
ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕНКО завършва 

Национално музикално училище "Любомир 

Пипков", София, в класа по пиано на Антонина 

Бонева (1999-2003) и проф. Стела Димитрова- 

Майсторова (2003-2011). Получава 

Бакалавърска степен към факултет "Музика" 

на Нов Български Университет. Паралелно с 

това завършва музикалния колеж "Кралица 

София", Мадрид при проф. Дмитрий 

Башкиров и клавирната академия "Лаго ди Комо", Италия. Артист е на музикалния колеж 

"Кралица Елизабет", Ватерло (Белгия) в класа на проф. Луи Лорти и Аведис Коюмджиан. През 

юни 2019 завършва магистърска степен в БрюкселскатаМузикална Академия при проф. Боян 

Воденичаров. Виктория е хоноруван преподавател към клавирна катедра на инструментален 

факултет и докторант в Национална Музикална Академия „Панчо Владигеров“ от 2019г.  

Носител на „Кристална Лира“ за млад изпълнител за концертни сезони 2007-2008 г. и 2011-

2012 г. Номинирана за млад музикант на годината през 2009 г.  

През януари 2009 г. става Лауреат на Голямата награда на фондация "Д.Бербатов" за върхови 

постижения в областта на изкуствата. Стипендиант на фонадия за млади таланти "Йордан 

Камджалов", "1000 стипендии", "Американска фондация за България", "Св. Св. Кирил и 

Методий".  

През периода 2016/2018г. Виктория става носител на първа награда на международния 

конкурс "Джордже Енеску" (Букурещ, Румъния), победител на клавирния конкурс-фестивал 

"Музикални четвъртъци" (Женева,Швейцария) и носител на престижната награда "Златен век" 

за млад музикант, с принос към културата и изкуството в България. През април 2017 Виктория 

е поканена за член на журито на Международния конкурс за изпълнение на немска и 

австрийска музика, Бургас. През октомври 2017 провежда майсторски клас в НУМТИ "Добрин 

Петков", Пловдив като част от Международния музикален фестивал "Дни на музиката в 

Балабановата къща". През 2020г. изнася майсторски клас в Colegiul de Muzica Sigismund 

Toduta в Клуж (Румъния), организиран от междунарония фестивал „Джордже Енеску“. От юли 

2019 е гост преподавател по пиано и камерна музика на лятната музикална академия и 

фестивал "Музика Мунди" във Ватерло, Белгия.  

През 2020г. Виктория е наградена със „Златно перо“ за принос към българската култура и 

изкуство и става носител на първата голяма награда на дарителски фонд „13 века България“ 

за подкрепа на български таланти в областта на съвременната наука и изкуство.  

Концертира на сцени като BOZAR, Flagey, Chateau du Lac, Ghent Opera House, Piano's Maene 

(Белгия), Alte Oper (Франкфурт, Германия), Auditorio Nacional (Мадрид) и Palau de Musica 

(Барселона, Испания), Atheneum (Букурещ, Румъния), Teatro de la Maestranza (Севиля, 

Испания), NYUAD Art center (Абу-Даби) и много други. Солист на: Брюкселски камерен 

оркестър, Валонски камерен оркестър (дир. Франк Брале), Кралски филхармоничен оркестър 

на Севиля (дир. Джон Акселрод), камерен оркестър на Линкълнууд (САЩ), Кралски 

филхармоничен оркестър на Ливърпул (Англия), Филхармоничен оркестър "Джордже Енеску", 

Симфоничен оркестър на Биел (Швейцария), с който записва диск за проекта "Mozart double" 

през март 2019г. и много други. 

 


