СПРАВКА
с научните приноси на
художествено-творческата дейност
на доц. д-р Цветан Милчев Недялков

I. КОНЦЕРТНА ДЕЙНОСТ:

1. Класически концерти:
 30.06.2016 г., зала „България“

Концертен цикъл „Класиката в киното”
С участието на:
-

Софийска филхармония,

-

Диригент: Константин Илиевски

-

Солист: Цветан Недялков – китара, Иван Керековски - пиано

В програмата:
-

Михаил Глинка, Испанска увертюра № 2, „Лятна нощ в Мадрид”

-

Хоакин Родриго, Концерт за китара и оркестър „Аранхуес“ Allegro con spirit. Adagio. Allegreto gentile.
Солист – Цветан Недялков

-

Мануел де Фая, „Нощи в градините на Испания”
- En el Generalife
- Danza lejana
- En los jarbines de la Sierra de Cordoba
Солист – Иван Керековски

-

Нилокай Римски – Корсаков, „Испанско капричио”
- Alborada.Variozioni
- Alborada.Scena e canto Gitano
- Fandango Asturiano.
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 27.09. 2018 г.,гр. Видин, зала “Филхармония”

Концерт „Симфониета Видин”
С участието на:
-

„Симфониета Видин”

-

Диригент: Константин Илиевски

-

Солисти: Цветан Недялков, Христо Нейчев

В програмата:
-

Шабрие - Илиевски, „Испански валс“

-

Хоакин Родриго, Концерт за китара и оркестър „Фантазия за един благородник“ –
Vilano y Ricercar. Espafioleta y Fanfare de la Cabaleria de Napoles. Dansa de la
Hachas.Canario.
Солист: Цветан Недялков

-

Цветан Недялков, „Акустична песен“

-

Цветан Недялков, „Банишора forever“

-

Цветан Недялков, „Бетовен“

-

Цветан Недялков, „Ганг“

-

Абреу, „ Тико- Тико”

 24.09. 2018 г.,гр. Ямбол зала “Безистена”

Концерт „Откриване на 51 творчески сезон”
С участието на:
-

Камерен оркестър „Дианополис”

-

Диригент: Константин Илиевски

-

Солисти: Цветан Недялков – китара, Цветомира Гицова – сопран

В програмата:
-

Красимир Кюркчийски, „Месечинко льо грейливка”

-

Д. Петков, „Ария”

-

Шабрие - Илиевски, „Испански валс“
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-

Хоакин Родриго, Концерт за китара и оркестър „Фантазия за един благородник“ –
Vilano y Ricercar. Espafioleta y Fanfare de la Cabaleria de Napoles. Dansa de la
Hachas.Canario

-

Хименес, „Сарсуела”

2. Джаз концерти:
 10 .06.2017 г. , „София лайв клуб”

Концерт на „Акустично Трио 3000”

(Цветан Недялков, Веселин Койчев и Иван Лечев). В рамките на китарен фестивал „Sofia
Guitart fest 2017”
В програмата:
-

Цветан Недялков, „Акустична песен“

-

Цветан Недялков, „Банишора forever“

-

Веселин Койчев, „Буболечки“

-

Веселин Койчев, „Подзим съм Мале“

-

Цветан Недялков, „Бетовен“

-

Цветан Недялков, „Бът Рома“

-

Цветан Недялков, „Bossa Nova“

-

Веселин Койчев, „Каун“

-

Цветан Недялков, „Ганг”

 6 септември 2016 Празници на изкуствата „Аполония”, гр. Созопол

Концерт на китарно дуо Цветан Недялков и Веселин Койчев с проекта
„Teachers”
С участието на:
-

Цветан Недялков – китара

-

Веселин Койчев – китара

-

Христо Минчев – бас

-

Кристиан Желев – ударни
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В програмата:
-

Армандо Ентъни „Чик“ Кърия, „Испания“

-

Джером Керн, „All the Things you are“

-

Астор Пиацола, „Libertango“

-

Цветан Недялков, „Бът Рома“

-

Цветан Недялков, „Банишора forever“

-

Цветан Недялков, „Ганг“

-

Веселин Койчев, „Буболечки“

-

Майлс Дейвис, „Solar“

-

… „Лале ли си зюмбюл ли си“ - обработка Цветан Недялков

-

… „Подзим съм, мале“ - обработка Веселин Койчев

 26 септември 2017 г.

Концерт на китарно дуо Цветан Недялков и Веселин Койчев с
проекта „Тhe Teachers
В рамките на Международен китарен фестивал „Pleven Guitar Festival”
С участието на:
-

Цветан Недялков – китара

-

Веселин Койчев – китара

-

Христо Минчев – бас

-

Кристиан Желев - ударни

В програмата:
-

Франк Гамбали, „Fortune“

-

Веселин Койчев, „Чик“

-

Франк Гамбали, „You are all the things“

-

Веселин Койчев, „Каун“

-

Веселин Койчев, „Подзим съм мале”

-

Цветан Недялков,„Бът Рома“

-

Бронисло Кейпър, „On Green Dolphin Street“

-

Боби Хеб, „Sunny“
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-

Уес Монгомери, „Road Song“

-

… „Лале ли си зюмбюл ли си“ - обработка Цветан Недялков

-

… „Седнала е бяла Неда“ - обработка Веселин Койчев

3. Поп концерти
 25 март 2015 г., НДК, зала 1

Концерт на Тоника Домини „В памет на Гого”
С участието на:
-

Красимир Гюлмезов

-

Дует „Шик”

-

Нели Рангелова

-

Веселин Маринов

-

Нора Караиванова

-

Любена Нинова

-

сборна формация: Цветан Недялков, Жоро Марков Jr., Ивайло Звездомиров, Николай
Плачков, Гинка Радилова, Владимир Димов и др.

В програмата:
-

„Годините”, муз. Краси Гюлмезов, текст Мартина Ангелова

-

„Есен”, муз.Тончо Русев, текст Петър Караангов

-

„Лято“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Димитър Керелезов

-

„Обич“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Влади Априлов

-

„Мария“, муз. Стефан Диомов, текст Иван Нейков

-

„Като стара икона“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Краси Гюлмезов

-

„Бургаски вечери“, муз.Иван Коларов, текст Иван Ванев

-

„Вместо сбогом“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Живко Колев

-

„Просто те обичам“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Дочка Дичева

-

„Мой стих“, муз. Мария Ганева, текст Стефан Банков

-

„Що ли те чакам“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Александър Петров

-

„Нощ над града“, муз. Тончо Русев, текст Петя Дубарова
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-

„Песен за старата любов“, муз. Красимир Гюлмезов, текст Мариета Ангелова

-

„Здравей, как си приятелю“, муз. Стефан Диомов, текст Пейо Панталеев

 13 септември 2015 г., Античен театър гр. Пловдив

Концерт на Мирослав Костадинов - Миро и сборен оркестър
С участието на:
-

Светлин Куслев - клавишни и вокал, Цветан Недялков - китари,
Венелин Венков - ритъм секция, Михаил Дичев -бас.

