Д-р Валентина Георгиева е диригент, музикален педагог, ръководител на детски вокални
формации, председател на Сдружение “Музикален свят – Балчик”, създател и артистичен директор на международния хоров фестивал “Черноморски звуци”.
През 1994 г. завършва Академията за музикално
танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив,
с преподавател по дирижиране доц. Никола Липов. В периода 2000-2002 г. специализира хорово
дирижиране в Националната музикална академия “Панчо Владигеров” – гр. София с преподавател проф. Лилия Гюлева.
Докторската си степен получава през 2013 г. в Нов български университет за
темата “Песните за еднородни фолклорни формации от Стефан Драгостинов,
пресътворени за смесен хор” с научен ръководител проф.д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова. Настоящият сборник е резултат от тази научна разработка и
4-ри годишната съвместната работа на д-р Георгиева , смесен хор „Черноморски
звуци“ и композитора Стефан Драгостинов.
Д-р Валентина Георгиева е активен участник в международни хорово-диригентски курсове, жури в национални и международни фестивали, носител на приза
“Общественик на годината” в три поредни години.
Като диригент на смесен хор „Черноморски звуци” (от 1998 г.) д-р Валентина Георгиева участва ежегодно в десетки конкурси и фестивали в Испания, Гърция,
Македония, Германия, Италия, Сърбия, Хърватска, Турция, Чехия, Румъния,
носител на награди от национални и международни форуми.
Под нейно ръководство, през 1998, 2004, 2011 и 2014 г. смесен хор “Черноморски звуци” издава 4 компактдиска.
Опирайки се на традицията в българското хорово изпълнителско изкуство, д-р
Валентина Георгиева съхранява ценностите и гради новата история на 100 годишния хоров състав в съответствие със световните тенденции в хоровото изкуство.
PhD Valentina Georgieva is a conductor, a music pedagogue, a leader of children’s vocal groups, a president of the Association “Musical world-Balchik”, a creator and artistic director of the International choir festival “Chernomorski zvutsi”.
In 1994 she graduated the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, where
she studied conducting with the Associate Professor Nikola Lipov. In the period
2000-2002 she specialized choral conducting under professor Liliya Gyuleva at the
National Academy of Music ”Pancho Vladigerov” in Sofia.
Received her PhD in 2013 at the New Bulgarian University in Sofia for the topic
“The songs for homogeneous formations by Stefan Dragostinov, recreated for mixed
choir” with director of studies professor Elisaveta Valchinova-Chendova DsC. This
publication is a result of such work and the 4-year collaboration between PhD Georgieva, “Chernomorski zvutsi” mixed choir and the composer Stefan Dragostinov.
PhD Valentina Georgieva is an active participant in international choral - conducting courses, a member of jury in national and international festivals, winner of the
“Socially active person of the year” in three consecutive years.
As a conductor of “Chernomorski Zvutsi” mixed choir (since 1998) PhD Valentina
Georgieva annually has taken part in numerous competitions and festivals in Spain,
Greece, Macedonia, Germany, Italy, Serbia, Croatia, Turkey, Czech Republic, Romania and she is a prize winner at national and international forums.
As a leader of “Chernomorski zvutsi” mixed choir, she has three CDs released in
1998, 2004, 2011 and 2014.
Leaning on the tradition of Bulgarian choral performing arts PhD Valentina Georgieva keep the values and build the new history of hundred years old choir “Chernomorski zvutsi” in accordance with the trends in the worldwide choral art.
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