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“Черноморски звуци”“Черноморски звуци”

VI Международен хо-
ров фестивал „Черномор-
ски звуци“ ще се проведе 
от 1 до 5 юни в Балчик.

20 хорови състава от 
България, Гърция, Тур-
ция, Сърбия, Молдова и 
Швеция ще се включат в 
надпревара за Гран при 
„Черноморски звуци“.
За шеста поредна годи-

на красивият Балчик ще 
бъде огласен от звуците 
на хоровата музика. На 
различни сцени в Бе-
лия град ще се проведат 
девет концерта и три 
хорови работилници с 
изявени и доказани про-
фесионалисти. Дири-
гентът Ваня Монева ще 
отведе участниците в 

дебрите на „Българския 
фолклор“. Словенски-
ят композитор Амброж 
Чопи ще представи най-
новите си творби „Until 
we meet again“ и „Laudate 
Dominum“, написана 
специално за шестото 
издание на фестивала. 
Световната премиера е 
на 4-ти юни.  Талантли-

вите музиканти от група 
„Спектрум“ ще предадат 
опита си на участниците 
в работилницата с песен-
та „Седнало е Джоре“ 
- аранж. Явор Узунов 
и Константин Бейков. 
Самостоятелен концерт 
на групата на 3-и юни.
За първи път в рамки-

те на фестивала ще се 

проведе фотоконкурс 
„Хоровото  изкуство 
през погледа на обек-
тива“. Организатори на 
форума са сдружение 
„Музикален свят-Бал-
чик“, община Балчик 
и читалище „Паисий 
Хилендарски -1870“, 
под патронажа на г-н 
Николай Ангелов кмет 

на Община Балчик и с 
партньорството на ДКИ 
КЦ „Двореца“,  Универ-
ситетска ботаническа 
градина, Български хо-
ров съюз, Съюз на бъл-
гарските композитори 
и Съюз на българските 
музикални и танцови 
дейци. Повече от 3000 
певци, от 78 хорови със-

тава, представители на 
19 европейски държави 
са участвали в измина-
лите 5 издания. Всички 
концерти се излъчват 
онлайн в реално време. 
Входът за концертите 
и събития в рамките на 
фестивала е свободен.

Д-р Валентина 
ГЕОРГИЕВА 

20 хорови състава от България, Гърция, Турция, Сърбия, 
Молдова и Швеция ще се включат в надпревара за Гран при

Смесен хор „Черноморски звуци“
Балчик, България

Диригент: д-р Валентина Георгиева

Мъжки хор „Хармония“ -
Ystad, Швеция,

Диригент: Виолета Тодорова

Детски състав при детски хор
„Добри Христов“ - Варна, България,  

Диригент: Галина Станишева

Камерен дамски хор -
Шабла, България,

Диригент: Силвия Вангелова

Група „Спектрум“ - 
София, България

Смесен хор „Donita“ -
Sireți Village, Молдова,

Диригент: Svetlana Rebeja 

Академичен хор при Студенски
културен център - Ниш, Сърбия,
Диригент: Zoran Stanisavljevic

Женски хор „Алабреа“ - 
София, България,

Диригент: Атанаска Попова

Смесен хор при Културна асоциация
„Filaretos“ - Thermi, Гърция,

Диригент: Elefteria Metaxa-Armodorou