-

Щрайх квартет „Хипнотик”

-

Вокалисти: Севинч Ибрахим, Християна Дънкова, Мелинда Христова,
Тодор Гаджалов,

-

Огнян Георгиев, Константин Томов

-

Балетна формация с хореограф Маргарита Будинова

В програмата:
-

„Рискувам да те имам“, музика Мирослав Костадинов и Светлин Куслев, текст
Мирослав Костадинов

-

„Скочи над мен“, музика и текст Мирослав Костадинов и Светлин Куслев

-

„Подслон“, музика Мирослав Костадинов и Светлин Куслев, текст Мирослав
Костадинов

-

„Минаваш през мен“, музика и текст „Каризма”

-

„Всичко било е насън“, музика и текст Мирослав Костадинов

-

„Сувенир“, музика и текст Мирослав Костадинов

-

„Месия“, музика Мирослав Костадинов и Светлин Куслев, текст Мирослав
Костадинов

-

„Месия“, музика Жени Джамбазова, текст Мирослав Костадинов

-

„Август е Септември“, музика и текст Мирослав Костадинов

-

„Колко ми липсваш“, музика и текст „Каризма”

-

„Ще избягам ли от теб”, музика и текст „Каризма”

-

„Повей,ветре”, музика Йосиф Цанков, текст Димитър Василев
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4. Концерти с Ку-Ку Бенд
 25 септември 2015 г., Национален стадион „Васил Левски” София

Концерт на Слави Трифонов и Ку-Ку Бенд
С участието на:
-

Слави Трифонов

-

Ку Ку Бенд

-

Крисия

-

Калин Вельов

-

Нели Петкова

-

Николай Арабаджиев

-

Хасан и Ибрахим Игнатови

-

Деси Добрева

-

Лили Йончева

-

Сборен симфоничен оркестър с концерт майстор - Емил Халтъков

-

Берковския Духов оркестър

-

Балет „Магаданс”

-

Фолклорна формация „Вакали”

-

Фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”

-

Национален отбор по естетическа гимнастика

-

Младежки духов оркестър и мажоретен състав гр. Бетевград

-

Студенти от класа по китара на Цветан Недялков – Йоан Йорданов,
Георги Захариев,

-

Деян Димитров, Тодор Язовалийски, Стефан Филипов

В програмата:
-

„Ад и рай”, музика Георги Милчев и Ку Ку Бенд, текст Ивайло Вълчев

-

„Лудо младо”, музика Атанас Бояджиев текст народен

-

„Кога зашумят шумите”, музика и текст народни, аранжимент Ку Ку Бенд

-

„Свадба”, музика Георги Красимиров – Герасим, текст Ивайло Вълчев

-

„Ах, къде е мойто либе”, музика и текст народни, аранжимент „Ку-ку Бенд“

-

„Магьосница”, музика Евгени Димитров, текст Ивайло Вълчев
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-

„Кажи на майка си”, музика Йордан Йончев, текст Ивайло Вълчев

-

„Няма неискам няма недей”, музика народна, текст Ивайло Вълчев

-

„Няма такава държава”, музика Е. Димитров и С. Трифонов, текст Ив. Вълчев

-

„Моя си, моя”, музика народна, текст Ивайло Вълчев

-

„Жива рана”, музика Shlomi Shabat, текст Ивайло Вълчев

-

„Моя страна моя България”, музика Емил Димитров, текст Васил Андреев

 16,17,18 юли 2017 г., Зала „Арена Армеец” гр. София

Концерт на Слави Трифонов и Ку Ку Бенд „Има такъв народ”
С участието на:
-

Слави Трифонов

-

Ку Ку Бенд

-

балет „Магаданс”- хореограф Анна Памукова

-

Ева квартет

-

Йосиф Сърчаджиев

-

Петър Янев

-

Недялко Недялков

-

Крисия Тодорова

-

Хасан и Ибрахим Игнатови

-

Гайдарска формация „Орфикус”

-

Национален Фолклорен ансамбъл „Филип Кутев”- хореограф Ивайло Иванов

-

Камерна формация към Софийски Ортодоксален Хор – диригент и солист

-

Мирослав Попсавов

-

Националният отбор по художествена гимнастика с ръководител - Илияна Раева

-

Вокален ансамбъл „Фортисимо” диригент- Милена Добрева

В програмата:

-

„Увертюра”, музика и аранжимент Евгени Димитров

-

„Хайдути”, музика народна, аранжимент Евгени Димитров

-

„Бог с нами”, музика и аранжимент Евгени Димитров

-

„Тя”, музика Евгени Димитров и Слави Трифонов, текст Ивайло Вълчев

-

„ Девет”, музика Евгени Димитров и Слави Трифонов, текст Ивайло Вълчев
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-

„Вярвам в чудеса”, музика С. Трифонов, Е. Димитров и Г. Милчев-Годжи, текст
Ивайло Вълчев

-

„Притури се планината”, музика и текст народни, аранжимент Е. Димитров

-

„Аз съм твоя мъж”, музика Йордан Йончев, текст Ивайло Вълчев

-

„Бягай”, музика Слави Трифонов Евгени Димитров, текст Ивайло Вълчев

-

„Росни ми росни, Росице”, музика и текст народни, обработка и аранжимент Ку Ку
Бенд

-

„Ти си”, музика Слави Трифонов Евгени Димитров, текст Ивайло Вълчев

-

„Фалшив герой”, музика Георги Красимиров-Герасим и Евгени Димитров, текст
Тодор Колев

-

„Лале ли си, зюмбюл ли си”, музика и текст народни, обработка Цветан Недялков

-

„Жива рана”, музика Shlomi Shabat, текст Ивайло Вълчев

-

„Моя страна, моя България”, музика Емил Димитров, текст Васил Андреев

5. Музикалени риалити формат „Гласът на България”, 3 сезон
 Kонцерти „Кастинг на тъмно“
НДК, зала 2, телевизионни излъчвания по БТВ, в 21.00 ч.:

-

21.09.2014 г. / епизод 1

-

22.09.2014 г. / епизод 2

-

26.09.2014 г. / епизод 3

-

28.09.2014 г. / епизод 4

-

05.10.2014 г. / епизод 5

-

10.10.2014 г. - епизод 6

-

12.10.2014 г. - епизод 7

-

17.10.2014 г. / епизод 8

 Концерти „Вокални двубои“:
НДК, зала 2, телевизионни излъчвания по БТВ, в 21.00 ч.:

-

19.10.2014 г. / епизод 9
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-

24.10.2014 г. / епизод 10

-

26.10.2014 г. / епизод 11

-

31.10.2014 г. / епизод 12

 Концерти „На живо“:
НДК, зала 2, телевизионни излъчвания по БТВ, в 21.00 ч.:

-

02.11.2014г. / епизод 13

-

07.11.2014г. / епизод 14

-

09.11.2014г. / епизод 15

-

14.11.2014г. / епизод 16

-

21.11.2014г. / епизод 17

-

23.11.2014г. / епизод 18

-

28.11.2014г. / епизод 19

-

30.11.2014г. / епизод 20

-

05.12.2014г. / епизод 21

-

07.12.2014г. / епизод 22

-

12.12.2014г. / епизод 23

-

14.12.2014г. / епизод 24

-

19.12.2014г. / епизод 25

-

21.12.2014г. / епизод 26

 02.11.2014г. / Концерт „На живо“ - I / епизод 13
В програмата:
-

Десислава, Миро, Наско, Орлин Горанов - „Да започнем отначало“, муз. Ал. Бразицов,
текст М. Белчев“

