
 „Димчо Величков е божи дар. Нежните му, гъвкави, бързи и меки 

ръце докосват клавиатурата с уникално майсторство, което е 

толкова голямо, че дори ангелите се наслаждават. И ние, хората, се 

наслаждаваме.“ 

Сабина Венеранда, 

Пескара, 15 август 2012 г. 

 

„Димчо Величков усеща музика и с изпълнението си дава на 

публиката множество образи. Звукът от свиренето му е пълен с 

жизненост и цвят.“ 

Валерия Федотова в „Музикален живот“ 

Брой 9, 2013, Москва 

 

Пианистът Димчо Величков е противоположността на суетна сценична звезда - фина, сдържана. 
Той няма звездни мечти, изглежда скромен, почти смирен. Той дори не обича музикантите, които 
се поставят и изтъкват на преден план. „Те представят свиренето като шоу, не показват красотата 
на музиката. Музикантът трябва да отстъпи зад музиката и композитора. Надявам се, че ще успея 
възможно най-добре да разбера и да предам със свиренето си това, което композиторът е искал 
да покаже в произведението. " 

Младият българин е роден с любов към музиката и в частност към пианото. Майката е учител по 
история на музиката и вече над 20 години ръководи Националното училище за музикални и 
сценични изкуства „Христина Морфова“ Стара Загора. Бащата е учител по пиано и преподава в 
същото училище. 

Така че логично, младият Димчо Величков, роден в Стара Загора през 1987 г., получава първите си 
уроци по пиано на шестгодишна възраст. На седемгодишна възраст баща му го приема в неговия 
клас по пиано. Скоро професионалният свят осъзнава таланта на младия пианист. Само на девет 
години Димчо Величков получава награда като „Млада надежда” на международния конкурс 
„Музика и земята” в София. Има участия в Двореца на културата в София и като солист с оркестъра 
на Националната държавна опера Стара Загора. Като част от международния проект „Млади 
музикални таланти - България и Франция“, Димчо Величков има участия на 16 годишна възраст в 
Гап и Марсилия. 

След като завършва гимназия с отличие през 2005 г., Димчо Величков е приет в класа по пиано на 
Франц Цетл във Виенската частна консерватория. През 2011 г. завършва бакалавърската си степен 
при професор Маркус Праузе. Магистърската степен следва през 2015 г. По време на студентските 
му години има двама професори, които формират младия музикант: „Иго Кох и Маркус Праузе. 
Тези двама професори ме промениха. Като музикант и като пианист. Дадоха ми различна 
перспектива, различен поглед. " 

Концертните турнета често водят Димчо Величков в българската му родина, свирил е и в Австрия, 
Унгария, Италия, Франция, Северна Македония, Полша, Словакия, Русия, Канада и Южна Корея. 

Някои от успехите му на международни конкурси включват: Първо място на Международния 
музикален конкурс King’s Peak, Първо място на 14-то Международно музикален конкурс  Euterpe в 
Италия. 

Широкият му репертоар включва и някои съвременни композитори от България, но голямата му 
любов са Шопен и Рахманинов: „И двамата имат фантастични произведения. Можете да ги чуете и 
да настръхване. Добрата музика - казва той - носи положителни емоции. Едно наистина добро 
музикално произведение, което чувате за първи път, е като страхотен филм, който виждате: след 
това сте в шок, защото всичко е било толкова перфектно, че сте останали без дъх от напрежение и 
вълнение. Това е опит, който никога няма да забравите - и искате да повторите. " 

От няколко години Димчо Величков предава знанията си на млади таланти. Една от неговите 
студентки оставя трайно впечатление - в музикално и лично отношение. Днес тя е негова съпруга. 
Те живеят заедно в малка къща в Унгария, близо до австрийската граница, а също така свирят 
заедно и като дует. 

„За мен никога не е имало друга възможност освен да свиря на пиано, това е моята съдба.“ С тези 
категорични думи Димчо Величков описва защо е станал и наистина е трябвало да стане пианист. 

 


