
ГАЛИНА КОЙЧЕВА-МИРЧЕВА, цигулка 
 

Галина Койчева-Мирчева е родена в гр. Варна. Завършва висшето си образование в 
класа по цигулка на проф. Гинка Гичкова в НМА „проф. П. Владигеров“ – гр. София.  

 

Посещава майсторските класове на И. Нийман, М. 
Минчев, К. Мардиросян, А.Киш и др.  

Лауреат е на много конкурси, сред които  
„Светослав Обретенов“, „Панчо Владигеров“, 
„Добрин Петков“, „Musicians of the new millennium“. 

Концертира като солист на Варненска 
филхармония, Шуменска филхармония, 
Симфониета-София, Добричкия камерен оркестър, 
Бургаска филхармония, Симфоничен Оркестър на 
БНР и Оркестър на Класик ФМ радио. От 1999 г. до 
2010 г. Галина Койчева-Мирчева свири в Арт 
формация „Lot Lorien“, с която имат издадени 
четири албума. Изнасят множество концерти в  
България, Македония, Косово, Кипър, Корея, Русия, 
Финландия, Словения, Полша, Чехия, Карелия, 
Алтай, Пакистан и др.  

 
През 2004 г. е избрана за концертмайстор на младежкия оркестър „Junge Donaub 
Philharmony“ – Германия. От 2005 г. е член на Трио Арденца заедно с пианистката 
Даниела Дикова и виолончелиста Джефри Дийн,с които през 2009г. получават 
наградата „Кристална  Лира“. От 2006 г. работи като хоноруван преподавател в НМА ‘П. 
Владигеров”. От 2007 г. е  концертмайстор на Симфоничния Оркестър на БНР. 
 



ДАНИЕЛА ДИКОВА, пиано 
 
Пианистката Даниела Дикова е динамичен и многолик музикант, отдаден на 
изпълнителското изкуство и преподаването в целия спектър на партниращите 
музикални жанрове.  
 

 

Г-жа Дикова е доцент по клавирен съпровод в НМА - 
"Проф. Панчо Владигеров", където през 2014 г. 
защитава докторска степен на тема "Клавирният 
акомпанимент".   
 
Нейният дългогодишен професионален опит включва 
изпълнения с различни камерни формации и музикални 
партньори, като кларинетиста Петко Радев, цигуларката 
Гинка Гичкова, челиста Стефан Попов, Гавриел Липкинд 
и Анджела Парк, и сопраното Елена Барамова.  Д-р 
Дикова е желан акомпанятор на много международни и 
всички национални конкурси - "Белведере" - Виена, 
"Чайковски" - Москва, "А.Попа" - Румъния, "Рай Уно" - 
Италия, "П.Владигеров" - Шумен "Д. Петков"- Пловдив, 
"Млади музикални дарования"- София. 
 

През 2004 след дългогодишно партньорство с американския челист Джефри Дийн, д-р 
Дикова основава трио "Арденца" заедно с цигуларката Галина Койчева.  През 2009 
ансамбълът получава високото отличие "Кристална Лира" на СБМТД.  През 2008 е 
основана и фондация Арденца (www.ardenzamusic.org), където Д. Дикова е 
изпълнителен директор. През 2010 тя създава конкурсa Vivapiano" за пианисти- 
непрофесионалисти, който е първи по рода си на Балканите, за което през 2012 година 
е наградена за значителен принос към българското изкуство и култура с наградата 
"Златно Перо" на Класик ФМ Радио и Община София. Етно - фестивалът "Rila Exchange" 
и "АРТденциета" (занимателна ваканционна програма с изкуства за деца) са проекти, 
чрез които тя развива творческо мулти-културно сътрудничество между артисти от 
различни възрасти и националности. 
 
Д-р Дикова е била член на жури на национални и международни конкурси като 
"Езерски бисери" - Струга (Македония) 2013 и 2014, и "Горячее сердце" - Москва 
(Русия) 2014и др. Тя има множество записи за БНР и БНТ и е концертирала в Италия, 
Франция,  Швейцария, Австрия, Корея и др.  През 2014 тя издава първия си компакт-
диск "Нани-нани" с приспивни песни от български композитори, и през 2016 - 
настоящата колекция от приспивни песни от цял свят за цигулка и пиано с цигуларката 
Даниела Щерева. 
 
"Пианист с великолепен слух в трансформациите на звука....С цветната звукова 
реторика на "Страници от Албум" на К.Илиев, Дикова властно овладя 
пространството и сякаш формулира знаците на съприкосновение с музикалната 
субстанция..." "Култура" 23 дек 2005г. 
 

http://www.ardenzamusic.org/


  
 

Главен асистент д-р АТАНАС КРЪСТЕВ 
завършва  НМА „Панчо Владигеров” с магистърска степен в класа   на проф. Анатоли Кръстев 
(2012).  От 2011 г. до 2014 г. специализира при проф. Наталия Шаховская в „Ескуела супериор 
де музика Рейна София”- Мадрид. Посещавал е майсторски класове по виолончело на Д. 
Герингас, А. Менезес, Фр. Хелмерсон, А. Норас, Н. Гутман, Д. Вайс, Л. Кларе, А. Герхард, Янг 
Чанг Чо, Т. Керъл, Р. Коен, Й. Горицки, М. Клигел, Р. Лазко,  Т. Деменга и др.   

Преподава виолончело в  НМА „Панчо Владигеров” и НМУ „Любомир Пипков“. Доктор от 
2016 г., асистент от 2016 г. и гл. асистент от 2017 г. 
Има 16 първи и извънредни награди  от   международни конкурси в   Австрия, Испания, Чехия, 
Сърбия и България (2001-2015), сред които: Награда за камерна музика в Мадрид (връчена от 
Кралица София), от Международния конкурс за виолончелисти „ Liezen”(Австрия - 2014), 
Международния конкурс „Jeunesses musicale”, Белград (Сърбия - 2015). Удостоен е с: Грамота  
и Награда на Министерството на културата, Звание на Академията за млади таланти, Награда 
„Златна муза” на РКИЦ и „Кристална лира” на СБМТД (2007 и 2012).  
Концертирал е в Австрия, Франция, Холандия, Италия, Испания, Русия, Гърция, Чехия, 
Словакия, Сърбия, Бразилия и др., на всички отговорни български подиуми и фестивали. От 
2002 г. участвува във виолончеловото трио „Cellissimo”(с Анатоли Кръстев и Калина Кръстева).   
Атанас Кръстев  е изнесъл над 40 концерта като солист на български и чуждестранни оркестри. 
Репертоарът му включва произведения от барока до съвременността. Има многобройни, 
заснети „на живо” концерти в БНТ, Нова TV,  Белградската национална телевизия, Бразилската 
TV ”Globo”, студийни и документални  записи в БНР и др.; DVD в Бразилия, CD със 

„Софийски солисти” и Пламен Джуров, CD с Трио „Oscar Esplá de Asisa” и др.    

Осъществил е редакциите на виолончеловите партии в създадените от Й. Крушев 

транскрипции на творби от Менделсон, Григ и Рахманинов (изд. „Музика“). 



III МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС
„FLYING STAGE“

БУРГАС 2020

Направление  Музикално изкуство
Категория Ансамблово свирене
Специалност Ученически ансамбли

1 Дуо "ВиХри" 48 29 10 10 45 28 10 9 49 30 9 10 95.67 I
Награда№ Име и фамилия на участника

Член на жури              
Галина Койчева-

Мирчева
Член на жури              

Даниела Дикова
Член на жури             

Атанас Кръстев
Окончателна 

оценка


