
ТВОРЧЕСКА АТЕСТАЦИЯ 

от  

Асоциация по закон 1901 за арт и културен обмен Утвърдена като асоциация с 

обществено значим интерес от 2011 год базирана 1, place des tilleuls, 60140 

Verderonne, France c президент  

На доцент Людмил Петков, преподавател в Академия за музикално и 

танцово изкуство, Пловдив 

През септември 2015 та  Асоциация „ Арт Галерия Константин Франция“ 

организира мащабно културно събитие „Празници на изкуствата“ във 

Вердерон,Франция. По наша инициатива на 15ти септември 2015 в Църквата във 

Вердерон -Eglise Saint Hilaire, бе изнесен класически соло концерт - пиано. 

Имахме огромното удоволствие да запознаем френската публика с творчеството 

на българския именит пианист и преподавател - доцент Людмил Петков от 

АМТИ Пловдив. Концертът беше прекрасен,вълнуващ и на високо 

художествено ниво. Изнесен беше пред публика от около 200 човека. Събитието 

получи широк отзвук, като се увенча с многобройни поздравления и публикации 

в местната преса. 

Доцент Петков беше изключителен, показа невероятна класа, виртуозни 

технически умения, съчетани с дълбок лиризъм на изказа. В програмата за 

концерта си той беше включил произведенията на класически композитори като 

Моцарт,Шуберт,Бетховен, Шопен. Реверанс към френската публика бяха и 

музикални творби на Сати и Дебюси. Под високите църковни сводове отекна и 

вечната музика на Бах,прелюдия В dur и симфония G moll . По свое предложение 

пианистът изпълни и няколко свои джаз вариации по музика на Пиацола и Козма 

с завидна  поливалентност и разностранен творчести заряд. В заключителната 

част на събитието,по покана на асоциацията ни се включи и сопраното Олга 

Селиверстова,от опера Гарние,понастоящем опера на Болшой,на която доцент 

Петков акомпанираше.  

Думите са слаби за да изразят изключителната национална гордост,която ни 

изпълни след концерта на доцент Людмил Петков. Неговият широк репертоарен 

хоризонт и разнолика жанровост, перфектните му технически умения оставиха 



трайни впечатления у различни възрастови групи слушатели. Прецизен звуков 

баланс се съчета с мощен емоционален заряд, като преля в лирична дискретност 

и хармонично осенение. Доцент Петков е скъп и уважаван приятел на български 

и международни ценители, отличаващ се с уникални музикални интерпретации , 

с високо чувство на отговорност, професионализъм и неповторимо артистично 

амплоа и неоспорими постижения в интерпретаторското изкуство като 

солист,камерен и джаз изпълнител. Огромна чест и удоволствие беше да 

представим неговото творчество пред френската публика. Музиканти и творци 

като доцент Людмил Петков издигат на звездно ниво реномето на българската 

култура и изкуство по света. 

 
 

 


