
Стефан Драгостинов 

(композитор, диригент, 

пианист) 

 

Роден 11.04.1948 г.София - 

България 

На 12-годишна възраст 

започва занимания по 

композиция при проф. Панчо 

Владигеров и проф. Асен 

Карастоянов. През 1967-70 г. 

следва в БДК (дн. НМА “проф. Панчо Владигеров”) пиано при проф. Б. Стършенов и 

композиция при проф. Александър Райчев. Дипломира се през 1972 г. в 

Ленинградската (дн. Caнкт-Петербургската) консерватория в класа по композиция на 

проф. Б. Арапов. През 1982 г. е стипендиант на ДААД в Кьолн (Германия). От 1974 г. до 

1994 г. работи В ДАНПТ “Филип Кутев” (дн. НФА “Ф. Кутев”) кaтo диригeнт, главен 

художествен ръководител и директор. От 1994 г. продуцира аудиоалбуми със своя 

авторска музика, инспирирана от българския фолклор в две серии: “Ключът към 

тайнството” и “Звуковите икони на България”. Звукозаписите осъществява с основаната 

от него през 1994 г. формация “Драгостин фолк”. С нея изнася концерти в България и 

редица европейски страни.  

Проф. Драгостинов пише в различни жанрове: симфонии и други оркестрови и 

камерно-инструментални произведения, хорова музика, вокални цикли, попмузика, 

балетна, филмова и театрална музика. Композиторският му cтил е ярък синтез между 

национална музикална традиция и съвременни композиторски технологии. 

Произведенията на проф. Ст. Драгостинов се изпълняват на фестивали по цял свят 

“Московска есен”, Летен музикален фестивал в Милано Бергамо, “Варшавска есен”, В 

залите на “Болшой театър”, Мocквa, Центъра “Жорж Помпиду”, Париж и др. 

Авторът Стефан Драгостинов за своята симфонична поема TERRA BULGARA: "Идеята за 

тази творба се върти в главата ми от доста време. В основата е залегнала мелодията на 

очарователната народна песен „Мъдрó хоро“. За пръв път я чух преди половин век; 

запя я Учителят ни, проф. Стоян Джуджев. Мелодията, бликнала от хилядолетния темел 

на богатата фолклорна традиция се лее и се възнася нагоре-нагоре... и сякаш докосва 

Небето и Светлината, взряна в Чертога на Създателя! Необозрима сила и лъчезарен 

устрем блика извътре!... – Симфония! И тъй: след половин век най-сетне събрах кураж 

да я запея “на нов глас“ - да полети с крилете, многобагрието и мощта на 

симфоничната палитра. TERRA BULGARA! – Песен за Древна и Млада България! С 

Упование за Единство, Съзидателна Духовност, Миротворство и Здраве! Песен, взряна 

в Бъдещето! И в Чертога на Светлината! Бог да пази България!" 

 

https://ubc-bg.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://ubc-bg.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/


 

БОРЯН ЦАНЕВ – (диригент) е 

роден през 1973 в Скопие. 

Дебютира през 2004 със 

Софийската филхармония и 

впоследствие става неин 

постоянен гост-диригент. След 

годините си на обучение, той 

гради успешна кариера с 

европейски музикални състави 

и на фестивалните сцени в 

Македония и България. През 

1997 завършва Музикалната 

академия в Скопие; през 1998 – 

магистратура в Музикалната академия в София в класа на акад. Васил Казанджиев. 

През 1999 постъпва като диригент на Македонската филхармония. През 2001 по време 

на специализацията си в Лондонския кралски колеж по музика, Цанев посещава 

майсторски класове и практика при водещите диригенти на съвременността Янош 

Фюрст, Даниеле Гати и сър Саймън Ратъл. Асистент-диригент е на сър Колин Дейвис в 

постановката на „Дон Жуан”. Получава наградата „August Man” (2001) за най-добър 

диригент на Лондонския кралски музикален колеж. От 2002 е доцент в Музикалната 

академия в Скопие. Година по-късно става главен диригент на камерния оркестър 

„Скопски солисти”. Гастролира с Камерния оркестър към Македонската филхармония в 

Рим, Париж и Истанбул в периода 2001-2004. Дирижира още Sinfonietta към Кралския 

музикален колеж – Лондон, Лондонски симфоничен оркестър, Международен камерен 

оркестър – Лондон, Оркестър „Jeunesses Musicales Macedonia“, „Скопски солисти” и др.  

 


