
АРТИСТИЧНА АВТОБИОГРАФИЯ 

 

Анет Артинян е родена през 1973 година в град Пловдив. Завършва СМУ „Добрин 

Петков” през 1992 г. в класа по виолончело на Ася Бяндова. 

През 1996 г. се дипломира в ДМА „Панчо Владигеров” – София, в класа по виолончело 

на проф. Богомил Караконов. През 1997 завършва майсторски клас със степен магистър. 

През 1997 г. продължава своето образование във Висшето училище Фолкванг в град 

Есен, Германия, в класа по виолончело на проф. Янг Чанг Чо, където през 2002 г. завършва  

степен Kонцертекзамен, с което получава диплома за солист-изпълнител. 

От 1999 г. следва в специалност камерна музика в класа на проф. Андреас Райнер, 

завършва през 2001 г. с отличие. 

Носител на награди от национални и международни конкурси: 

 Първа награда от Национален конкурс „Светослав Обретенов” гр. Провадия –

 1986 г. 

 Първа награда от Академичен конкурс град София, 1995 г. 

 Втора награда от Международен конкурс „Музиката и земята” гр. София –

 1995 г. 

 Втора награда от Международен конкурс по камерна музика в град Солун, 

Гърция – 2001 г. 

 Наградата на Висшето училище Фолкванг за 2001 г. 

Стипендиант на фондации Отворено общество, Св. Св. Кирил и Методий, Парекордзаган 

и Гюлбекян. 

Работила е с именити музиканти като Nigel Kennedy, Maria Kliegel, Robert Cohen, Стефан 

Попов, Михаел Хомицер, Philippe Muller, Веселин Парашкевов и е изнасяла концерти под 

диригентството на Георги Димитров, Йордан Дафов, Алексей Измерлиев, Диан Чобанов, 

Станислав Ушев. 

Концертна дейност като солист и камерен изпълнител в България, Германия, Холандия, 

Гърция, Франция. Солист на оркестрите в Пловдив, Шумен, академичен оркестър към ДМА 

„Панчо Владигеров” – София, Софийска Филхармония, Камерен оркестър Добрич, Wuppertaler 

Symphoniker, концерти към фестивалите „Софийски музикални седмици”, „Новогодишен 

музикален фестивал” в НДК и Международен фестивал на камерната музика град Пловдив. 

Записи за БНТ, БНР, немската телевизия WDR, „Deutsche Welle” и гръцката телевизия 

Ed3. 
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За периода 2003 – 2005 г. е била хоноруван асистент към ДМА „Панчо Владигеров” –

 София. 

От 2004 г. е помощник водач в „Оперно Филхармонично дружество” – Пловдив. 
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