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Ансамбъл "Александров" с концерт във Варна  
на 26 юни 2018 г. 

в Двореца на културата и спорта 

 

 

 

Академичният ансамбъл за песни и танци на Руската Армия 

"АЛЕКСАНДРОВ" отбелязва 90 години от създаването си с голямо турне в 

много европейски страни.  

В България в края на юни ще пристигнат 120 Александровци - певци, 

танцьори и музиканти. Концертите ще представят най-популярния 

репертоар от руски народни и военни песни и ефектни народни танци пред 

аудиторията от четирите най-големи български града.  

Концертът във Варна е на 26 юни 2018 г. (вторник) от 19.30ч. 

Билети се продават в мрежата на Ивентим и онлайн от 

www.eventim.bg. Цената им е от 40 до 100 лв. Тъй като ги пуснаха в 

продажба вечерта на 7.02. все още има хубави места от всички ценови 

категории. 

Ако има проявен интерес, след като всеки си купи билети от 

бензиностанцията на ОМВ до  „Била“, може да се помисли за 

организиран транспорт.  

 

http://www.eventim.bg/
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Телефон за контакт: 0892 21 64 76  

За рожден ден на ансамбъла се смята 12 октомври 1928 г. Тогава 

участниците са само 12 души. Но до средата на 30-те години броят на 

членовете се увеличава до 300 души, а славата му се разпростира далеч 

извън страната. 

Хорът на Ансамбъл АЛЕКСАНДРОВ е признат за един от най-добрите 

мъжки хорове в света. Той съчетава хармонията и чистотата на звука на 

академичната капела с ярката емоционалност и непосредственост, 

присъщи на популярните изпълнения, демонстриращи високо вокално 

умение. Танцуващата група на ансамбъла с нейните емоционални, закачливи 

и горещи изпълнения на сцената завладява сърцата на зрителите с 

високото си хореографско майсторство. 

Успехът на хора, солистите и танцовата група до голяма степен 

зависи от гъвкавия и хармоничен оркестър и неговия звук, който е уникален 

по своето естество. Той успешно съчетава руски народни инструменти - 

балалайки, байяни, хармоники с дървени и месингови инструменти. 

Навсякъде по света Академичният ансамбъл за песни и танци на 

Руската армия, носещ името на своя основател на Александър В. 

Александров, се смята за една от марките, славещи Русия, каквото са 

Болшой театър, Ермитажа, Третяковската Галерия, Диамантения фонд на 

Московския Кремъл. Участниците в Ансамбъла напълно го заслужават със 

своята уникалност и брилянтни творчески умения. 

 

 


