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Дуо „Колаж”: Нона Кръстникова /вокал/  и д-р Мария Русева /пиано/ по 
време на концерт от МФ „%Миа Понтика” в Балчик. 

                                   Фото: Маруся КОСТОВА 

 

ЦЕН ТЪР  ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧН ОСТНО РАЗВИТИЕ  
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС  

БАЛЧИК  
 

ОРГАНИЗИРА  
през учебната 2017/2018 година 

формите: 
 
 Екология и опазване на околната среда V - ХII клас 

 Приятели на природата ІІ - ІV клас 

 Компютър ІI - ХІI клас 

 Изобразително изкуство І - ХІI клас 

 Приложно изкуство І - XIІ клас 

 Керамика ІІ - ХIІ клас 

 Журналистика V - ХIІ клас 

 Свят на приказките І - ІІІ клас 

 Театрално студио V - VІІІ клас 

 Английски език ДГ - ХII клас 

 Фолклорен клуб ДГ    - VII клас 

 Танцова формация “Ритъм” І - VII клас 

 Хип-Хоп формация V - ХIІ клас 

 Мажоретен състав IІ - ХIІ клас 

 Вокална група I - XІІ клас 

 Шах - клуб І - ХIІ клас 

 Ученически парламент V - ХIІ клас 

 Неделно училище при храм „Св. Петка“ ДГ   - XII клас 
 

ОЧАКВАМЕ ВИ ! 
 

Записване в ЦПЛР-ОДК до 29.09.2017 година 
www.odkbalchik.net 
 odk@odkbalchik.net 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 02.10.2017 г. 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – БАЛЧИК 

 

ОБЯВЯВА 

ОБЩИНСКИ КОНКУРС 
„НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ” 

ПОСВЕТЕН НА 31 ОКТОМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ 
 

 

Цел: Да повиши интереса и ангажираността на учениците  към опазване на 
природата чрез запознаване с  екологичните особености на Черно море. 

Условия за участие: 
Участници: 
В конкурса могат да вземат участие ученици от 1 до 12 клас, разпределени в  
три възрастови групи: 
І-ва възрастова група – 1-4 клас 
ІІ-ра възрастова група – 5-8 клас 
III-ра възрастова група – 9-12 клас 
Участието е индивидуално. 
 
Изисквания за творбите: 
1. Рисунка 
Рисунките да бъдат тематични, изработени на картон с размер 25/35, 
без паспарту. Материали и техника по избор. 
 

2.  Фотография 
Фотографиите да отразяват красотата на Черно море и крайбрежната зона.  
Формат на фотографиите не по-малък от 15/21 см. 

Всяка творба трябва да съдържа следната информация: 
Заглавие, трите имена на автора, възраст, училище, школа, клуб, ръководител 
 
Краен срок за представяне на творбите  20.10.2017 г., в сградата на ЦПЛР-ОДК,  
на адрес гр. Балчик, ул. „Кирил и Методий” 7. 
 
Откриване на изложба и награждаване -  27 октомври 2017 г. от 14:00 часа,  
в ЦПЛР-ОДК Балчик. 

Средиземноморски концерт на 
дуо „Колаж” в град Балчик

Голямото предизвикателство за Дуо „Колаж” – детската публика в ДКИ КЦ „Двореца” Балчик.                                         
                                                                                                                                     Фото: „Виа Понтика”

ни познания, с кои-
то ни дариха Нона 
и Мария сред пре-
красната акустика на 

В неделния ден, на 
17 септември 2017 г., 
Средиземноморски 
полъх  докосна Чер-
номорския ни град 
Балчик чрез концерта 
„Mediteraneo I” на 
дуо „Колаж” : Нона 
Кръстникова /сопран/ 
и Мария Русева /пиа-
но/, който бе очакван 
от балчишки цените-
ли на музиката, по-
знаващи изкуството 
на младите изпъл-
нителки от трите им 
досегашни участия 
във фестивала „Виа 
Понтика”, който тази 
година се провежда 
за десети път в Бал-
чик. 

Радостни сме от чу-
тите произведения, 
посветени на Сре-
диземноморието и 
преоткрити от Нона 
Кръстникова и Ма-
рия Русева. Те изпъл-
ниха произведения 
на Дмитрий Шос-
такович /”Испански 
песни” оп.100/; Рей-
налдо Хан  /„Вене-
ция”1901/; Паоло То-
сти /”Quattro canzoni 
d’Amaranta” 1907/ и 
Оторино Респиги /
„Сън”, „На русалка-
та”, „Нощ”, Върху 
една старинна ария” 
1920/.

 Удовлетворени сме 
от новите музикал-

балчишката църква 
„Св.Св.Константин и 
Елена”, която отдавна 

е и концертна зала. 
Нона Кръстникова 

е солистка в Бур-
гаската опера. Тя 
сподели, че скоро, 
през месец юли т.г. 
е участвала с успе-
шен концерт в Мо-
цартовия фестивал 
в град Правец и в 
град Лиенц, Австрия, 
където /прочетох в 
Интернет/е изпълни-
ла блестящо 5 арии с 
техен оркестър.

Мария Русева е 
родом от град Тряв-
на. Тя е ученичка 
на Румяна Малчева 
/преподавателка по 
пиано в Балчик през 
80-те год./ Децата 
на Мария са почти 
тийнейджъри и тя 
много се гордее с тях 
и с това, че трудът ѝ 
се е увенчал с успех 
– само преди месеци 
е защитила доктор-
ска дисертация по 
музика. 

Явно имат вече 

опит и младежка 
мъдро ст,  защото 
Нона и Мария  са 
успели да запленят 
най-малката публи-
ка, деца от детските 
градини на Балчик, 
които са слушали се-
риозни произведения 
от Моцарт, Шопен, 
Бритън, Вагнер и 
Шуберт в концер-
та на дуо „Колаж”: 
„Защото мечтите се 
сбъдват”.

Юбилейната го-
дишнина на между-

народния фестивал 
„Виа Понтика” е по-
вод да благодарим 
на братята Красимир 
и Веселин Ранкови, 
които ни срещат с 
младите в различни 
изяви на различни 
изкуства, както и с 
младите идеи и на 
по-зрелите творци – 
актьори, музиканти, 
художници, кино- и 
фототаланти.

Че стито де сето 
юбилейно издание!

Маруся КОСТОВА


