ФА ансамбъл „Тракия“
Творчески екип
http://www.trakia-ensemble.org

Главен художествен ръководител и хореограф
ПРОФ. ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА
Родена на 22.10.1960 г. в гр.София.
Завършва АМТИИ през 1982 г. със специалност „Хореографска режисура”.
Започва работа в ансамбъл „Тракия” през 1978 г. като артист-балетист след което
балетмайстор, хореограф, а от 1997 г. е директор. В АМТИИ преподава от 1988 г.,
ръководител е на катедра „Хореография”. Член е на Специализирания научен
съвет по музика и музикознание към ВАК.
Носител на „Кристална лира 2000” на СБМТД, „Награда Пловдив 2004”, „Кристална лира 2005” със
спектакъла „Хубава Яна”.
e-mail: danieladjeneva@abv.bg
тел: 0888766805

Диригент оркестър
НИКОЛАЙ ПАСКАЛЕВ
Роден на 10.03.1974 г. в град Бургас. Завършва СМУ „Филип Кутев” в гр.Котел със
специалност „Изпълнител и преподавател по гъдулка” и АМТИИ –
„Инструментално изкуство”.
Работи в ансамбъла от 2000 година. Носител на Приз „Янко Петров” от събора на
гъдуларите.

Концертмайстор
1

ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ
Роден е на 07.11.1969 г в гр. Казанлък. Завършва СМУ Широка лъка със
специалност „Преподавател по тамбура” и Академията за музикално и танцово
изкуство – „Ръководство на народни състави”.
Работи в ансамбъл Тракия от 1991 г.

Диригент хор
ЦОНКА ДИМИТРОВА
Родена на 15.05.1975 г. в град Панагюрище. Завършила СМУ в Широка лъка със
специалност „Народно пеене” и АМТИИ – „Дирижиране и ръководство на народни
състави”.
Работи в ансамбъла от 2001 г.

Хормайстор
ЗЛАТКА СТЕФАНОВА
Родена на 29.04.1958 г. Завършила СМУ Широка лъка със специалност „Народно
пеене” и Академията за музикално и танцово изкуство със специалност
„Ръководство на народни състави”.
Работи в ансамбъла от 1978 г.

Хормайстор
СТАНКА АРГИРОВА-КУРШУМОВА
Родена на 18.12.1964 г. Завършила Средно музикално училище Широка лъка със
специалност „Народно пеене”.
Работи в ансамбъла от 1984 г.
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Хореограф
КАТЯ ЛИЧЕВА-ГОСПОДИНОВА
Родена на 18.11.1968 г. гр.Славяново. Завършила Академия за музикално и
танцово изкуство със специалност „Българска народна хореография, режисура и
педагогика”. Работи в ансамбъла от 1986 г. като артист-балетист от 1993 г. като
балетмайстор и по настоящем като хореограф.
Преподавател на изворен танцов фолклор и български народни танци в
международен семинар през 1995 г., ПГМТ „Цв.Лазаров”- Пловдив
и ръководител на детски-юношески танцови състави.

Главен балетмайстор
ГЕОРГИ КАРАБАХЧИЕВ
Роден на 16.07.1963 г. в гр.Сопот. Завършил Академията за музикално и танцово
изкуство със специалност „Българска народна хореография, режисура и
педагогика”. Работи в ансамбъла от 1984 г.
Ръководител на танцовите състави към Районна организация на глухите –
Пловдив.

Балетмайстор
Доц. д-р АНТОН АНДОНОВ
Роден на 09.06.1975 г. в гр. Ямбол. Завършил Държавно хореографско училище
град София със специалност „Български народни танци”, а след това Академия за
музикално, танацово и изобразително изкуство със специалност „Българска
народна хореография”. Започва работа в ансамбъл „Тракия” през 1995 г. като
артист-балетист, а след това и като солист на утвърдени танцови образци от
репертоара на ансамбъла.
От 2002 г. работи като балетмайстор.
Преподавател в АМТИИ към катедра „Хореография”. Член на жури в международни и регионални
фестивали и конкурси.

Балетмайстор
ДИМО ЕНЕВ
Роден на 26.08.1975 г. в гр.Бургас. Завършил Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство със специалност „Българска народна хореография”
магистърска степен.
Работи в ансамбъла от 1994 г. като артист-балетист, а от 2003 г. като
балетмайстор.
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