
Веселин Стоянов 
 

Представител на т.нар. „второ поколение“ 

български композитори, един от основателите на 

Дружеството на българските компонисти 

“Съвременна музика” през 1933 г. Завършва 

пиано в ДМА (дн. НМА “проф. П. Владигеров”) 

като ученик на брат си през 1926 г. Същата година 

постъпва в Академията за музика и драматично 

изкуство във Виена в класа по пиано на проф. 

Виктор Ебенщайн и композиция при проф. Франц 

Шмит, частно учи пиано при П. Де Кон и 

оркестрация при Вундерер. 

След завръщането си в България работи като 

частен преподавател по пиано и теория на 

музиката и концертира като пианист и диригент (1931-37 г.). От 1937 г. преподава 

музикално-теоретични дисциплини в ДМА. От 1945 г. е професор по композиция и 

музикални форми, декан на теоретичния факултет (1952 г.) и ректор (1956-62 г.). 

Директор на Софийската опера (1953-54 г.). Въпреки че пише в различни жанрове, 

нагласата му е преди всичко към инструментално мислене и драматургически 

разгърнатата симфонизация, реализирани чрез използването на лайтмотивна техника, 

богата хармония и пищна, често екзотична като звучност оркестрация. 

Търсейки свой подход към постигането на национална звучност, той вплита мелодика и 

ритмика във фолклорен стил, без да използва оригинални образци. Веселин Стоянов е 

автор на 3 опери, балет, оперети; на симфонична и камерна музика; 3 концерта за 

пиано и оркестър; хорови, солови и популярни песни; филмова музика и др.  

 

„ПРАЗНИЧНА УВЕРТЮРА“ от Веселин Стоянов е написана през 1959 и въплъщава 

оптимистичния дух на времето. Музиката ú покорява със своята жизненост и бляскава 

звучност, постигнати с ясен и достъпен музикален език, майсторство в драматургичното 

изграждане и богата оркестрация.  

Редица произведения на композитора са се утвърдили като образци на българска 

музика и на световната сцена. Сред тях са гротескната сюита “Бай Ганьо” по Ал. 

Константинов (1941 г.), “Рапсодия (1956 г.) и “Празнична увертюра” (1959 г.); 

инструменталните концерти, написаните през 30-те години Соната и Сюита за пиано, 

Соната за цигулка и пиано, струнните квартети и др. 

Автор е на: оперите „Женско царство“ (1935), „Саламбо“ (1940), „Хитър Петър“ (1952), 

балета „Папеса Йоанна (1969), „Рапсодия“ (1956) и инструментални концерти, камерни 

и други опуси, написани с богатата звучност на късноромантичния музикален език и 

стремеж към национално звучене.  

 



 

Григор Паликаров  

(род. 1971 г. в гр. 

Пловдив) завършва 

Националното 

училище за 

музикално и 

танцово изкуство 

„Добрин Петков“ – 

Пловдив, със 

специалност пиано, 

1990 г., след което и 

Националната 

музикална 

академия „Панчо 

Владигеров” в 

София с магистърски 

степени по четири 

специалности – оперно-симфонично дирижиране, композиция, хорово дирижиране и 

пиано. Още като студент (на 22 години) дирижира “Риголето” в оперните театри в 

Плевен и Стара Загора. 

Дебютира в Националната опера и балет – София, през 1998 г., като дирижира Гала-

концерт на Гена Димитрова по изрична нейна покана. От 2001 г. е назначен за щатен 

диригент в операта и към настоящия момент репертоарът му включва повече от 55 

оперни и балетни заглавия. От 2005 г. Григор Паликаров е и Главен художествен 

ръководител и диригент на Симфоничен оркестър – Пазарджик. 

Маестро Паликаров е чест гост – диригент на много оркестри и оперни театри в 

страната, сред които Софийска филхармония, Държавните опери в Пловдив, Варна, 

Бургас, Русе, Стара Загора, Плевенска филхармония и др. Маестро Паликаров редовно 

осъществява и гастроли в чужбина в страни като Германия, Австрия, Белгия, Франция, 

Италия, Люксембург, САЩ, Русия, Мексико, Словения, Полша, Тайван, Холандия, 

Япония, Корея. Наред с диригентската си дейност маестро Паликаров концертира като 

пианист и композира. Автор е на хорова, оркестрова и камерна музика.  

 


