
 

 Галя Ичеренска 

Завършва Средно музикално училище – Бургас със специалност „Класическо  пеене“  и  

естрадно пеене в Българска държавна консерватория в класа на  Георги Анастасов. През 80-те 

години Галя Ичеренска е член на ВГ,, Тоника“ ,като сопрано. Преди  10 години открива профил 

по поп и джаз пеене в  НУМСИ „Проф.Панчо Владигеров” ,а по-късно частна школа по поп и 

джаз пеене.  Участвала е  в “Златният Орфеи”̆, ”Младежки конкурс за забавна музика“ -  София, 

”Международен конкурс за поп и рок музика“ -  София,”Песен за Бургас и морето”, Конкурс 

„Лирата на Орфей” и много други. 8 години живее и работи в чужбина,изнася концерти във 

Виетнам, Русия , Италия, Норвегия, Швеция, Дания, Франция и др.   

Носител е на много награди от наши и международни конкурси. 



Георги Милтиядов – пианист, 

композитор, аранжор и диригент 

 

Георги Милтиядов е роден на 08.09.1998 г. в град Бургас. Занимава се с музика от 4-

годишна възраст, завършва НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас и продължава 

обучението си в НМА „Проф. Панчо Владигеров”– София (спец. оперно-симфонично 

дирижиране). Свири на пиано, пее във вокални формации и за 8 години печели над 40 

награди от национални и международни конкурси като пианист и поп-изпълнител. 

Носител на Голямата награда за постижения в област „Изкуства“ на Фондация 

„Димитър Бербатов“. 

От 2012 г. до 2018 г. е в състава „Collegium Musicum” като пианист, оркестратор, 

аранжор и певец. 

От 2013 г. започва да прави аранжименти и симфонични оркестрации за оркестъра и 

хора на Държавна опера – Пловдив, Русе и Бургас, за Държавен симфоничен оркестър – 

Шумен, Сливен, Плевенска филхармония, Софийска филхармония и НФХ „Светослав 

Обретенов”, Филхармония „Димитър Ненов” – Разград, НМБЦ „Стефан Македонски”, 

група „АКАГА”, „Дани Милев-band”, Ку-ку бенд и др. в различни 

Автор е на над 400 аранжимента за всякакви състави. 

Работи с повечето български музиканти и артисти като Руслан Мъйнов, Люси 

Дяковска, Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Максим Горанов, 

Нина Николина и др. 

В началото на 2015 г. започва композиторската си кариера, в тандем с Пейо Пантелеев 

и същата година получава награда за най-млад композитор и аранжор на „Годишни 

награди за мода, стил и шоубизнес“. 

Има създадени над 40 песни, някои от които са финалисти в конкурсите „Бургас и 

морето“, „Лирата на Орфей”, „Златен кестен”, „София пее”, „Сладкопойна чучулига”, 

Национален фестивал на коледната и новогодишната песен и др. 

През 2018 г. се сформира квартет „ГЕОМАРЧАЛО“, на който става музикален 

продуцент, аранжор и диригент, и осъществяват редица концерти из страната с 

проектите „Classic Pop-Rock Symphony“ и „Незабравимите български песни“ под 

съпровода на Плевенска филхармония. 

 





• Вениамин Димитров е роден в 
гр. Бургас и е на 23г. На 14 
годинишна възраст започва 
да се занимава 
професионално с поп и джаз 
пеене при педагог, като 
паралено се развива и в 
музакалното училище в 
Бургас.  Започва за ходи на 
много конкурси и събира 
десетки награди. През 2014г. 
участва във формата X factor 
а през 2019г. става четвърт-
финалист в “Гласът на 
България”.  Вече има 
издадени 3 самостоятелни 
песни, като тази година 
песента “Потъвам” беше 
номинирана за дебют на 
годината.



• 2019 взима участие в турнето на “Coca Cola“
• 2019 е един от ярките финалистите в “Гласът 
на България“ 

• 2020 участва в музикалните награди на “БГ 
Радио“ и песента му “Потъвам“ взима 
почитната титла “Дебют на годината“ 

• 2014 Grand Prix -  конкурс “Сезони” 
• 2014 First Place - Национален конкурс “ 
Звездици ра Лора”

• 2014 Grand Prix - Национален Фестивл 
“Цветен камертон”

•  2014 First Place - Фестивал “Петнадесет 
Лалета” 

• 2014 First place - Международен конкурс 
“Слънце радост красота”

• 2015 First place - международен конкурс 
“Нота по нота”



https://youtu.be/VDDgcup0ga0


https://youtu.be/Qsm24GPxMmE

https://youtu.be/vQdBWj4Mxqw

• Референции:

 
https://www.youtube.com/watch?v=8_MmaPScxXY

https://www.youtube.com/watch?v=1itzVEWKwq4

https://www.youtube.com/watch?v=Z-wlV7KkL-c
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https://www.youtube.com/watch?v=Z-wlV7KkL-c




Veniamin Dimitrov
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III МЕЖДУНАРОДЕН ВИРТУАЛЕН КОНКУРС
„FLYING STAGE“

БУРГАС 2020

Направление  Музикално изкуство
Специалност Поп и джаз пеене

ПЪРВА ГРУПА
1 Вероника Сидоренко 40 20 7 9 45 20 5 10 50 30 9 10 85.00 III

ВТОРА ГРУПА
1 Весела Колева 46 26 9 9 50 25 7 7 45 26 10 10 90.00 II

Награда№ Име и фамилия на участника
Член на жури               

Галя Ичеренска
Член на жури              

Георги Милтиядов
Член на жури             
Вениамин Димитров

Окончателна 
оценка


