
Трио Владигерови 

Екатерина Владигерова - пиано 

Александър Владигеров – тромпет, флигорна  

Константин Владигеров – пиано, кларинет  

    

 

Екатерина, Александър и Константин са родени в София, в дома на изтъкнатия 
диригент и композитор Александър Владигеров (1933-1993) и на известната актриса 
Величка Чобанова – Владигерова.  Първите си стъпки в музиката правят под 
въздействието на артистичния дух в дома Владигерови. 
Трио Владигерови е създадено заради огромната радост да музицират заедно. 
Проектите им имат за цел да представят музикалната традиция на фамилия 
Владигерови в нейното развитие - през три поколения. Към огромното и неоценимо 
като художествена стойност музикално наследство тримата се отнасят с дълбока 
почит. Съхраняването на неговата автентичност има водещо значение в 
разработването на всяка нова тяхна музикална идея.  
Екатерина Владигерова се дипломира в ДМА „Панчо Владигеров“ – София, и в 
„Университет за музика и изящни изкуства“ – Виена, със специалностите: пиано, 
хорово дирижиране и камерна музика. Изпълнител е на многобройни солови 
концерти и камерно-музикални проекти. 
През последните десет години Александър и Константин Владигерови издават пет 
албума със собствени композиции: „Влюбеният скитник“ (Wanderer In Love) – 2007, 
„За големите и малки неща“ (For The Greatest And The Little Things) - 2011, 
„Мечтаейки за мечтите“ (Dreaming Of Dreams) - 2014, " Посветени звуци" (Dadicated 
Sounds) – 2014, и The Rag Waltz Time – 2017 г. В тях с виртуозна лекота и богата 
фантазия заявяват своята индивидуалност и своеобразен композиторски почерк. 
Концертните изпълнения на Трио Владигерови са жива ретроспекция на музика, 
създадена в продължение на 120 години от три различни поколения, черпили опит 
и вдъхновение от богатството на бългаския фолклор. 
Те изнасят концерти в Австрия, България, Белгия, Великобритания, Германия, 
Италия, Канада, Люксембург, Русия, Швейцария,Унгария, Полша и Чехия.  

www.wladigeroff.com 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wladigeroff.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ZeL7XkhEjjTu4dshr56vdSURkpJ3Ad0ObRhlfE-S1qkE8JAINOF0v5Vs&h=AT3FFHJvAMRcnPFGoPMariJjSYYE1EW1m-oScMDKhz5mdbmGmRuJDEmsBIE1J5feaDwKcpCTsU4ZhJRP318raN-FElfF4BsYhA5_Tr3M3KCpEgZ7dfPNy4P4BO4HXok6bTAXgVSRKVH083j61ojFMQ7bLfE9lBGECQrnrCDZcINtjcObV7-aj_MFuWGrrbJ3-QezovvVrHId_U1thFSnplhaROQLAr-l7bal1Fb1O-dSpZeCHy4pb-vASKVcbcjBMO52ksoLcb3Uhpcr-cBwlAz5jOsKjct7Ro0ItXnj_O4aTsBckyswNBRqhNBF78vl01JkPWTylM24yS4ZoMFx0ek8rFfjNZ32DDYn9XX_Wx9KoUcIrh7TsUjKSd3-0rxwAr3-uaDyQoXoF5TBeuJfWhgpJmf2ruhHqNiWPVNWpAN3iPdYIMLSmNEx0oORC9pgdpdpw0sdoAyC-OmEX1HGvUTIMB9XximC1ovqX-cVkMCXhJIl9s7dMhFIlVS-tZWT8GRaRsRcO91e7LkbCVrucDNJ4Vr4Lwb6OADIwdtk_vAe83oTSDVpmoNZLMzWpxuA_FmOPrmJ_ejPFKRXyHSBjorm4jdyLDOQRMG_WEl24gppiLQy1eHqRpgpEr-4pZLoza5Ydj1cWFr2uOUgXdy_GKLAOIA5zQ


Програма 

 
Панчо Владигеров (1899-1978)  - Романс, оп.20 
Из сценичната музика към пиесата "Йоарец и Максимилиан" от Фр. Верфел  
Аранжимент за пиано, кларинет и тромпет: Екатерина Владигерова  
 

Панчо Владигеров  - "Малък прелюд", " Меланхолия" и "Танц"  
Из цикъла „Пет акварела за пиано“ , оп.37  
Преработка за кларинет и пиано - автора  
 

Панчо Владигеров  -  Кейк-уок (Cake-Walk), оп.49 
Из сценичната музика към пиесата „Цезар и Клеопатра“ от Б. Шоу  
Аранжимент за пиано на четири ръце и тромпет: Трио Владигерови  
 

Панчо Владигеров  -  "Приказка" (Conte), оп.46 
Из клавирния цикъл "Картини за пиано"  
Преработка за тромпет и пиано: Александър П. Владигеров (1933- 1993)  
 

Панчо Владигеров  -  "Дафино вино, хей!", оп.43/No.4  
Из цикъла „Български народни песни“  
Аранжимент за пиано, тромпет, кларинет и вокали: Екатерина Владигерова 
  
Джино Паоли  -  Senza Fine  
Аранжимент за пиано, кларинет и тромпет: Константин Владигеров 
 

Джордж Гершуин (1898 - 1937)  -  Swanee  
Аранжимент за трио вокали, пиано, кларинет и тромпет: Екатерина 
Владигерова  
 

Константин Владигеров  - Volle(R) Kanton & Ода на Радостта  
По тема от Девета симфония на Л. ван Бетовен 
 

Григораш Динику (1889-1949) - Панчо Владигеров  - Хоро стакато (1942) 
Аранжимент за пиано, кларинет и тромпет: Екатерина Владигерова 
 
Трио ВЛАДИГЕРОВИ посвещава концерта на 120-годишнината от 
рождението на своя дядо - бележития композитор Панчо Владигеров 
 

 

 

 



 

 

Панчо Владигеров (13 март 1899 – 8 септември 1978) - композитор, 

музикант, диригент, педагог и общественик от българско-еврейски 

произход, роден в Швейцария, но прекарал по-голямата част от 

живота си в България. Завършва Берлинската музикална академията 

с отличие през 1922 г. Още като студент постига и първите си 

международни успехи – на два пъти печели Менделсоновия 

конкурс. В началото на творческата си кариера Владигеров работи 

като музикант и диригент в театъра на Макс Райнхард в Берлин, 

изнася свои концерти в Германия, Франция, България. По време на 

берлинския си период (1912 – 1932) Владигеров печели като 

композитор два пъти Менделсоновата награда. Първия път тя е за 

„Концерт за пиано и оркестър Nr. 1“ (с това произведение по-късно 

се дипломира световноизвестният диригент Херберт фон Караян), a 

втория път Владигеров взима наградата за оркестрациите си на 

„Копнеж“, „Страст“ и „Изненада“ от клавирния цикъл „Десет 

импресии“ (1920). Освен това в продължение на 11 години пише 

музика за спектаклите на великия немски режисьор Макс Райнхард. 

За заслугите му към българската музика е удостоен с Димитровска 

награда и званията Народен артист. За българската култура творби 

като „Концерт за пиано и оркестър Nr. 1“ (1918) и „Концерт за 

цигулка и оркестър Nr. 1“ (1921) са първите в своя жанр, написани от 

български композитор. През 1932 г. Панчо Владигеров се завръща в 

България и заема професорско място в Българската държавна 

консерватория, където работи в продължение на повече от 40 

години. 

 

       