-

Иван Ченов - „Queen don't stop me now“, муз. и текст Freddie Mercury

-

Светлана Чепразова - „Hot N‘Cold“, Katy Perry

-

Венеция Нецова - „Skyfall“, Adele

-

Светлослав Димитров - „Wake me up“, George Michael

-

Петър Рангелов - „Aicha“, муз. Jean-Jacques Goldman
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-

Невена Цонева - „The Power Of Love“, Céline Dion

-

Мила Желева - „Малките неща“ (изп. Били Хлапето)
Каменова - „Just like a Pill“, Pink

-

Оги Георгиев - „Nothing Else Matters“, муз. и текст Metallica

-

Диляна Йорданова - „Something's Got a Hold On Me“ (Burlesque), Christina Aguilera

-

Ивета Костова - „Wrecking Ball“, муз. и текст MoZella, Stephan Moccio, Sacha
Skarbek, Kiyanu Kim, Lukasz Gottwald, Henry Russell Walte

-

Ана Пешева - „Titanium“, David Guetta

-

Соня Иванова - „Run to you“, муз. и текст Jud Friedman & Allan Rich

-

Стефани Илиева - „Mamma Knows Best“, муз. и текст Jessie J, Antony Thomas

-

Асен Михайлов - „Магьосница“, муз. и текст „Ку-ку бенд“

 07.11.2014г. / Концерт „Елиминации“ - I / епизод 14
В програмата:
-

Ана Пешева - „Titanium“, David Guetta

-

Светлана Чепразова - „Я кажи ми, облаче ле бяло“, стара градска (популярна) песен,
текст Ран Босилек

-

Соня Иванова - „Run to you“, муз. и текст Jud Friedman & Allan Rich

-

Яна Каменова - „Ain't No Love In the Heart Of The City“, муз. и текст Michael Price, Dan
Walsh

-

Диляна Йорданова - „Something's Got a Hold On Me“ (Burlesque), Christina Aguilera

-

Мила Желева - “Think twice“, муз. и текст Andy Hill, Peter Sinfield

-

Асен Михайлов - „Макелеле“, циганска фолклорна песен
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 09.11.2014г. / Концерт „На живо“ – II / епизод 15
В програмата:
-

Христиана Дънкова - „Bang, Bang“, муз. и текст Max Martin, Savan Kotecha, Rickard
Göransson

-

Мария Маринова - „Give Me Love“, Ed Sheera

-

Тихомир Цонев - „Eye Of The Tiger“, Survivor

-

Събина Донева - “I'm outta love“, Anastacia

-

Зоя Мотишева - „Last kiss“, Ishtar

-

Мариета Петракиева - „Maybe this time“, муз. и текст John Kander, Fred Ebb

-

Селим Миров - „Yara ya“, Alka Yagnik

-

Тюркян Исмаил - „Осъдени души“, муз. Митко Щерев, текст Иля Велчев

-

Ивелина Долапчиева - „Indila sos“, Adila Sedraïa

-

Крум Филипов - „Вкусът на времето“, муз. К. Маричков, текст В. Николаев

-

Кристина Иванова - „Eraser“, муз. Ed Sheeran

-

Станислав Горгиев - „Mirror“, Justin Timberlake

-

Лазар Кисьов - „Синева“ муз. Ал. Йосифов, текст Павел Матев

-

Ати Моллова - „Сестра кани брата на вечеря“, бълг. фолклорна песен

-

Виктория Пенева - „Както преди“, муз. и текст Тони

-

Дани Чуков - „Treasure“, Bruno Mars

 14.11.2014г. / Концерт „Елиминации“ – II / епизод 16
В програмата:
-

Крисия, Хасан и Ибрахим - „Моя страна, моя България“, муз. Е. Димитров, текст В.
Андреев

-

Яна Каменова - „Sweet Dream“, муз. и текст Eurythmics

-

Светослав Владимиров - „Жестокая любов“, муз. и текст Ф. Киркоров

-

Петър Ангелов - „My way“, муз. Claude François, Jacques Revaux, текст Paul Anka
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-

Светлана Чепразова - „Шопен (Я болею тобой)“, муз. и текст Елена Ваенга

-

Венеция Нецова – „Survivor“, муз. и текст Beyoncé Knowles, Anthony Dent, Mathew
Knowles

-

Асен Михайлов - „Невидим“, муз. и текст Графа

-

Иван Ченов - „Love me again“, John Newman

-

Невена Цонева и Симона Иванова - „You're the voice“, муз.и текст Andy Qunta, Keith
Reid, Maggie Ryder and Chris Thompson

-

Стефани Илиева - „Наше лято“, муз. Тончо Русев, текст Дамян Дамянов Ивета
Костова

-

Katy Perry - roar is a song by American singer Katy Perry

-

Ана Пешева - „Stay with me”, Sam Smith

-

Оги Георгиев - „Fairytale Gone Bad“, муз. и текст Jukka Backlund, Samu Haber

 21.11.2014г. / Концерт „На живо“ - III / епизод 17
В програмата:
-

Яна Каменова - „Just Like A Pill“, Pink

-

Светослав Владимиров - „Жестокая любов“, муз. и текст Ф. Киркоров

-

Иван Ченов - „The House of the Rising Sun“, „Animals“

-

Ана Пешева - „Stay with me”, Sam Smith
Светлана Чепразова - „Шопен (Я болею тобой)“, муз. и текст Елена Ваенга
Оги Георгиев - „It‘s my life”, Bon Jouvi

 23.11.2014г. / Концерт „Елиминации“ – III / епизод 18
В програмата:
-

DESISLAVA / DESS & NANA - „Cotton Candy“, муз. и текст Nana

-

Селим Миров - „Kiss, kiss“, Tarkan

-

Събина Донева - „Gangsta's Paradise“, муз. и текст Coolio
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-

Зоя Мотишева - „Ти си бурята“, (изп. Софи Маринова)

-

Крум Филипов - „Може би“, муз. Т. Русев, текст Надежда Захариева

-

Кристина Иванова - „Give Us A Little Love“, Fallulah
Тюркян Исмаил - „Това е“, муз. и аранж. „Ку-ку бенд“, текст Ивайло Вълчев

-

Христиана Дънкова - „On The Turning Away“, муз. и текст „Pink Floyd“

-

Мария Маринова - „Трябва да знам“ муз.: Will Simms/Tim Hawes/Obi Mhonderа, текст:
Гергана Турийска

-

Виктория Пенева - „Не издържам“ (изп. Десислава)

-

Дани Чуков - „Incomplete“, муз. и текст Dan Muckala, Lindy Robbins, Jess Cates

-

Ивелина Долапчиева - „Nobody wants to be lonely“, муз. и текст by Ricky Martin

-

Ати Моллова - „Катерино моме“, бълг. фолклорна песен

-

Нана и всички участници - „Lonely“, муз. и текст Nanа

 28.11.2014г. / Концерт „На живо“ – IV / епизод 19
В програмата:
-

Селим Миров - „Without U“, муз. Sergio

-

Виктория Пенева - „Както преди“, муз. и текст Тони
Събиа Донева - „Hold Up“, муз. и текст Beyonce

