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 Информация до медиите  

  

 

 „ПЪТ КЪМ СЛАВАТА СЪБРА НАД 1500 УЧАСТНИЦИ“ 

 

7-мият Национален  конкурс „Път към славата“, организиран от Арт център 

„Кърнолски“  събра над 1500 участници от над 42 населени места на 08, 09 и 

10.02.2019 г. в три известни зали в София.  В конкурса традиционно и тази година 

взеха участие деца със специални потребности.  

„Път към славата“  се проведе под патронажа на г-жа Янка Такева – 

Председател на Синдиката на българските учители и с партньорството на Министерство 

на образованието и науката, Руски културно-информационен център (РКИЦ, Столична 

община и Район „Оборище“,  Дом на културата „Средец“ – София, както и с медийното 

партньорство на Телевизия Евроком и списание „Осем“.  

Участниците в четирите категории: танц, поп-вокал, инструменталисти и 

фолклор от 5 възрастови групи бяха наградени на специална церемония на 10.02.2019 

г. с медали, купи, грамоти и лакомства. Освен традиционните награди Grand Prix, I-во, 

II-ро и III-то място и специални награди: покани за участие в международни 

конкурси в Италия, Испания, Полша, България, Румъния, Литва, Македония,Сърбия, 

Щвейцария и други държави, организирани от Арт център „Кърнолски“ („Орфей в 

Италия 2019“, “Magia Italiana 2019”, международния конкурс „Сувалка 2019“ в Полша., 

които бяха раздадени, Арт центъра ще раздаде 9 стипендии на МОН.  

 

  Специални награди на отличени участници бяха връчени от: 

- официалните гости: от името на г-жа Янка Такева; от представител на РКИЦ; от  

дарителския фонд на КНСБ; 

-  от спомоществователите: Списание 8; Орлин Козарев- Май Фарм; Фотография 

Драга Сапаревска; Джи енд Ви - минерална вода „Савина“;  Сани- Конс Тодорови 

с-ие” СД-Зайо Байо,  

- мастър класове от Доц. Етиен Леви, Мая Райкова, Роми Драгнева, Цветанка 

Гергинова, Росен Михайлов, Красимир Тасков;  

- от Арт център Кърнолски - запис и обработка на музикално изпълнение 5 бр. - във 

всяка възрастова група,  

- от ВенЗи - дуетна песен,   

- песен, продуцирана и записана от ДМ Продакшънс 

Тази година за пръв път по време на конкурса  се проведе дискусия на тема: 

„Изкуството, децата и тяхното развитие“. В дискусията взеха участие някои от членовете 

на нашето жури и известни дейци на културата. 
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Журито на тазгодишния конкурс беше представено от: 

1. Категория „Вокал“ 

доц. Етиен Леви - певец и музикален педагог, преподавател в НБУ;  

Николай Текелиев - Председател на сдружение „Спектър”, мениджър, организатор, 

журналист, член на ФИДОФ, член на журитата на Международния фестивал „Славянски 

базар във Витебск, автор и водещ на радиопредавания, носител на „Златно перо”  

ВенЗи (Венцислав Роланд) - поп- изпълнител; 

Роми Драгнева- музикален педагог, продуцент в БНТ 

Теодора Павлович -  диригентът на Софийския камерен хор „Васил Арнаудов”;  

Донна-Мария - „ДМ Продакшън“ 

Красимир Милетков - педагог и композитор; 

 Мая Райкова - продуцент на джаз, поп и рок музика в БНР;  

ТеодорКойчинов - радиоводещ и финалист в „Мюзик Айдъл“; 

 Стефан Лалчев - продуцент и композитор и финалист в първия сезон на Мюзик Айдъл  

 

2. Категория „Фолклор“ 

Пепа Запрянова-, диригент и основател на Детски народен хор „Трепетлика“ към 

Център за подкрепа и личностно развитие – Бургас 

Евгения Гордиенко- фолклорен танцов ансамбъл "Искрица" 

Калинка Згурова- солистка на Ансамбъла за народни песни на Българското радио, 

известен по късно като „Мистерията на българските гласове“. 

Ева Делинешева- хореограф и ръководител на фолклорна танцова формация 

“Усмивки“. 

3. Категория „Танци“ 

 

Цветанка Гергинова- основател и председател на Българска Танцова Организация 

(БТО) от 2004 до 2011г., зам-председател на Българска Спортна Танцова Федерация 

(БСТФ) от 2006 до 2011г. и Национален съдия.  

Росен Канев  - премиер-солист  на Софийската опера и балет, преподавател в НУТИ. 

През 2012 година получава наградата „Анастас Петров” за педагогическа дейност.  

 Росен Михайлов- хореограф, режисьор, продуцент, лайт дизайнер и преподавател 

повече от 25 години 

 

4. Категория „Инструментал“ 

 

Пенчо Пенчев- завършил ДМА„Панчо Владигеров” гр.София 1980-1984, 

специализиралн Консерватория„Н.А.Римски-Корсаков”, член на международното жури 

на Международен конкурс за млади тромпетисти 

 Проф. Атанас Атанасов - пианист, чембалист и органист, редовен член на Съюза на 

българските композитори, завеждащ катедра „Камерна музика и съпровод” в 

Инструменталния факултет на НМА – София. 
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Проф. Красимир Тасков - композитор, пианист, педагог., член на жюри на национални 

и международни конкурси за пианисти. Професор по композиция (от 2002) и 

ръководител на катедрата по композиция в НМА „Панчо Владигеров“ (от 1999). 

 Проф. Йосиф Радионов - солист на всички български симфонични и камерни оркестри, 

както и на много чуждестранни състави, преподавател в НМА „Панчо Владигеров“ от 

1975.  

 

 Седмото издание на „Път към славата“ завърши с грандиозен  гала-концерт в който се 

включиха най-отличилите се участници от конкурса, други млади таланти. 

За пръв път в тази година по време на конкурса се извърши и прослушване за 

участие в Славянски базар, Беларус. 

 

 

ДИМИТЪР КАРНОЛСКИ - СИН 

Председател на Арт-център „Кърнолски“: 

СНЕЖАНА ПОЛИХРОНОВА - КЪРНОЛСКА 

Заместник-председател на Арт-център „Кърнолски“: 


