
Венцеслав Николов е роден 

през 1943 г. в Русе. Започва 

да свири на виолончело при 

баща си – известния 

русенски виолончелист, 

диригент и педагог Мишо 

Николов. Завършва 

Музикалната академия в 

София, след което 

специализира в Московската 

консерватория при Мстислав 

Ростропович и Наталия 

Шаховская, както и при 

Янош Щаркер в Швейцария.  

Гастролира в големите музикални центрове на Европа и САЩ, в Мексико, Куба, 

страните от бившия Съветски съюз, Монголия. Досега е изнесъл над 1500 

концерта.  

Творческата му биография включва над 200 записа в Българско национално 

радио, Българска национална телевизия, в музикални центрове в Кьолн, 

Франкфурт, Баден-Баден, Бремен, Карлсруе и за фирмите “Балкантон”, „Мега“, 

„Гега ню“, МДФ - Лайпциг.  

Репертоарът му обхваща повече от 400 творби - от барока до съвременността и 

новата българска музика.  

Професор е по камерна музика в Национална музикална академия „Проф. Панчо 

Владигеров“ в София.  

Създател е на Лятната академия на остров Фьор в Северно море. Води курсове и 

семинари в Германия, Швейцария, Италия, САЩ и България.  

Венцеслав Николов свири на инструмент на Матео Гофрилер от 1726 г.  

Изявява се и като писател-белетрист с точно око за детайлите от живота на 

музиканта. Пише разкази, импресии, приказки и легенди, пътеписи. Автор е на 

книгите:  „Едно учителско семейство“ (2003), „Пътуване с VenziCello“ (2005), 

„Капричии“ (2006), „Острови“ (2007), „Пътека от звуци“ (2008), „Крадци на 

сенки“ (2009), „Да бягаме ли?“ (2011), „Заточен в рая“ (2013), „На бис“ - поезия 

(2014), „За изкуството да си служим с правия ъгъл“ (2016), „За миналото и 

отдавна свършено време“ (2016), „Виолончелист“ (2017). 

 



„Превъзходен артист и преди всичко проникновен музикант. Безупречен 
инструменталист, човек с голяма ерудиция. Неговата способност да 
изпълнява музика от всички стилове и епохи, в това число съвременни 
класици, е достойна за истинско възхищение.“  

Панчо Владигеров, композитор 

 

 „Венцеслав Николов принадлежи към онези изключителни музиканти, 
които съчетават виртуозността с откритата емоционалност, с 
богатото въображение. Неговото вдъхновено изкуство се нарежда сред 
постиженията на най-големите.“  

Константин Илиев, композитор 

 

„Считам Венцеслав Николов за великолепен челист и музикант. Неговият 
опит като изпълнител и педагог го поставя в първите редици на 
съвременниците му... Всяка музикална институция може да се гордее да 
има в редовете си Венцеслав Николов.“  

Янош Старкер, виолончелист и музикален педагог (САЩ) 

 

 


