
Светлин Христов е роден през 1991 

г. в София. Учи в НУИ „Проф. 

Веселин Стоянов“ - Русе, в класа по 

пиано на именития педагог Евгени 

Желязков, а в последствие 

завършва НМА „Проф. Панчо 

Владигеров“ - София, като 

едновременно следва три 

специалности: класическо пиано – в 

класа на проф. д-р Атанас Куртев, 

композиция – в класа на проф. д-р 

Велислав Заимов, и оркестрово 

дирижиране – в класа на проф. 

Пламен Джуров и доц. Георги 

Патриков. В периода 2015-2016 г. 

специализира в Московската 

консерватория „П. И. Чайковски“, в 

класа на Александър Вершинин.   

Светелин Христов е участвал в множество майсторски класове по пиано и 

дирижиране при личности като: Евгени Божанов, Людмил Ангелов, Божидар 

Ноев, Мария Гамбарян, Павел Егоров, Мамико Суда, Наталия Деева и др. 

Светлин е чест участник на концертния подиум като пианист, камерен 

изпълнител, оркестрант, диригент, композитор. Бил е солист на Русенска 

филхармония и Академичен симфоничен оркестър. Има изяви като диригент 

с АСО и Видински СО. През юни 2018 г. дирижира АСО на сцената на зала 

„България“ в концерта „Звезди от бъдещето“, част от Софийски музикални 

седмици. Участвал е в фестивалите: „Мария Гамбарян” – Москва-

Переделкино, Русия (2011) и „Piano à Vitteaux” Вито, Франция (2014), 

“ppIANISIMO” София (2015), „Славянские встречи“ – Москва - Балашиха, 

Русия (2015).  

Има награди от конкурсите: „Надежди, таланти, майстори“ - Добрич, Албена 

(2008), „Франц Шуберт“ - Русе (2009), (2011), „Шопен“ - Варна (2010), „Карл 

Филч“ - Сибиу, Румъния (2009), „Скрябин-Рахманинов“ - София (2012), 

„Класика и съвременност“ - Стара Загора (2014), и др. 

Негова музика е звучала на фестивалите “ppIANISIMO” - София (2015), (2019), 

„Plovdiv Fresh Festival” (2017), (2019) и в други концертни програми в 

България, Хърватия и Русия. 

 



„Дълбочината на тона, душевната мощ и звуковият интензитет разкриха 

една рядко срещана интелектуална сила при толкова млад пианист. 

Способността му за концентрация, както и прекрасно овладяните му 

физически възможности са абсолютно изненадващи! Този скромен и 

дискретен, доста въздържан младеж очевидно знае как да дозира звуковите 

ефекти, не достигайки никога до агресия или до „заслепяване“ на слушателя. 

Музикалната мисъл на композитора е изцяло опазена и пресъздадена...“  

 

Мартин Шастейнг –  

Директор на международните фестивали PESM и Piano à Vitteaux 

 

 
 

   


