
Съвместен концерт „Любов, родена в полите на Пирин”на 
Школата по китара, народно пеене и народни инструменти и 
гост-изпълнител: Иван Стоянов-вокал, китара и бас китара 

          С неприкрито вълнение ще преживявам отново – макар и само в 
топлите спомени – малкия вълшебен космос, в който се потопих по време 
на съвместния ни концерт с Иван Стоянов. Като ръководител на детска 
музикална школа по китара, тамбура и народно пеене съвместно с община 
Банско създадохме традиция всяка година през месец август да се 
организират концерти. Идеята на тези събития е на една сцена да свирят и 
пеят деца, заедно с едни от най-извстните музиканти от шоу-бизнеса в 
България. 

          На  21. 08. 2014г. в големия салон на читалище „Никола Вапцаров” в 
гр. Банско се проведе концерт: „Любов, родена в полите на Пирин” с гост-
изпълнител Иван Стоянов. Пред публика от близо500 зрители той се 
представи блестящо като басист, китарист и певец. Изпълненията му 
носеха един собствен почерк, който не може да бъде имитиран. Специално 
за концерта той аранжира и изпълни на бас китара заедно с моите ученици 
четири фолклорни песни – „Сещай се, Цвето”, „Марко кове”, „Искат ме 
мамо двама ергени” и „Залюбил съм една мома”. Усетих вълнението и 
задоволството изписано по детските лица по време на изпълненията и се 
почувствах горд, че съм допринесъл с нещо за това . 
            Руската песен „Ваше блогородие” Иван Стоянов изпя и изсвири на 
китара заедно с мен, като се получи една уникална приемственост между  
учител и ученик. Той беше един от моите преподаватели в НМА „проф. 
Панчо Владигеров” – гр. София. Доц. д-р Иван Стоянов е един 
изключителен музикант, който даде много добър пример на моите 
ученици. Както от мен, така и от публиката на град Банско, той бе приет и 
оценен на много високо ниво, като един истински професионалист. 
Неговото участие като гост-изпълнител затвърди тенденцията в гр. Банско 
да участват на една сцена деца и известни изпълнители от страната. Тази 
традиция, която постави той, продължава и до днес.  
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