МАРЕК ДЯКОВ
„Философска дълбочина на идеите, темите, посланията и повествованията. Професионализъм
и оригиналност в разгръщането и развитието им. Съвременно интелектуално мислене и фина
естетика. ..... Познанията му по фолклор са впечатляващи. Най-тънки локални, самобитни, уж
незабележими или просто патинирани от времето детайли, акценти, подробности Дяков не
само е открил и овладял, но и находчиво потребил и осмислено втъкал в партитурите си.
Единствено с познания, обич и преданост към духовното наследство, професионализъм,
интелект и добър вкус фолклорът на българите може да съхрани своята самобитност и
жизненост. Това доказва и творчеството на Дяков, което ни носи гордост и радост от
присъствието на народната ни музика в съвремието.” Румяна Цинцарска
ТВОРЧЕСКИ ОПИТ
- Над 50 произведения за танцови постановки (дивертисментни и сюжетни);
- Хорова и солова вокална музика;
- Вокално-инструментални произведения;
- Инструментална музика за народен оркестър;
- Симфонични произведения;
- Камерна музика;
- Инструментални пиеси за соло акордеон;
- Аранжименти на песни и инструментали;
ТРУДОВ ОПИТ
-

2012-2019 – Главан диригент на Анс.”Гоце Делчев” гр.София
2005 - 2010 – Р Молдова – Команирован преподавател от МОН сред българскте общности
зад граница. Диригент на Хор ”Родолюбец”
2000 – 2019 – перподаател по акордон в Национален дворец на децата гр. София
НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

-

-

2018 – Автор на музката към спектакъла „САМОДИВСКА ОРИС” на професионален АНПТ
„ПАЗАРДЖИК” Премиера 02 май гр.Пазарджик – Откриване на прегледа професионалните
колективи в България.
2018 г. – I-ва награда на конкурса в Бахрейн „Young Musician if the Gulf -2018” с

камерен ансамбъл " La Camerata" от Кувейт с произведението „Балада и танц”
-

2017 г.- I награда за симфоично произведение на „НОВА БЪЛГАРСКА МУЗИКА 7/8” за
произведението „Три симфонични картини” по „Овчарска песен” на Пейо Яворов. Диригент
Ст.Ушев, изпълнители СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ” и Хор „ВАНЯ МОНЕВА’’
2017 г. - Специалната награда за опазване и развитие на българският фолклор „Черноморски
звуци” Балчик 2017
2016 г. - „Кристална лира” за музиката към спектакъла „Шевицата” на НДД съвместно с
Любомир Денев-син
2016 г. - Премиера на „Симфонична приказка” дир. Григор Паликаров. Произведението
подкрепено от културият фонд на „МУЗИКАУТОР”
2013 г. I ва награда за инструментално произведение на Международния конкурс „НОВА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА 7/8” Гр.Чепеларе
2011 г. - I ва награда за инструментално произведение на Международния конкурс „НОВА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА 7/8” Гр.Чепеларе
1998 – Специалната награда на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски” в раздел Композиция
Повече от 10 отличия от хорови конкурси с Хор” РОДОЛЮБЕЦ” РМолдова

ОБРАЗОВАНИЕ
-

Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски” 2019 г.
2001-2005 в НБУ – Композиция, симф.оркестрация, хармония при проф.Алексанър Текелиев,
Полифония при проф.Димитър Христов, хорово диижиране при проф.Крум Максимов,
оркестрово дирижиране при проф. Ал.Йосифов
Магистър – СУ „Св.Климент Охридски” 2001г. със специален инструмен Акордеон
Бакалавър – ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий” 1998г. със специален инструмен Акордеон
4-ти клас квалификация – преподавател по акордеон

