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VI Международен хоров фестивал VI Международен хоров фестивал 
“Черноморски звуци”

Вокален ансамбъл „Езерец - Благоевград“
Благоевград, България,

Диригент: Илиян Юручки

Смесен хор „Korosolo“ -
Анкара, Турция,

Диригент: Zafer Gokcer

Камерен хор при музикално училище
„Стефан Мокрянец“ - Неготин, Сърбия,

Диригент: Ružica Rajković

Смесен хор „Алабреа“ -
София, България,

Диригент: Атанаска Попова

Смесен хор при Фолклорна културна
асоциация „Vasilica“ - Thermi, Гърция,
Диригент:  Elefteria Metaxa-Armodorou

Смесен народен хор
„Добруджански гласове“, с. Соколово, общ. Балчик

Диригент: Стаматка Кирилова

Формация „Умай“ -
Добрич, България,

диригент: Живко Желев

Еднороден хор „Бодра песен“ - 
Шумен, България, 

диригент: Деница Узунова

Смесен хор „Царевец“
Велико Търново, България
диригент: Диян Диханов 

Детски хор „Хорал“
Варна, България,

Диригент: Веселина Симеонова

Детска формация към НЧ „Паисий Хилендарски“ 
Балчик, с диригент д-р Валентина Георгиева

Амброш Чопи (1973 г.) роден в Бовец (Слове-
ния), завършва Средното училище за музика 
и балет и Музикалната академия в Любляна. 
Неговите произведения са отличени с награ-
ди в десетки конкурси по композиция, публи-
кувани са от издателствата Astrum, DSS и 
Sulasol и са включени в компакт дискове на 

национални и чуждестранни хорове.
За изключителни постижения по време на 
своето следване през 1995 г. Амброш Чопи 
получава наградата „Млад музикант“, а 
през 1997 г. наградата „Prešere“n на Универ-
ситета в Любляна и Общинска награда на 

гр. Бовец. От 1999 г. е преподавател по хармония, контрапункт, 
основи на композицията и на камерната музика в Училище по 
изкуствата в Копер, диригент на младежкия смесен хор на учи-
лището, младежки смесен хор на консерваторията в  Любляна и 

Камерен оркестър „Vladimir Lovec“. 
Още по време на своето следване Амброш Чопи основава камерен 
хор „Искра Бовец“ (1992), който той ръководи с голям успех в про-
дължение на десет години. От 1998 г. става диригент на новоучре-
дения камерен хор „Нова Горица“ и смесен хор „Обала Копер“, а от 
2004 г. е диригент на Академичния хор на университет в Примор-
ска. За интерпретациите си той е удостоен с няколко специални 
награди, награди за изключителни постижения с хора и награди 
за най-добър диригент. През 2009 г. за постиженията си с APZ UP 
хор е удостоен със златен медал на Университета на Приморска. 

А.Чопи - за втори път на 
хоровия фестивал в Балчик


