
1.  О Tannenbaum – традиционна немска песен /Капела ад либитум БАН) 
2.  Добри Христов – Во царствии твоем  / солист Кристина Димитрова; 
Капела ад либитум БАН)  
3.  Апостол Николаев Струнский – Аз зрех, Господи / солист Весела 
Янева; Капела ад либитум БАН) 
4.  Рождество Христово – традиционна руска песен / Капела ад либитум 
БАН 
5.  Алфонсо Марил Де Лигори – Tu scendi dallе stell / Капела ад либитум 
БАН 
6.  Пиегро Йон –Gesu Bambino / солист Ангел Антонов 
7.  Георг Фридрих Хендел – Rejoice, из „Месия“ / солист Любомира 
Серафимова 
8.  Хенри Пърсел – Нека тромпетът свири / солисти Петя Петрова, 
Миглена Павлова 
9.  Йохан Себастиан Бах – Esurientes implevit bonis / солист Петя Петрова 
10. Петер Корнелиус - Немска коледна песен / солист Александър Георгиев 
11*. В. А. Моцарт - Ave verum флейта / Камерен оркестър „Класика“ и 
солисти Венцислав Киндалов и Румяна Петрова - флейти 
12*. Ал. Гречанинов – Валс / Камерен оркестър „Класика“ и солисти 
Венцислав Киндалов и Румяна Петрова - флейти 
13*. Джулио  Качини - Ave Maria / солист Анна-Мария Иродоту 
14. Франц Шуберт - Аve Maria / солист Иван Христов 
15. Андрю Ллойд Уебър - Pie Jesu / солисти Мирела Ябанджиева, Весела 
Янева; Капела ад либитум БАН 
16*. Цезар Франк - Panis Angelicus / солист Василий Метаниев 
17. Адолф Адам - Cantique de Noel / солист Калина Пармакова;  
Капела ад либитум БАН 

18*. Чайковски – Валс за оркестър / изпълнява Камерен оркестър 

„Класика“ 

19. Пиетро Маскани - Ave Maria / солист Мирела Ябанджиева  

20*. Неаполитанска песен - Когато се роди младенеца / Камерен оркестър 

„Класика“ и солисти Венцислав Киндалов и Румяна Петрова - флейти 

21*. Дмитрий Шостакович - Валс 2 / Камерен оркестър „Класика“ и 

солисти Венцислав Киндалов и Румяна Петрова - флейти 

22*. Хю Мартин - Have yourself a merry little Christmas / солист: Стефани 

Кръстева 

23*. Джеймс Лорд Пиерпонг - Jingle bells    

24*. Deck the halls – Традиционна английска коледна песен 

25. Ървин Бърли - White Christmas / солисти Мадлен Янкова, Василий 

Метаниев 

26*. Франц Грубер - Тиха нощ, свята нощ  

27. Джон Фредерик Коугс - Santa Claus is coming to town / солист: Георги 

Гърланов 

28*. We wish you a Merry Christmas  – Традиционна английска коледна 

песен 

*аранжимент Румяна Петрова 
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Доц. Иванка Нинова е водещ солист в 

мецосопрановия репертоар в Софийска 

опера и балет от 1989г. Паралелно с 

изграждането на международната си 

кариера е преподавател в НМА „Проф. 

Панчо Владигеров“ от 1992г. Като 

педагог доц. Иванка Нинова подготвя 

своите студенти за наши и международни 

сцени.  

Ежегодно класът по класическо пеене на голямата певица изнася многобройни 

концерти и спектакли. През годините доц. Нинова, заедно с младите 

изпълнители от класа й поставят следните заглавия: „Севилският брънар“ –

Росини; „Любовен еликсир“- Доницети; „Прилепът“-  Щраус; „Слугинята- 

Господарка“- Перголези; „Телефонът“- Меноти; „Бастиен и Бастиена“- Моцарт; 

„Званецът“- Доницети; „Оперният директор“- Чимарза; и премиерните за 

България детски опери „Котаракът в чизми“ и „Червената шапчица“ от Ц. 

Франк. Поставят „Оперетна гала“- концерт спектакъл, имащ успех на сцената на 

ДМБЦ „Ст. Македонски“ – гр. София ,Държавна опера –Стара Загора и 

Държавна опера- Варна. С тези и други заглавия учениците на доц. Иванка 

Нинова жънат успехи през студентските си години, на сцените на оперните 

театри в Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен. Освен спектакли младите 

дарования се изявяват в множество концерти съвместно с филхармоничните 

оркестри в София, Плевен, Бургас, както и превърналите се в традиция концерти 

със Симфониета Враца и Симфониета Видин. През зимата на 2015год. 

