НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ
"Проф. Панчо Владигеров"
ВОКАЛЕН ФАКУЛТЕТ
Катедра "Класическо пеене"
ПРОГРАМА
по специалност „Класическо пеене“
Бакалавърска степен
за кандидатстудентски дистанционен изпит
Във Вокален факултет, специалност „Класическо пеене“ за учебната 2020/2021 година
може да се кандидатства с резултата от Държавния изпит по теория и практика на
професията, като балообразуваща е само оценката от изпита по практика на
професията – МИНИМУМ ДОБЪР 4,00
ПРОГРАМА ЗА ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ
за тези, които ще кандидатстват с видеозапис
Първи етап
Изпълнение на песен и ария от опера, оперета или мюзикъл от чуждестранен или
български автор по избор на кандидата.
Втори етап
Актьорско майсторство:
а) изпълнение на стихотворение, басня или монолог (по избор на кандидата);
Задължително е изпълнението да бъде на български език.
Забележки:
– За улесняване на кандидатите при избор на басня или монолог се препоръчват
следните издания:
“Художествено слово” – монолози от пиеси, изд. ”Наука и изкуство”,1992 г., София;
“Художествено слово” – басни, изд. ”Наука и изкуство”, 1986 г., София.
б) изпълнение на танц по избор с акомпанимент.
Кандидатите изпращат записани видео файлове, заедно с подаването на документите.
Може да са групирани – първи етап на един файл, втори на отделен.
ПРИМЕРНИ АРИИ
СОПРАН
1. Моцарт – ”Сватбата на Фигаро”, ария на Барбарина из IV д. ”Аз нещастна я
загубих...”.
2. Моцарт – ”Сватбата на Фигаро”, ария на Сузана из IV д. ”Наближава часът на...”.
3. Гуно – ”Фауст”, ария на Маргарита (Балада за Тулския цар) с речитатива “Бих
искала да зная...”.
4. Масне – ”Манон”, ария на Манон из I.д. ”Да постоя, щом като трябва...”.

МЕДЗОСОПРАН
1. Росини – ”Пепеляшка”, Песен на Анжелина из последно действие с речитатива
“Нявга цар един живял...”.
2. Гуно – ”Фауст”, ария на Зибел из III д. “Разкажете и вий...”.
3. Бизе – ”Кармен”, Хабанера из I д. “Свойта любов да дам...”.

ТЕНОР
1. Верди – ”Риголето”, песен на Херцога из IV д. “Лека безгрижна...”.
2. Верди – ”Травиата”, ария на Алфред из II д. ”Далеч от нея за мене радост няма...”.
3. Гуно – ”Фауст”, ария на Зибел из III д. “Разкажете и вий...”.
БАС И БАРИТОН
1. Моцарт – ”Дон Жуан”, ария на Лепорело из I д. “Ден и нощ покой не знам...”.
2. Моцарт – ”Отвличане от сарая”, ария на Осмин из I д. “Щом жената те обича...”.
3. Моцарт – ”Вълшебната флейта”, ария на Папагено из II д. “Жена или девойка...”.
4. Моцарт – ”Сватбата на Фигаро”, ария на Фигаро из I д. “Щом да танцува графчето
иска...”.
5. Пучини – ”Бохеми”, ария на Колин из IV д. “О, дреха моя верна...”.
6. Доницети – ”Дон Паскуале”, ария на Малатеста из I д. “Тя притежава дивен лик...”
и други, по избор на кандидата.

