на 
Юлия Ангелова. Носител е на 
първи награди на Международен 
конкурс „Млади виртуози“ София, 
Национален фестивал „Орфее-
ва дарба“ София и Национален 
конкурс „Светослав Обретенов“ 
в Провадия. 
Лауреат е на Международния 
конкурс „Недялка Симеонова“ гр. 
Хасково (II награда), Националния 
конкурс „Добрин Петков“ гр. Плов-
див (III награда), Международния 
конкурс „Охридски бисери“ Маке-
дония (II награда по точки), Меж-
дународния конкурс за струнни 
изпълнители гр. Ниш,Сърбия (I на-
града) и Международния конкурс 
за Австрийска и немска музика гр. 
Бургас (II награда). През май 2012 
година печели I награда на Между-
народния конкурс за млади цигу-
лари „Коциан“ за изпълнението си 
на Ръченица от Панчо Владигеров 
и Havanaise op.86 на Сенс- Санс.
Два пъти е получавала стипендия 
за даровити деца на Министерство 
на Културата. 

фИлИП ЗАйКов е ИЗвеСтеН МлАд 
ЦИГулАр И ПИАНИСт
Роден е на 27 септември 1997 г. в Прага 
в българо-чешко семейство. На 4-го-
дишна възраст започва да учи цигулка 
при Магдалена Мицкова. Носител 
е на първи награди от цигулковите 
конкурсите „Ян Музика“ в Нова Пака 
и „Пълзенецки цигулчици“ в Стари 
Пълзенец. От 2009 г. учи в гимназията 
„Ян Неруда“, където негов учител по 
цигулка е Йиржи Фишер.
Освен прекрасен цигулар, Филип Зай-
ков е много добър пианист. Учи пиано 
в класа на Петер Топерцер. Филип 
е носител и на няколко награди на 
клавирния конкурс Prague Junior Not. 
На тазгодишния Коцианов цигулков 
конкурс спечели втора награда със 
своето бравурно изпълнение на кон-
церт № 5ла минор от Анри Вийотан.
През март Филип Зайков спечели 
второ място и на международния 
конкурс „Браво“ в Намур, Белгия.
Фондацията на известния чешки 
милиардер Петр Келнер The Kellner 
Family Foundation спонсорира учас-
тието на Филип в Муждународната 
лятна академия в Кембридж през 

август тази година.
Филип е и най-малкият цигулар в уче-
ническия оркестър на гимназията 
и през април 2012 г. беше на концерт-
но турне с оркестъра в Дубай.

Мария Захариева

Международни успехи на млади 
български цигулари

От 9 до 12 май 2012 г. в Усти над Орлице се проведе 54 Международен Коцианов цигулков 
конкурс. в него взеха участие млади изпълнители от европа, азия и америка. на тазгодиш-
ното издание на конкурса голям успех пожънаха Доротея Кръстева, виктор тренев и Филип 
зайков. пианиската ивелина Казанджиева от София спечели диплом за най-добър клави-
рен съпровод.
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