-

Дани Чуков - „Incomplete“, муз. и текст Dan Muckala, Lindy Robbins

-

Христиана Дънкова - „On The Turning Away“, муз. и текст „Pink Floyd“

-

Ивелина Долапчиева - „Лудо младо“, муз. Ат. Бояджиев текст Б. Гудев

-

Крум Филипов - „Сляп ден“, муз. Йордан Караджов, текст Михаил Белчев

-

Мария Маринова - „Трябва да знам“ муз.: Will Simms/Tim Hawes/Obi Mhonderа, текст:
Гергана Турийска

14

 30.11.2014г. / Концерт „Елиминации“ – IV / епизод 20
В програмата:
-

Наско и неговия отбор - „Kiss“, муз. Prince

-

Тюркян Исмаил - „All around the world“, муз. и текст Stansfield, Ian Devaney, Andy
Morris

-

Петър Ангелов - „Una Palabra“, муз. Carlos Victoriano Varela Cerezo

-

Събина Донева - „Un-break my heart“. Муз. Diane Warren

-

Ана Пешева - „Relight my fire“, муз. Dan Hartman

-

Стефани Илиева - „Hush hush“, муз. Andreas Romdhane, Josef Larossi, Ina Wroldsen,
Nicole Scherzinger, Dino Fekaris, Frederik Perren.

-

Ати Моллова - „Цвете мое“, сръбска нар. песен, текст И. Вълчев

-

Мария Маринова - “One republic“, муз. Ryan Tedder

-

Яна Каменова - „My kind of love“, Emeli Sande

-

Християна Дънкова - „Real name“, муз. и текст Madonna, William Orbit, Clive Maldoon,
Dave Curtiss

-

Светлана Чепразова - „Една българска роза“, муз. Д. Вълчев, текст Н. Вълчев

-

Зоя Мотишева - „Нане цоха“, песен от филма „Табора отива към небето“

-

Невена Цонева - „Душа“, муз. М. Щерев, текст К. Донков

-

Асен Михайлов - „Лане мое“, музика Желко Йоксимович

-

Ивета Костова - „Stay“, муз. и текст Parker, Ekko and Elof Loelv

-

Виктория Пенева - „La Luna“, муз. и текст Belinda Carlisle

-

Кристина Иванова - „Believe“, муз. и текст Cher

 05.12.2014г. / Концерт „На живо“ – V / епизод 21
В програмата:
-

Тюркян Исмаил - “What's up“, муз. и текст Non Blondes

-

Събина Донева - „Un-break my heart“, муз. и текст Diane Warren
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-

Мария Маринова - „One republic“, муз. и текст Ryan Tedder

-

Яна Каменова - „Sweet dreams“, муз. и текст Eurythmics

-

Светлана Чепразова - „Една българска роза“, муз. Д. Вълчев, текст Н. Вълчев

-

Зоя Мотишева - Ерделези“ - циганска народна песен

-

Ивета Костова - „Wrecking Ball“, муз. и текст MoZella, Stephan Moccio, Sacha Skarbek
Виктория Пенева - „Не издържам“ (изп. Десислава)

 07.12.2014г. / Концерт „Елиминации“ – V / епизод 22
В програмата:
-

Орлин Горанов, Десислава, Наско, Миро - „Надежда“, муз. Ат. Косев, текст Н.
Йорданов

-

Стефани Илиева - „Rehab”, муз. и текст Amy Winehouse

-

Ати Моллова - „Песен за червената шапчица“, муз. и аранж. „Ку-ку бенд“

-

Мария Маринова - „Happy“, муз. и текст Pharrell Williams

-

Ивета Костова - „Naughty boy feat“, муз. и текст Sam Smith

-

Асен Михайлов - „Gypsy song“, муз и текст Владко Стефановски

-

Кристина Иванова - „Nothing Compares“, муз. и текст Prince

-

Невена Цонева - „Who wants to live forever“, муз. и текст „Queen“

-

Зоя Мотишева - „Искам те пак“, муз. и аранж. „Ку-ку бенд“

-

Християна Дънкова - „Esta ausencia letra“, муз. и текст David Bisbal

-

Ана Пешева - „Je veux“, муз. и тeкст Kerredine Soltani and Tryss

-

Петър Ангелов - песен от филма „Джанго без окови“, муз. Luise Bakalov

-

Тюркян Исмаил - „Bang, Bang“, муз. и текст Max Martin, Savan Kotecha, Rickard
Göransson, Minaj

-

Орлин Горанов и неговия отбор - „I feel good“, James Brown
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-

Ивета Костова - „Wrecking Ball“, муз. и текст MoZella, Stephan Moccio, Sacha
Skarbek, Kiyanu Kim, Lukasz Gottwald, Henry Russell Walte

 12.12.2014г. / Концерт „На живо“ – VI / епизод 23
В програмата:
-

Стефани Илиева - „Mamma Knows Best“, муз. и текст Jessie J, Antony Thomas

-

Мария Маринова - „Killing Me Softly With His Song“, муз. и текст Charles Fox, Norman
Gimbel

-

Асеп Михайлов - „Libero“, муз. и текст Zeliko Joksimovic

-

Зоя Мотишева - „Мое слънчице“ (изп. Софи Маринова)

-

Християна Дънкова - „Еsta ausencia letra“, муз. и текст David Bisbal

-

Ана Пешева - „Рelight my fire“, муз. и текст Take That

-

Тюркян Исмаил - „It's A Man's Man's Man's World“, муз. и текст James Brown, Bety Jane
Nyson“

 14.12.2014г. / Концерт „Елиминации“ – VI / епизод 24
В програмата:
-

Миро и неговия отбор - „Рискувам да те имам“, муз. и текст дует „Каризма“

-

Ивета Костова и Криско - „Почивните дни“, муз. и текст Криско

-

Кристина Иванова и Йордан Караджов - „Любов“, муз. Й. Караджов, текст Л. Левчев

-

Невена Цонева и квартет „Ева“ - „Ибиш Ага“, фолклорна песен

-

Зоя Мотишева и Борис Солтарийски - „Единствени“, муз. и аранж. „Ку-ку бенд“

-

Ана Пешева и Маргарита Хранова - „Устрем“, муз. и аранж. Н. Андреев, текст П.
Йорданова

-

Петър Ангелов и Анелия - „Завинаги“, муз. и тект М. Костадинов

-

Ати Моллова и Галена - „Лудо младо“, муз. А. Бояджиев, текст Б. Гудев

-

Стефани Илиева и „Deep zone project“ - „Вярвам в теб“, муз. и текст група „Киора“
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-

