
 

Проф. Александър Текелиев завършва 

БДК (дн. НМА “Mроф. П. Владигеров”) 

композиция при проф. В. Стоянов (1968 

г.). Работи като отговорен редактор в БНР 

(1971-76 г.). Специализира композиция и 

оркестрация в Будапеща при Атила Бозаи 

(1980 г.) и в Париж при Мишел Филипо 

(1982 г.). От 1977 г. преподава в ДМА. 

Професор по композиция и симфонична 

оркестрация (от 1991 г.). Той е автор на 

музикално сценични произведения, 2 

оратории и други вокално-симфонични 

творби, симфонии за струнен оркестър и 

други камерно-инструментални опуси; 

вокални цикли и художествени песни; 

много хорови песни, включително детски 

и юношески песни и вокализи, които са 

представителен репертоар за българските състави; солови песни за деца; 

обработки за народен хор; музика към филми и др. Открояваща в музиката му е 

богатата емоционалност, която определя и използваните различни изразни 

средства. Над 110 негови произведения са публикувани у нас и в чужбина, 50 са 

записани на плочи. Произведенията му са изпълнявани във Франция, Италия, 

Гърция, Япония, Унгария, Португалия, Русия, Украйна, Швеция, Полша, Германия, 

Австрия, Мексико, Норвегия и др. 

 

Софийска филхармония и Хор "Ваня Монева" – Корени 

"Корени" е първото произведение в българското музикално творчество, създадено 

за народен хор и симфоничен оркестър. 

Вокално-симфоничната поема за женски народен хор и симфоничен оркестър 

"Корени" е създадена по народни текстове. Музиката е изцяло авторска (без 

фолклорни цитати). Изградена е в три плана - закачки на мегдана, робски неволи, 

хороводност. Идеята на композитора е да слее тембъра и ритмиката на народното 

пеене със съвременните хармонични и оркестрови похвати на симфоничния 

оркестър. 

 

 



 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 

(диригент) е ученик на 

известния цигулков педагог 

Розенберг. Завършва 

Българската държавна 

консерватория в София със 

специалности оркестрово 

дирижиране при проф. 

Влади Симеонов и цигулка – 

при проф. Михаил 

Балкански. Специализира 

при Евгений Мравински и 

Арвид Янсонс в Санкт 

Петербург. 

От 1972 г. Георги Димитров е 

диригент на Пловдивската филхармония, а от 1981 – главен диригент и директор 

на Русенската опера, както и диригент в Софийската опера. 

В периода 1990-1995 ръководи Симфоничния оркестър на Сан Марино. Награден е 

с най-високото отличие на Републиката – Кавалер на ордена „Санта Агата“. 

От сезон 1995/1996 Георги Димитров е музикален директор и главен диригент на 

Пловдивската филхармония. Като ръководител на Оперно-филхармонично 

дружество – Пловдив реализира множество проекти, турнета в страната и чужбина 

на състава, както и участие в откриването на Европейския месец на културата – 

Пловдив (1999), предавано директно по Евровизия. 

Дирижирал е всички български оркестри и е канен като гост-диригент в Русия, 

Румъния, Унгария, Германия, Италия, Полша, Чехия, Куба, Мексико, Испания, 

Швейцария и др. 

Внушителният му репертоар включва симфонични произведения, оперни заглавия, 

кантатно-ораториални творби. 

 

 


