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Международен конкурс за изпълнения на немска и австрийска
музика
КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕМСКА И АВСТРИЙСКА МУЗИКА
"M.A.G.I.C."

Конкурсът се организира от Средно музикално училище "Проф. Панчо Владигеров" и Oбщина Бургас,
под патронажа на Кмета на град Бургас, Министерство на културата, Областна Управа - Бургас,
Посолство на РГермания, Посолство на РАвстрия, Фондация "Хелмут Фогел" - Манхайм, Германия.
Провежда се през година - в края на месец април. Първото му издание е през 1995 г. Първи
председател на журито е проф. Владимир Аврамов. През 1997 г. и 1999 г. журито се председателства от
проф. Димитър Момчилов, декан на инструменталния факултет на Държавна Музикална Академия,
възпитаник на СМУ "Проф. П.Владигеров" - Бургас.
XI Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика "MAGIC" (Music of Austria and
Germany International Competition), организиран от Националното училище за музикално и сценично
изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - Бургас и УН "Родни звуци", със съдействието на МК, Община
Бургас и Областна администрация Бургас, се проведе от 16 до 18 април 2015г.в Бургас
Първа награда, Официална покана от организаторите за участие в IX-ия Международен конкурс за
млади музиканти "П. И. Чайковски" - Новосибирск, Русия и Специална награда на Международната
благотворителна фондация "Виртус Артс" от Категория "А" - Пиано бяха присъдени на Николай Маринов,
от класа на Светлана Косева. Първа награда от Категория "В" - Медни духови инструменти отиде при
Кристина Юмерска, от класа по валдхорна на проф. Стоян Караиванов
Първа награда от Категория "В" - Дървени духови инструменти спечели Кристиян Христов, от класа по
флейта на д-р Ивайло Василев
Втора награда от Категория "А" - Духови инструменти беше присъдена на Гергана Петрова, от класа по
флейта на Антоанета Ковачева
Трета награда от Категория "Д", група "А" - Камерна музика спечели Ансамбъл ударни инструменти
"Престо", от класа по камерна музика на Пенчо Пенчев
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Поощрение в Категория "В" - Цигулка беше за Радостина Стоянова, от класа на Павел Генов.
През 2017 г. предстои да се проведе дванадесетото издание на конкурса.
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