Десислава и нейния отбор - „The Best“, муз. Mike Chapman, Holly Knight

 19.12.2014г. / Концерт „На живо“ - VII / епизод 25
В програмата:
-

Красимира Иванова - „Сила“, муз. М. Балтаджиев, текст: В. Михайлов

-

Ивета Костова и Криско - „Почивните дни“, муз. и текст Криско

-

Кристина Иванова и Йордан Караджов - „Любов“, муз. Й. Караджов, текст Л. Левчев

-

Невена Цонева и квартет „Ева“ - „Ибиш Ага“, фолклорна песен

-

Зоя Мотишева и Борис Солтарийски - „Единствени“, муз. и аранж. „Ку-ку бенд“

 21.12.2014г. / Концерт „Елиминации“ - VII / епизод 26
В програмата:
-

Ана Пешева - „New York, New York“, муз. John Kander, текст Fred Ebb

-

Кристина Иванова - „Shima Uta“, японска нар. песен

-

Ати Моллова - „Gangnam style“, муз. PSY

-

Невена Цонева - „За да те забравя“ (изп. Преслава)

-

Ана Пешева и Орлин Горанов - „Чуй ме“ (изп. Мариана Попова и Орлин Горанов)

-

Кристина Иванова и Десислава - „Right Here Waiting“, муз. Richard Marx and Bruce
Gay

-

Ати Моллова и Наско - „Дали съм жив“, муз. и текст Г. Милчев - Годжи

-

Невена Цонева и Мирослав Костадинов (Миро) - „Минаваш през мен“, муз. и текст
Мирослав Костадинов (Миро)

-

Кристина Иванова - Hallelujah“, муз. Leonard Cohen.

-

Ати Моллова - „Росни ми росни, Росице“, бълг. фолклорна песен
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II. ЗВУКОЗАПИСНА ДЕЙНОСТ
 Албум „Усмивката” на „Диана Експрес”:
-

„Усмивката”, музика Митко Щерев, текст Лъчезар Станчев

-

„Обещай ми”, музика и текст Митко Щерев

-

„Петък е”, музика Митко Щерев, текст Александър Петров

-

„Към теб”, музика Митко Щерев, текст Александър Петров

-

„Осъдени души”, музика Митко Щерев

-

„Приказка”, музика Митко Щерев, текст Александър Петров

-

„Магистрала”, музика Митко Щерев, текст Александър Петров

-

„Нестинарка”, музика и текст Митко Щерев

-

„Комбина”, музика Митко Щерев

 Албум на Ку-ку Бенд и Слави Трифонов „Песни за България”:
-

„Боят настана”, музика Петър Бояджиев, текст Иван Вазов

-

„Жив е той, жив е”, музика *****, текст Христо Ботев

-

„Топчето пукна”, музика и текст народни

-

„Кога зашумат шумите”, музика и текст народни

-

„Къде си вярна ,ти любов народна”, музиката е от гръцка революционна песен, текст
Добри Чинтулов

-

„Вятър ечи, Балкан стене”, музика народна, текст Добри Чинтулов

-

„Хубава си моя горо”, музика Георги Горанов, текст Любен Каравелов

-

„Идем, идем, сган проклета”, музика Добри Христов, текст Кирил Христов

-

„Де е България”, музика Димитър Генов, текст Иван Вазов

-

„Петко льо, капитанине”, музика и текст народни

-

Еничари ходят, мамо”, музика и текст народни

-

„Изгрей зора на свободата”, музика и текст Александър Морфов

-

„Шуми Марица”, музика *****, Никола Живков

-

„Българе глава вдигнале”, музика и текст народни

-

„От кога се е, мила моя майно льо”, музика и текст народни

-

„Велик е нашият войник”, музика Михаил Шекерджиев, текст Константин Георгиев

-

„Татковина”, музика Емануил Манолов, текст Петко Рачов Славейков

-

„Ясен месец веч изгрява”, музика ****, текст Яни Попов
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-

„Кой уши байряка”, музика и текст народни

-

„Мила Родино”, музика и текст Цветан Радославов

-

„Моя страна, моя България”, музика Емил Димитров, текст Васил Андреев

 Участие в записването на музиката към новия български филм
„Вездесъщия” (2017)

 Песни:
-

„Циганско лято”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Маргарита Хранова

-

Изгубена любов”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Милица Божинива

-

„Има те”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов, изпълнява
Орлин Горанов

-

„Енигма”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов, изпълнява
Васил Петров

-

„Бряг за двама”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Васил Петров

-

„Чаша пастис”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Васил Петров

-

„Какво не бих дал”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Орлин Горанов

-

„Спомен в едно Болеро”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Йорданка Христова

-

„Нощен Жасмин”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Васил Петров

-

„Не тръгвай остани”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Йорданка Христова

-

„Любов”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов, изпълнява
Васил Петров

20

-

„Живот като на кино”, музика и аранжимент Росалин Наков, текст Ангел Симеонов,
изпълнява Силвия Кацарова

-

„Нежно постоянство”, музика Митко Щерев от албума „40 години Диана Експрес”

-

„Наследство”, музика Митко Щерев от албума „40 години Диана Експрес”

III.

Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески

изяви в специализирани издания в областта на изкуствата
-

Рецензия на проф. д-р Панайот Панайотов (2012) за доц.д-р Цветан Недялков „Симфо
– джаз и още нещо”, в списание за музика и танц „Музикални хоризонти”, 5.06.2012г.,
бр. 4, с. 14, ISSN 1310-0076

-

Рецензия за авторския концерт на доц. д-р Цветан Недялков със Симфониета Видин
на 26 септември 2018 г. от проф. д. изк. Мария Ганева публикувана в
специализирания сайт „Галерия на думите” , качено на 14 ноември 2018, Издателско
ателие Аб, - http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2018/06/Avtorski-kontsert-naTSvetan-Nedyalkov.pdf , ISSN 2534-8973

-

Рецензия за концерт на доц. д-р Цветан Недялков и камерен оркестър „Данополис”„Фантазия за един джентълмен” от проф. д. изк. Мария Ганева в специализирания
сайт „Галерия на думите”, качено на 14 ноември 2018, Издателско ателие Аб, http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2018/06/Nedyalkov-YAmbol.pdf, ISSN 25348973

-

Рецензия за театрална музика от Иво Сиромахов публикувана в специализирания сайт
„Галерия на думите”, качено на 14 ноември 2018, Издателско ателие Аб, http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2018/06/Retsenziya-za-teatralma-muz.pdf ,
ISSN 2534-8973

-

Рецензия за майсторски клас по китара и бас китара проведен в гр. Бургас от доц.
Алис Боварян публикувана в специализирания сайт „Галерия на думите”, качено на 14
ноември 2018, Издателско ателие Аб ,- http://galerianadumite.bg/wpcontent/uploads/2018/06/Retsenziya-ot-dots.pdf , ISSN 2534-8973

-

Рецензия за майсторски клас по китара и бас китара проведен в гр. Троян от ст.преп.
Кристиян Илиев публикувана в специализирания сайт „Галерия на думите”, качено на
14 ноември 2018, Издателско ателие Аб - http://galerianadumite.bg/wpcontent/uploads/2018/06/retsenziya-nedyalkov-Stoyanov.pdf, ISSN 2534-8973
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-

Рецензия за провеждане на „Музикална работилница по китара”- „Отвъд блуса” с доц.
д-р Цветан Недялков от доц. д-р Веселин Койчев публикувана в специализирания
сайт „Галерия на думите”, качено на 18 ноември 2018, Издателско ателие Аб,
http://galerianadumite.bg/wp-content/uploads/2018/06/Retsenziya-za-muzikalnarabotilnitsa-po-kitara-red.pdf , ISSN 2534-8973

-

Рецензия за концерт на Цветан Недялков с „Акустично трио 3000” в „Нощ на
класическата китара” от Атанас Миладинов дадена за публикуване в специализирания
сайт „Independent Musicologicаl Portal” , ISSN 2 534-9279

IV.

