
28 януари 2012 г. Мартин Зайранов свири за пръв път „Цигански напеви” на Сарасате в 

Галерия „Уни-Арт” в  НБУ – гр.София 

07 февруари 2012 г. Мартин участва в Концерт на студенти от класа на проф. Д-р Марио 

Хосен в Къща  - Музей „Борис Христов” в гр. София 

23 февруари 2012 г. Концерт на Мартин с Шуменска филхармония 

08 март 2012 г. Концерт на Мартин с Плевенска филхармония 

16 март 2012 г. Концерт на Мартин с Варненска филхармония 

28 до31 май 2012 г. Мартин и Александър участват в майсторския клас на професор Михаел 

Фришеншлагер – професор по цигулка във Виенската филхамония. На 

този майсторски клас и двамата получават пълна стипендия за участие в 

Международната лятна академия „Орфеус” във Виена. 

12 юни 2012 г. Концерт на Мартин с Врачанска филхармония.  

02 юли 2012 г. Мартин участва във Варненско лято, като солист на Академичен 

оркестър „Орфеус”, заедно с проф. Д-р Марио Хосен 

1 до12 август 

2012г. 

Мартин и Александър участват Международната лятна академия 

„Орфеус” във Виена.  

 Мартин и Александър участват в Концерт за Откриването  на лятната 

академия в Виена в Катедралата “MariaHilfer” 

 Мартин и Александър вземат участие в майсторския клас на проф. Марио 

Хосен 

 Мартин и Александър вземат участие в майсторския клас на проф. 

Михаел Фришеншлагер 

 Мартин и Александър вземат участие в майсторския клас на проф. 

Такаши  Шимицу (Япония). Тук той за първи път ги харесва и им 

предлага, ако продължават да работят по същия начин, да ги покани да 

участват в Международния конкурс EUROASIA – 2013 в гр.Токио, 

Япония. 

 Мартин и Александър са солисти на “Wien Les Orpheistes” камерен 

оркестър на Гала вечер, посветена на Фр. Крайслер  в Катедралата 

„MariaHilfer” – Виена. Диригент Франсоа Декамп 

01 октомври 2012 г. Мартин и Алексанрър са „младши студенти ” на НБУ – гр. София, в 

класа по цигулка на проф. Д-р Марио Хосен, като Александър е пълен 

стипендиант на университета. 

11 до 14 ноември 

2012 г. 

Мартин и Александър участват в майсторския клас на проф. Жерар Пуле 

(Франция). Там те получават специални препоръки от него за участието 

им в конкурса EUROASIA – 2013 в гр.Токио, Япония. 

Свирят на гала концерта на изявените участници от майсторския клас. 

13 декември 2012 г. Мартин и Александър участват в Коледен концерт „Шедьоври на барока”  

в Галерия „Уни-Арт” гр. София, където заедно с проф. Марио Хосен са 

солисти на Академичен оркестър „Орфеус” на НБУ. 

14 декември 2012 г. Мартин и Александър участват в Коледен концерт „Шедьоври на барока” 

в Драматичен театър гр. Пловдив, където заедно с проф. Марио Хосен са 

солисти на Академичен оркестър „Орфеус” на НБУ. 

11 до 14 януари 

2013 г. 

Мартин и Александър участват в майсторския клас на проф. Такаши 

Шимицу (Япония) и получават официална покана от него за участието 

им в конкурса EUROASIA – 2013 в Япония. 

Свирят на гала концерта на изявените участници от майсторския клас. 

15 февруари 2013 г. Участват в Концерт на студенти от класа на проф. Д-р Марио Хосен в 

Къща  - Музей „Борис Христов” в гр. София 

17 февруари 2013 г. Изнасят самостоятелен концерт в зала „Бах” гр. Варна 

27 февруари 2013 г. Изнасят самостоятелен концерт в зала „Аула” на НУМТИ „Д.Петков” гр. 



Пловдив 

06 март 2013 г. Правят записи и интервю за  Радио Варна. 

21 март 2013 г. Александър участва в концерт на ученици от НУИ „Д.Христов” с 

Варненска филхармония. 

27 март до 01 април 

2013 г. 

Взимат участие в Международния конкурс „EUROASIA - 2013” – 

гр.Токио, Япония и са лауреати на III и IV награда в съответната група. 

 