традиционния концерт по случай Коледа бе превърнат в Концерт- спектакъл на 

сцената на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. 

 

 

 Капела ад либитум - БАН е сформирана 

през 2008г. под името Камерен хор към 

Българска академия на науките. Диригент на 

състава от основаването му е д-р Мария 

Вълчанова. В него пеят млади учени, 

докторанти, сътрудници и приятели на БАН, 

които работят в най-различни сфери и 

области на науката.. В творческия си път, 

съставът участва в четири последователни 

издания на Международния фестивал за 

православна музика  „Достойно есть” – гр. 

Поморие (2009; 2010; 2011; 2012г.), България. Лауреат е на 3-та награда от 34-иа 

Международен фестивал за ортодоксална музика - Хайнувка, Полша 2016, както и 

на два сребърни медала от международния конкурс "Антонио Вивалди" в 

категориите църковна музика и камерни хорове.  През 2015 г. е отличен за най-

добър хор на Първия международен конкурс за руска църковна музика - гр. 

София, както и на 3-та награда от международния хоров конкурс в Паралия 

Катерини, Гърция. Носител е и на 2-ра награда от международния хоров конкурс 

в гр. Анталия - Турция 2014 г., както и специална награда за най-добър подбор на 

репертоар от същия конкурс,   2-ра награда от 6-тия международен хоров конкурс 

гр. Охрид, Македония през август 2013г.  и  3-та награда в категория камерни 

хорове от престижния международен майски хоров конкурс „проф.Г.Димитров” 

гр. Варна, България през май 2011г, който е част от голямата верига конкурси 

Grand Prix. 
 

 

Камерен оркестър „Класика“ с 

диригент док. Пол Риджуей – САЩ. 

Сравнително наскоро се сбъдна мечтата 

ни да създадем малък камерен оркестър, 

който прие името на по-рано 

съществувалото Трио „Класика“, 

организирано от флейтистката Румяна 

Петрова.  През този кратък период 

изнесохме много концерти, направихме 

записи и участвахме в постановката на операта „Рита“ от Доницети. Имаме 

разнообразни и интересни творчески идеи, които предстои да 

реализираме.Репертоарът ни включва шедьоври от барока, галантния стил, 

класицизма, романтизма, от ХХ и ХХI век, със сериозен акцент върху българската 

и руската музика.Диригент на оркестъра е маестро Светослав Лазаров – пианист и 

диригент в Музикалния театър „Стефан Македонски“. Художествен ръководител 

и солист е известната флейтистка Румяна Петрова – дългогодишен солист–водач 

на група флейти в СО на БНР, лауреат на международния конкурс „Пражка 

пролет“, носител на „Златна лира“ на СБМТД от 2006 г. Постоянни солисти са:  

доц. д-р Венцислав Киндалов – флейтист, преподавател в НМА „П. Владигеров“,    

основател на Академичния камерен ансамбъл;  проф. Богдана Попова – пианист, 

преподавател в НМА „П. Владигеров“, лауреат на международни конкурси;  

Нарине Варданян – цигулка и виола;  Бистра Вутова – виолончело, 

дългогодишен солист на оркестъра на Софийската опера, член на Академичния 

камерен ансамбъл; Юлия Миланова – сопран, дългогодишен солист в 

Швейцария. Концертмайстор е Нарине Варданян.    Гост – диригенти на 

Оркестъра са били Иван Янакиев – диригент на „Оркестър 432“,  редовен 

докторант в Института за изследване на изкуствата на Българската академия на 

науките;  Стоян Ангелов – дългогодишен главен редактор на „Музикални 

програми и музикални състави“ в БНР, композитор, музиковед, журналист;  На 

Оркестъра често гостува като солист, диригент и концертмайстор изтъкнатият 

цигулар Божидар Братоев от Монако, водач на известния клавирен квинтет „Про 

Арте“.Също така на Оркестъра са гостували като солисти:известната пианистка и 

композиторка проф. Благовеста Константинова - преподавател в НМА „П. 

Владигеров“, която специално написа две творби за флейта и оркестър и ги 

посвети на В. Киндалов; цигуларят Матиас Щайнер – концертмайстор и солист 

на оркестър в  Швейцария; известният флейтист Христо Христов – солист на 

оркестър, водач на група и на Духов квинтет в Берлин – Германия, лауреат на 

конкурси; известната цигуларка Анастасия Детистова-Абаджиева – водач на 

струнен квартет „Хорс“, член на Академичния камерен ансамбъл и дългогодишен 

солист на оркестъра на Софийската опера;  пианистката Жени Демирева; 

пианистката Майя Райкова и др. 


