
 Стандартната продължителност на уроците е 45 минути.
 Програмата на Академията е отворена за участници без възрастово 
ограничение.
 За участие в майсторските класове се допускат кандидатите, изпратили 
формуляр за записване и копие от документ за платена такса по електронен 
път на email: tryavnaart@europe.com
 Таксите за участие следва да бъдат преведени по банковата сметка 
на фестивала:
Първа Инвестиционна Банка
BG14FINV91501015872241
за “МедияТим” ЕООД
основание „Такса за участие в ММЛА ТРЯВНА АРТ”

При отказ от участие, таксата не се възстановява.

 Всички активни участници получават диплом за завършен майсторски клас.
 Майсторските класове завършват своята работа със заключителен 
концерт, който е включен в програмата на Трявна Арт Фестивал.

При повишен интерес организаторите запазват правото си да ограничат 
броя на участниците или броя заявени часове.

МЕЖДУНАРОДНА 

МУЗИКАЛНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

ПРОГРАМА

Пиано и клавирни ансамбли
за четири и шест ръце на едно пиано

проф. Томислав Байнов 
(Германия / България)

Флейта
Христо Христов 
(Германия / България)

Виола
Валентин Геров 
(България)

Оперно пеене
Стефка Евстатиева 
(САЩ / България)

Кларинет
Левент Ивов 
(Австрия / България)

Цигулка
Христофор Маринов 
(България)

Цугтромбон 
и камерни брас ансамбли

Станислав Почекански
(България)
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МЕЖДУНАРОДНА 
МУЗИКАЛНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Образецът на заявката за участие може да бъде изтеглен 
от сайта на фестивала - www.tryavnaart.com

ТРЯВНА АРТ ФЕСТИВАЛ се организира от първата по рода си телевизия за 

изкуство в България - Live 7 TV, с подкрепата на Община Трявна и читалище 

“Пенчо Славейков 1871”. 

Live 7 TV излъчва пряко по интернет симфонични концерти, оперни и театрални 
представления, а също и поп и рок концерти. Медията осъществява първите излъч-
вания по интернет на културни събития от България. 

Година след създаването си Live 7 TV реализира и първото излъчване онлайн на све-
товния конкурс за диригенти в Испания, с председател на журито маестро Генадий 
Рождественски, което вкарва медията в полезрението на европейския зрител. Към 
днешна дата Live 7 TV излъчва най-престижните конкурси и фестивали в България. 

Телевизията поддържа собствен фестивален симфоничен оркестър, камерен оркес-
тър и пътуващо кино, а равносметката е над 105 хиляди часа ефир, 
зрители от 168 държави и 6040 града по света. 

През дванадесетгодишната си история, Live 7 TV утвърди обществения си харак-
тер, останал без аналог през годините в българското медийно пространство. 
Телевизията има възможност да излъчва НА ЖИВО културни събития от всяка 
точка на Земята.

Краен срок за записване - 01.07.2021 г.

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ

ПЕНЧО 
СЛАВЕЙКОВ
1871

- индивидуални участници - 40 лв. за учебен час*

- камерни брас ансамбли - 80 лв. за учебен час**

**такса за ансамбъл

*При специалност Цугтромбон се предлага 
пакетна цена за 5 учебни часа 
с включен акомпанимент - 300 лв.

При специалност Оперно пеене може да бъде 
осигурен акомпанимент срещу допълнително 
заплащане.

При всички останали специалности, 
участниците имат ангажимента сами 
да осигурят акомпанимента си.

- клавирни ансамбли - 60 лв. за учебен час**