Педагогическа дейност

 Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп
-

Майсторски клас по китара на Цветан Недялков. В рамките на националния фестивал
„Рок академия – Троян 2016“. С участието на доц. д-р Иван Стоянов, 18.06.2016г.

-

Майсторски клас по китара на Цветан Недялков. В рамките на „Есенен салон на
изкуствата“, гр. Пловдив. С участието на доц. д-р Иван Стоянов, 08.10.2016 г.

-

Майсторски клас по китара на Цветан Недялков, гр. Бургас, по покана на община
Бургас. С участието на доц. д-р Иван Стоянов, 26.11.2016 г.

-

Майсторски клас на Цветан Недялков и Веселин Койчев „Фюжън и импровизация”,
гр. Велико Търново. В рамките на фестивала “Guitart Fest”, 11.06.2017 г.

-

Майсторски клас по китара и бас китара, гр. Троян, в рамките на национален фестивал
„Рок академия”. Съвместно участие с доц. д-р Ив. Стоянов, 01.07.2017.

-

Майсторски клас на Цветан Недялков по джаз импровизация. В рамките на
Международен китарен фестивал 2017г., гр. Плевен, 03.12.2017 г.

-

Майсторски клас по китара, в рамките на фестивала „Дунавски струни”, гр. Силистра
02.12.2018 г.
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 Участие в национален научен, образователен или
художественотворчески проект
-

Участие в жури на Международен китарен фестивал, гр. Плевен, 02.12.2016 г.

-

Участие в жури на Международен китарен фестивал, гр. Плевен, 02.12.2017 г.

-

Участие в жури на Национале китарен фестивал „Дунавски струни”, гр. Силистра
02.12.2018 г.

-

Участие с подготовка на свои студенти в проект за научна и художественотворческа
дейност - „Пролетен концерт” 2016 г. в голямата концертна зала на НМА, в който
участват студенти – певци и инструменталисти и Биг Бенда на катедра „Поп и джаз
изкуство”.

-

Участие с подготовка на свои студенти в проект за научна и художественотворческа
дейност „Коледен концерт” 2016 г. в голямата концертна зала на НМА, в който
участват студенти – певци и инструменталисти и Биг Бенда на катедра „Поп и джаз
изкуство”.

-

Участие с подготовка на свои студенти в научна и художественотворческа дейност
„Пролетен концерт” 2017 г. в голямата концертна зала на НМА, в който участват
студенти – певци и инструменталисти и Биг Бенда на катедра „Поп и джаз изкуство”.

-

Участие с подготовка на свои студенти за концерт на 12 януари 2018 г. в залата на
Военния клуб във връзка с рейтинговата система на МОН и награждаването на НМА.

-

Участие с подготовка на свои студенти за концерт на 19 март 2018 г. в залата на
Военния клуб във връзка с връчването на годишните награди на в-к 24 часа
„Достойните българи”.

 Изяви на студенти от класа по китара на доц. д-р Цветан Недялков:
Тодор Язовалийски, IV курс:
-

Концерт с група “Here And Now” в клуб “Live & Loud”, 25.03.2017г.

-

Концерт с Биг бенда на НМА „Панчо Владигеров” с диригент Михаил Йосифов, НДК
- Студио 5, 05.04.2017г.

-

Концерт на Биг Бенда на НМА „Панчо Владигеров”, в рамките на фестивала „A to
JazZ Festival 2017”, гр. София, 07.07.2017г.
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-

Концерт на “Here And Now” и “Infected Rain”, клуб „Void”, гр. Пловдив, 13.10.2017г.

-

Участие в концерт на хоровите диригенти в залата на сграда на НМА „Панчо
Владигеров”. Изпълнение на „America” от мюзикъла „West Side Story”, диригент
Олга Менцел, 23.11.2017г.

-

Участие на „Международен китарен фестивал” в гр. Плевен, в категория електрическа
китара и спечелил специалната награда на публиката, 02.12.2017г.

-

Участие на „Международен китарен фестивал” в гр. Плевен, в категория китара и
глас, 03.12.2017г.

-

Участие в концерта “Джаз академия” с Биг Бенда на НМА „Панчо Владигеров”, с
ръководител Михаил Йосифов, Първо студио на БНР, 15.02.2018г.

Христо Нейчев, IV курс:
-

Участие в продукция на студенти от класа на доц. д-р Алис Боварян със заглавие
“Вечер в Париж”, 17.03.2017г.

-

Участие в продукция на студенти от класа на хоноруван преподавател Владимир
Димов, състоял се на 10.04.2017г. в клуб „Студио 5” НДК.

-

Участие в пролетния концерт на студенти от катедра „Поп и Джаз Изкуство” при
НМА „Панчо Владигеров”, състоял се на 20.05.2017г.

-

Участие в концерт “Burgas Jam” заедно с доц. д-р Цветан Недялков, състоял се на
03.09.2017г., Морска гара гр. Бургас.

-

Участие в продукция на студенти от класа на доц. д-р Алис Боварян и хоноруван
преподавател Владимир Димов, състоял се на 29.11.2017г., клуб „Студио 5” на НДК.

-

Участие на „Международен китарен фестивал” в гр. Плевен, в категория
„електрическа китара”, спечелил Първа награда, 02.12.2017г.

-

Участие в концерт „Джем”, състоял се в клуб „Джаз бар” на 13.12.2017г., гр. София.

-

Участие в концерт на студентите от катедра „Поп и джаз изкуство”, участвали на
церемонията по връчването на наградите на най-добрите университети в България в
залата на „ЦДНА”, гр. София, 12.01.2018г.

Момчил Косев, IV курс:
-

Участие в няколко града с мюзикъла Rock of Ages към Американския колеж в
Благоевград, от 21.03.2017г. до 01.04.2017г.
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-

Участие в проекта „Sofia Gospel Choir”, гр. Пловдив, 08.04.2017г.

-

Концерт с „Биг Бенд Габрово”, състоял се на 29.06.2017г. в гр. Габрово.

-

Участие в детска образователна част на фестивала „AtoJazz” - с джаз квартет „4TH
Edition” на 9.06.2017г., гр. София.

-

Концерт с група „Soulbmoll” на фестивала „Orik Fest Sofia”, 29.09.2017г.

-

Концерт с група „Soulbmoll” на фестивала „Haskovo Jazz fest”, 30.09.2017г.

-

Участие в концерт на Васил Найденов като китарист в клуб „Joy Station”, 21.10.2017г.

-

Участие в концерт на „Sofia Gospel Choir” в зала 1 на НДК, по случай „500 г. от
Реформацията“, 29.10.2017г.

Владислав Шопов, II-ри курс:
-

Участия в концерти по проект „Студентски практики” в Враца, Ботевград и София,
през юни 2017 г.

