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На 30 октомври от 18.00 ч. Хор „Добруджанки“, с диригент Магдалена Христова, изнесе самостоятелен концерт, посветен на 1 ноември - Ден на народните будители. 
Фото: Маруся КОСТОВА 

Концерт на хор „Добруджанки” на родната сцена 
на НЧ „Васил Левски 1959” Балчик 

Добруджанките пеят за-
душевно и представят 
красотата на висшето 
народно певческо изку-
ство. Добруджанските 
народни песни са песни 
за хармонията между 
човека и природата, ду-
шата и снагата. Затова 
са толкова вълнуващи.
Традицията на народ-
ното пеене е у всеки 
от нас, предавана от 
поколение на поколение, 
независимо от времето и 
границите на държави-
те. Човек има желание 
да съхрани българското 
в себе си, да го предаде 
на децата си. Има ли по-
добро средство от въз-
действието на песента? 

Българското народ-
но музикално изкуство 
е най-висок показалец 
за опазената българщи-
на. В сърцето на всеки 
българин има място за 
животворния лъч, наре-
чен българска народна 

За първи път в исто-
рията на хор „Добру-
джанки“ град Балчик на 
30 октомври 2017 г. бе 
изнесен 1-часов концерт 
пред родна публика, с 
диригент Магдалена 
Христова. Оркестър и 
хор бяха аплодирани от 
жители на кв.“Левски“ 
и ж.к.“Балик“. Специ-
ални гости бяха кме-
тът на Общината г-н 
Н.Ангелов и съпругата 
му д-р Р.Малчева Ан-
гелова, носител на зва-
нието „Общественик на 
2013 г.”

Народната песен ни 
кара да забравим за те-
гобите на днешния ден, 
да се върнем в пасто-
ралното минало и да 
оценим вечността на 
песенното творчество 
на народа ни. Хор „Доб-
руджанки“ е любител-
ски състав, но в него 
певиците са на високо 
професионално ниво. 

песен. Публиката много 
хареса двете изпълнени 
песни: „Надникни Ладо“ 
и „Мори Айда, Айда“ от 
триото Гинка Атанасова 
- Магдалена Христова - 
Тодорка Георгиева.

Хор „Добруджанки“ 
град Балчик имат на-
гради от Националния 
събор в Копривщица, 
съборите в Тервел и 
Дебрене ,  старопла -
нинския събор във 
В.Търново, Междуна-
родния форум „Бъл-
гарско наследство“ в 
родния град Балчик.
Медали и грамоти пе-
челят добруджанките от 
Балчик в унгарския град 
Балатонфюред, в Украй-
на, Чехия, Македония, 
Гърция, в Балканския 
шампионат в Хисаря 
и др.

Репертоар на концер-
та: „Тръгнала е малка 
мома“ /обр.Ст.Кънев/, 
„ В е ч е р я й ,  Р а д о “ /

обр.Ф.Кутев/, „Жена-
ла е Дюлбер Яна“ /
изп.Иванка Карпова/, 
„Три бюлбюла пеят“ /
обр.П.Крумов/, „Сно-
щи съм минал Кузум 
Еленке“, „мама Геор-
ги дума“ /изп.Йордан-
ка Златанова и Мария 
Маринова/; „Торнала е“ 
/обр.К.Тодоров, „Мъри 
Марийке“ /изп.Живка 
Панайотова/, „Слънчи-
це, мило мамино“ /обр.
Ат.Илиев/, „Надникни 
Ладо“ и „Мори Айда, 
Айда“ /изп. от трио 
Г.Атанасова, Т. Геор-
гиева и М.Христова/ 
“Прехвръкна птичка“/
обр. Ф. Кутев/, „Иван 
на Добра думаше“ /изп. 
Йорданка Златанова/, 
„Сред селото“, „Малка 
мома“ и „Малки моми 
добруджанки“ /в съпро-
вод на оркестъра на НЧ 
„Васил Левски 1959“: 
Костадин Денев, Георги 
Радев, Георги Йорданов 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС 

БАЛЧИК 

И З Л О Ж Б А 
на 14.XII.2017 г. от 14.00 часа 

В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС 

КОНКУРСЪТ Е ИНДИВИДУАЛЕН! 
Представяне на творбите в ОДК 

до 1 декември 2017 г. 

Във връзка с  празника 1 ноември  - Ден на народните будители, представихме презентация пред 
втори клас, с класна ръководителка Пенка Николова от ОУ „Антим I“. Малките ученици знаеха 
личностите и делата на будителите. Поздравления за техните учителки!  

                                                                                                                                  Фото: Елица СТАЙКОВА

и Добри Неделчев. Кон-
цертът завърши с песен-
та „Прощавай мамо“/
обр.К.Тодоров/.

„Мили добруджанки, 
за делничните Ви уси-
лия, за добрите Ви дела 
и всеотдайност, за пе-
сните, които сте изпели 
и предали за поколения-
та - сърдечно Ви благо-
даря! Сърдечно благода-
ря на читалищния секре-
тар Елица Стайкова, на 
читалищния председа-
тел  Даниела Димитрова 
за подкрепата, на цялото 
читалищно настоятел-
ство, на всички колеги 
и най-вече на Община 

Балчик. Мили добру-
джанки, раздавайте дар-
бата си и обичта си към 
всичко българско, без 
мяра. Бъдете здрави и 
неуморими в търсенето 
на нови идеи, запазващи 
културните и битови 
традиции и издигане 
името на читалището в 
днешните трудни годи-
ни. Пожелавам Ви нови 
покорени сцени и нес-
тихващи аплодисменти. 
„ /Магдалена Христова 
- диригент/ 

Магдалена Христова 
и д-р Красимир Кръчма-
ров обмениха идеи, ми-
сли и спомени за хор 

„Добруджанки“, осно-
ван от първия секре-
тар Димитър Дочев и 
подкрепян от дългого-
дишния секретар Иван-
ка Йорданова,от чита-
лищния председател 
Димитър Господинов, 
от Камелия Марева, от 
управителния съвет на 
Кооперация „Черно море 
- Балчик“ с председател 
Младен Мартинов.

Българският фолклор 
- философия на вечност-
та. За това скромно до-
принасят и балчишките 
добруджанки. Сполай 
им!

Маруся КОСТОВА


