
ПРОГРАМА 
 

ЧЕСТВАНЕ 55 ГОДИНИ НУИ”ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ” 
 

15 септември 
• Тържествено откриване на учебната година     
• Концерт на Надя Вачева-Хьобарт /пиано/, бивш възпитаник на училището, 

и Ерик Хьобарт – цигулка, Виена, посветен на 100 години от рождението 
на Стефан Вачев – основател на училищния оркестър 

15 – 18 септември 
• Майсторски класове по пиано, цигулка и камерна музика на Надя Вачева – 

Хьобарт и Ерик Хьобарт 
21 септември 

• Участие в музикален проект на Tim Steiner и Общинска фондация „Русе – 
град на свободния дух” 

23 септември 
• Концерт във Виена на лауреатите на първа награда от ІХ международен 

конкурс „Франц Шуберт“ – Русе, 2013 
 

Октомври 
22 октомври, 5 и 19 ноември, зала Русе, 18:30 

• Есенен фестивал „Класическа китара” 
 
Ноември 
15 ноември, зала Култура, 18:00 

• „Младите гласове на училището по света” - Концерт на Венера Котларова 
и Пламена Ангелова 

25 ноември, БКЦ „Дом  Витгенщайн” - Виена 
• Концерт „Българска музика“ на ученици от училището 

 
Декември  
04 декември, зала Русе, 18:00 

• Концерт на специалност „Народно пеене” 
08 декември, зала Русе, 18:30 

• „В памет на Джон Ленън” – мултимедиен концерт 
КОЛЕДЕН ФЕСТИВАЛ:  
12 декември, зала Култура 

• Концерт на Кемран Даудов - обой и Светлин Христов – пиано 
15 декември, НУИ - фоайе 

• Изложба „Коледно настроение“ – сурвакници, картички и коледни 
елементи  

15 декември, зала Русе, 18:00      
• „Коледни звездички“ - танцов спектакъл на учениците от начален курс 

16 декември, зала Русе, 18:00      
• Концерт „Коледни струни“  

17 декември,зала Русе, 18:00      
• „Малкият китарист“  

18 декември, зала Русе, 18:00    
• Коледно шоу на Випуск 2015 

19 декември, зала Русе, 18:00    
• Най-малките пианисти свирят за Коледа 

22 декември, зала Русе, 18:00    
• Празничен концерт 

 
 



Януари 
14 януари, зала Русе, 18:30 

• Концерт - трибют на Бийтълс 
28 януари,зала  Русе, 18:30 

• ЗИМНИ КИТАРНИ ВЕЧЕРИ: 
– Концерт на класа на Ив. Кочев     

 
Февруари 
11 февруари, зала Русе, 18:30  

• ЗИМНИ КИТАРНИ ВЕЧЕРИ: 
- Концерт на преподавателите по класическа китара, възпитаници на 
училището 

13 февруари, зала Култура, 18:00 
• „Младите гласове на училището по света” - Концерт на Мария-Луиза 

Тошева - Швейцария и Кристин Иванова - Русия     
25 февруари, зала Русе, 18:30 

• ЗИМНИ КИТАРНИ ВЕЧЕРИ     
- Концерт „Камерна музика за класическа китара” с участието на настоящи 

ученици и бивши възпитаници 
     
20-25 февруари 

• Общоучилищен конкурс „ 55“ за музика, поезия, литература, класически 
танц, български народни танци, народно пеене и изобразително изкуство 

27 февруари, зала Русе, 18:00ч 
• Концерт на лауреатите от общоучилищния конкурс „55”, посветен на 

Националния празник 3 март 
 

Март 
• 55 МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 

14 март, Доходно здание, 19:00 
- Откриване-концерт на фестивален оркестър от бивши възпитаници на 
училището с диригент Емил Табаков и солист Светлин Русев 

 -  Проект „Пътека на славата“ 
19 март, Доходно здание, 19:00   

-  Концерт на Евгени Божанов 
   
Април 
13 април, зала Култура, 18:00 

• Концерт на бивши възпитаници на специалност „Класическо пеене“  
 
• ПАТРОНЕН ПРАЗНИК 

20 април, Доходно здание, 18:00 
- Проект „Калейдоскоп“- артистична акция в градска среда 

20 април, Доходно здание, 19:00 
 - Празничен концерт 

27 – 29 април, зала Русе, 18:00    
• Четвърти международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли 

„Културните центрове на Европа“ 
30 април, зала Русе, 18:00 

• Годишен концерт на специалностите „Класически танц”, „Български 
танци” и „Народно пеене” 

 
 
 
 



Май 
11- 13 май, Концертен салон, НУИ 

• Майсторски клас по пиано на Мариета Петкова – Холандия, бивша 
възпитаничка на училището 

21 май, зала Русе, 18:00 
• Акт – концерт на учениците от І клас 

22 май, зала Филхармония, 19:00 
• Концерт на Оркестъра на Държавна опера – Русе със солисти ученици от 

различни специалности 
22 май, НУИ - фоайе  

• Реализация на пано-колаж с фотографии „55 - хроника на празника“ 
 
Юни 
1 юни, зала Русе, 18:00 

• Акт – концерт на учениците от ІІ до ІV клас 
15 юни, зала Русе, 18:00 

• Акт – концерт и връчване на дипломи на Випуск 2015 
 
Юли 
3 - 20 юли 

• Провеждане на международна музикална академия „Алегра“  
    