-

Участие в концерт „Джем”, състоял се в клуб „Джаз бар”, гр. София, 13.12.2017г.

-

Участие в концерт „Jam Session”, клуб „Studio 5”, НДК, януари 2018 г.

-

Участие в концерт „Младите в джаза“, клуб „Swingin' Hall”, 13.02.2018г.

-

Участие в концерта „Джаз академия” с Биг Бенда на НМА „Панчо Владигеров”, с
ръководител Михаил Йосифов, Първо студио на БНР, 15.02.2018г.

-

Участие в концерт „Младите в джаза“, клуб „Swingin' Hall”, 07.02.2018г.

Боян Дафов, II-ри курс:
-

Концерт-рецитал при закриването на изложба в галерия „Етюд”, гр. София,
18.02.2017г.

-

Концерт в камерната зала на театър ,,Сълза и смях" към читалище „Славянска беседа”,
гр. София, 04.06.2017г.

-

Първа награда на ,,Национален фестивал на музикалните школи", гр. Пловдив, 2425.06.2017г.

-

Концерт Акустичен „Латино-Джаз” проект в камерната зала на театър ,,Сълза и смях"
към читалище Славянска беседа, гр. София, 06.07.2017г.
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ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИНОСИТЕ
В ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
НА ДОЦ. Д-Р ЦВЕТАН МИЛЧЕВ НЕДЯЛКОВ

В списъка-приложение съм изложил подробно цялостната ми дейност, която условно
разделих на няколко раздела: Класически концерти, Джаз концерти, Поп концерти,
Концерти с Ку-Ку Бенд, Риалити формати, Звукозаписна дейност, Рецензии за
реализирани авторски продукти или творчески изяви в специализирани издания в
областта на изкуствата и Педагогическа дейност.
Избраните и предложени в настоящата справка дейности са синтезирана извадка от
цялостната професионална практика след хабилитацията ми като доцент. Причината, поради
която се спрях именно на тези изяви е, че те най-точно характеризират посоката на моите
творчески интереси и художествени изяви. В тази връзка представям по-подробно описание
на въпросните изяви.

Концертна дейност:
В концертния цикъл на Софийска филхармония „Класика в киното” изпълних
творбата на Родриго за китара и оркестър „Аранхуес”. Тя е сред световните музикални
шедьоври и представлява симбиоза от виртуозни инструментални възможности и
художествено-естетически образи. Вдъхновена от андалуския фолклор и провокирана от
определени събития в личния живот на композитора произведението е предизвикателство за
всеки инструменталист. Съчетанието от една страна на голяма техническа трудност и от
друга - на значителен емоционален заряд, беше истинската ми задача в интерпретирането на
това произведението. Стремежът ми бе с възможно най-близко звучене до испанската
народна музика да предам авторовия замисъл за създаване на определен естетически образ,
използвайки технически похвати от фламенко китарата. Не на последно място трябва да
спомена и творческото си сътрудничество в този проект с младия и изключително талантлив
диригент Константин Илиевски. Със своя колоритен темперамент, съчетан с прецизната му
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трактовка на произведението на Родриго, Константин Илиевски допринесе за силно
емоционалното въздействие върху публиката.
Концертът със Симфониета „Видин“ беше истинска провокация за способностите ми
като изпълнител на класическа китара от една страна и импровизатор от друга. Изпълних
концерта на Хоакин Родриго „Фантазия за един благородник”, както и четири мои авторски
пиеси с оркестър. Произведението на Родриго има конкретна, изразяваща програмна идея двама благородни, рицари на китарата - Гаспар Санс и Андрес Сеговия, осъществяват мисия,
която е свързана с развитието и популяризирането на инструмента. Тематичният материал е
с бароков оттенък и е съчетан с музикалните средства на динамичния XX век. Симбиозата
между барокови интонации и динамиката на съвременната музика определиха моята задача
по отношение на интерпретацията.
На другия полюс на изпълнителското изкуство са моите авторски пиеси от албума на
„Акустично трио 3000“ - „ЙО-ХО”, които в стилово отношение представляват смесица от
български фолклор, джаз, фламенко и класическа музика. Преработих китарните партии от
трио в дует, и за да има приемственост поканих моя студент Христо Нейчев да ми партнира
при изпълнението им. За свой принос считам съчетанието на пръстовото свирене, характерно
на класическа китара (от предкласиката до модерните композитори) със свиренето с перце,
характерно за електрическа китара, съчетано с импровизационни елементи.
Проектите с „Акустично трио 3000” (Иван Лечев, Веселин Койчев, Цветан Недялков)
и китарното дуо Цветан Недялков и Веселин Койчев са естествено продължение на
творческите ми търсения в областта на модерната музика. Композицията на оригинални
пиеси, транскрипция на произведения, написани за други инструменти, обработката на
народни песни, както и импровизациите в тях, са основните насоки на работата ми с
китарното трио и дуо. На концерта в рамките на китарния фестивал „Sofia Guitart fest” 2017
изпълняваме предимно авторски пиеси от албума „ Йо Хо”, една обработка на балканска
циганска песен „Бът Рома” и авторската композиция на Веселин Койчев „Каун”.
Съвместният проект на Веселин Койчев и Цветан Недялков „The teachers”, с участието
на Христо Минчев-бас и Кристиан Желев – барабани, бе представен на Фестивала Празници
на изкуствата „Аполония”, гр. Созопол. Програмата беше разнообразна, включваща джаз
стандарти, оригинални пиеси, както и някои известни творби, обработени за две китари и бас
и ударни инсреументи. Хомогенно и еклектично прозвучаха елементите на аржентинско
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танго, джаз импровизации и българския неравноделен

размер в „Libertango“ на Астор

Пиацола, аранжирано специално за този концерт.
Третото издание на Международния фестивал на китарата „Pleven Guitar Festival”
2017 се проведе гр. Плевен, в периода от 29 ноември до 3 декември 2017г. Във фестивала
участваха представители от България, Австрия, Англия, Босна и Херцеговина, Гърция,
Италия, Испания, Македония, Полша, Румъния, Русия, Турция, Украйна, Франция,
Хърватска, Чехия, Швейцария, Япония.
Извън конкурсната програмата на фестивала бяха включени: "Вечер на камерната
музика" с дуо Атанас Уркузунов /китара/ и Мие Огура /флейта/ и трио Георги Василев
/китара/, Стефан Шапюи /бандонеон/ и Ирина-Калина Гудева /контрабас/; Джаз вечер с
Дарио Пинели, "Италия джипси-фънк трио" и Федерико Каропа; "Вечер на класическата
китара" с Габриел Бианко и Боян Дойчев, Концерт на китарно дуо "The teachers" (Цветан
Недялков и Веселин Койчев), с участието на Христо Минчев и Кристиан Желев.
Репертоарът на дуото включва джаз стандарти като „On Green Dolphin Street“ на
Бронисло Кейпър, „Sunny“ на Боби Хеб, „Road Song“ на Уес Монгомери, а така също и две
народни песни - „Лале ли си, зюмбюл ли си” и „Подзим съм, мале“. Направената от мен
обработка на „Лале ли си, зюмбюл ли си” има иновативен характер - от безмензурна песента
е представена в размер 4/4, с включена нова част с джаз акордова прогресия, върху която се
импровизира. Веселин Койчев направи обработката на песента „Подзим съм, мале“. На две
от репертоарните пиеси - „Fortune“ и „You are all the things” Веселин Койчев прави
транскрипция на авторските композиции на Франк Гамбали. Изпълнението на двете
транскрипции изисква новаторски технически похват, наречен суип пикинг (sweep picking),
което означава пързаляне на перото по струните във вертикална посока, подобно на лъка при
струнните инструменти цигулка, виола, виолончело и контрабас.
Концертът „Спомен за Гого“ на „Тоника-Домини” в памет на един от емблематичните
певци на българската поп сцена - Георги Найденов, представлява значително събитие в
културния живот у нас (25.03.2015 г., зала 1 на НДК). В концерта взеха участие изпълнители
като Красимир Гюлмезов, Веселин Маринов, Нели Рангелова, Стефан Димитров, Нора
Караиванова, Любена Нинова и др. Аз участвах като музикант (на електрически и акустични
китари) в сборния бенд, редом с имена като Ивайло Звездомиров, Георги Марков-син,
Николай Плачков, Гинка Радилова, Владимир Димов. По време на концерта бяха изпълнени
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повече от двайсет и пет песни от репертоара на „Домино“, „Тоника СВ“, „Фамилия Тоника“,
„Дует Шик“, голяма част от които знакови в българската популярна музика.
Концертът на Мирослав Костадинов (Миро), състоял се в Античния театър в гр.
Пловдив, е музикално събитие, обърнато предимно към младата публика в България. В
концерта участваха: сборен бенд в състав: Светлин Куслев - клавишни и вокал, Цветан
Недялков - китари, Венелин Венков - ритъм секция, Михаил Дичев - бас, щрайх квартет
„Хипнотик” и вокалистите: Севинч Ибрахим, Християна Дънкова, Мелинда Христова, Тодор
Гаджалов, Огнян Георгиев, Константин Томов и др. В репертоара бяха включени както
обичаните хитове на дует „Каризма”, така и популярни песни на Миро като солов
изпълнител. Освен като изпълнител на електрически и акустични китари, аз участвах и в
аранжимента на песните.
„Гласът на България” е международен музикален формат за избор на най-добър певец
на съответната страна.

Третият сезон на формата се провежда от 21 септември до 21

декември 2014 г., в НДК и се излъчва по БТВ. Конкурсът се провежда в 3 етапа - „Кастинг на
тъмно“, „Вокални двубои“ и „Концерти на живо“. В продължение на три месеца в рамките 8
концерта „Кастинг на тъмно“, 4 концерта „Вокални двубои“ и 14 концерта „На живо“ бяха
изсвирени повече от сто и петдесет поп, рок и R&B песни от цял свят, както и песни от
български автори. Аранжиментите на песните, изпълнявани по време на трите етапа, са
направени специално за този формат. Аз участвах в изпълнението на акустични и
електрически китари и аранжиментите на песните.
Звукозаписна дейност:
Звукозаписната ми дейност включва два албума, музиката към новия български филм
„Вездесъщият” (2017) и четиринадесет сингъла:
„Усмивката” е най-новият албум на Диана Експрес, в който имам участие и аз,
записвайки всички акустични и електрически китари. Музиката е изцяло на Митко Щерев. В
албума са включени две оркестрови пиеси и 7 песни. Оркестровите пиеси са за соло китара.
Едната пиеса е знакова за филма "Комбина", а другата – за филма "Осъдени души".
В албума „Песни за България” заедно със Слави Трифонов и екипът на Ку-Ку Бенд
записахме 21 патриотични песни. Албумът беше представен в специалното празнично
издание на "Шоуто на Слави" по случай Националния празник на България. Идеята на екипа
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е да възроди едни изключително красиви български песни, които са част от историята ни и
част от българския дух. Някои от песните, включени в албума са „Къде си, вярна ти, любов
народна“, „Боят настана“, „Вятър ечи, балкан стене“, „Де е България“, „Жив е той, жив е“,
„Хубава си, моя горо“, „Мила родино“. В книжката към дисковете са сложени текстовете на
песните такива, каквито са били създадени в самото начало. Аранжиментите на песните са
изцяло нови, със съвременно, ново звучене. Екипът реши да дари по един компакт диск на
всички български училища и читалища.
Освен осъществяването на звукозаписа на електрически и акустични китари, се
включих в аранжимента на траковете.
Заедно със музикантите Петко Манчев, Стоян Янкулов, Ясен Велчев, Ивайло
Звездомиров, Кристиян Илиев станах част от екипа, създал музиката към новия български
филм „Вездесъщият” (2017). Режисьор на филма е Илиян Джевелеков, сценаристи - Илиян
Джевелеков и Матей Константинов. Филмът триумфира на най-престижния фестивал на
българския игрален филм “Златна роза” през 2017 година, където обра пет основни награди.
Освен призовете за най-добър филм, най-добра мъжка и женска роля, “Вездесъщият” взе и
наградите на критиката и публиката, което е прецедент в историята на фестивала. Лентата бе
отличена с два приза и на 22-рият Международен филмов фестивал София Филм Фест.
Филмът спечели Наградата на гилдията на българските кинокритици за балкански филм и
Наградата на международната асоциация на професионалните филмови критици и
журналисти ФИПРЕССИ. “Вездесъщият” е българското предложение за 91-вите награди
"Оскар" за чуждоезичен филм на АФА.
Автор на музиката на 12 от песните, в записите на които участвам като китарист, е
Росалин Наков. Изпълнители на песните са Маргарита Хранова, Орлин Горанов, Васил
Петров, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Милица Божинива. Останалите 2 песни са по
музика на Митко Щерев от албума „40 години Диана Експрес”.
Преподавателска дейност:
През последните няколко години работата ми като преподавател в НМА „Панчо
Владигеров”, катедра „Джаз и Поп изкуство” е свързано със значително увеличаване на
броя студенти в специалността китара, както и участието им на големи сцени. Многобройни
са концертните изяви на студентите по китара в концертната зала НМА „Панчо Владигеров”,

30

клуб „Студио 5” НДК, зала 1 на НДК, залата на „ЦДНА”, камерната зала на театър ,,Сълза и
смях", 1-во студио на БНР, клуб „Swingin' Hall”, клуб „Joy Station”.
Едни от най-успешните прояви на мои студентите са: първа награда за Боян Дафов на
Националния фестивал на музикалните школи, гр. Пловдив, първа награда за Христо Нейчев
на „Международния китарен фестивал в гр. Плевен, в категория „електрическа китара”,
специална награда на публиката за Тодор Язовалийски на Международния китарен
фестивал” в гр. Плевен, в категория електрическа китара.
Осъществих ръководство на 6 майсторски класове в Пловдив, Плевен, Бургас, Велико
Търново и Троян. В посочения период бях научен ръководител на три магистърски тези на
студенти по китара от НМА „Панчо Владигеров”.
Предвид на така формулираните раздели в художествено-творческата ми дейност,
обобщението на приносите може да се определи като разнопосочност на творческите усилия
с постигане на конкретен резултат.
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