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Вокална студия „Sunshine” представи община Балчик
в град Валашске Мезиржичи, Р. Чехия
Като една от най-изявените формации в
град Балчик, ние децата от вокална студия
„Sunshine”, с ръководител д-р Валентина
Георгиева, бяхме избрани да представим
Община Балчик, в периода 1 – 8 февруари ,
в побратимения с град
Балчик град Валажске
Мезиржичи в република Чехия.
Домакините от първия миг ни плениха с
изключително разнообразна и богата туристическа програма.
нощувки в гр. Лугош,
Румъния.
Всички сме много
щастливи и благодарни за това, което преживяхме!
БЛАГОДАРЯ на г-н
Николай Ангелов и
г-н Сава Тихолов,
които са главните виновници за нашето
гостуване в община
Валажске Мезиржичи!
Искам да БЛАГОДАРЯ на Красимира
Колтчева и Йорданка
Йорданова, които бяха
нашите гидове през
цялото ни гостуване и
които направиха всичко възможно да се
През първия ден посетихме
Двореца
„Жеротин” и Замъка
„Кински”. В края на
деня домакините ни
изненадаха и с аквапарк, който за всички
ни беше супер забавление и идеален завършек на деня.
През следващите дни
посетихме
толкова
много места...
Музея на технологиите в Острава, който
беше невероятен, точно за нашата възраст,
в него имаше подводница, стая със стари
технологии, музикална стая, най-различни игри, реставрирани коли и вагони на
влакове, микроскопи,
стругове, които не
само докосвахме, но
и можехме да опитаме
как работят.
Град Оломоуц – малката Прага, както
го наричат там - изключително красив
и приветлив, с много
стари, уникално красиви сгради. В града
посетихме и музея на
Архиепископа. Във
Валмез, това е съкратеното име на Валаж-

ске Мезиржичи, посетихме и стъкларското
училище, където имахме възможност сами
да опитаме да направим стъклени фигури.
Училището от няколко години работи по
съвместни проекти с
ДКИ КЦ „Двореца”
и всяка година прави
изложби в гр. Балчик.
Имахме среща и обща
репетиция - концерт с
малките певци от подготвителния състав на
хор „Стоножка“, който ще бъде на гости в
гр. Балчик в началото
на месец юни в рамките на VIII Международен хоров фестивал
„Черноморски звуци“.
Разгледахме детския
комплекс във Валмез,
където доста се позабавлявахме в „Музея
на плашилата“ и залите за фитнес, керамика и конструктори.
Имахме два концерта
- в замъка „Кински”
и в параклиса на училището за глухонеми
деца. На първия концерт пяхме пред ученическа публика, а на
втория пред деца от
детски градини, кмета
на гр. Валажске Ме-

зиржичи, зам. - кмета
по образованието, секретаря на общината,
както и диригенти на
хорове, дошли специално да ни чуят.
И на двата концерта
аплодисментите
не
стихваха, дълго след
края на песните. Във
Валмез харесаха и
отбелязаха
нашата
артистичност, освободеност на сцената,
завидната ни спятост
и не на последно място красивият и много
разнообразен репертоар, който сякаш
показва нашата същност: „Когато се усмихваш”, Чело коте”
– /солисти Вероника
и Наско/, „Що ми домилело мамо” – обр.
Красимир Милетков,
Мистър Грийнч – една
от най-новите ни песни и „Мамо научи ме
на блус” –американска блус песен.
Концертите ни завършваха с рефрен,
съчинен от нашия
диригент, в който пеехме: Валажске Мезиржичи, сърдечно ви
благодарим,
разбира се на чешки език.
Няколко такта, които

караха хората в залата да се усмихват и
просълзяват и мисля,
че никога няма да ни
забравят.
Голяма чест за нас
беше фактът, че кметът на Валмез, г-н Роберт Стржинек ни посрещна и приветства
лично в историческата зала на общината,
където се посрещат
най-значимите гости
на града. Попяхме му
още веднъж, получихме подаръци, поднесохме му подаръци от
Балчик и когато мислехме, че единственото, което ни остава,
е да си стегнем багажа
за път – получихме
още един подарък –
навън валеше много
красив сняг на парцали. И тъй като имаме
най-добрите ръководители на света, след
час бяхме на стадиона
и се забавлявахме, докато мръкне.
Вечерта сами си направихме салати и
поканихме на традиционна българска вечеря Краси и Данчето
– нашите преводачи.
До Чехия и обратно
пътувахме два дни с

чувстваме прекрасно!
ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ на нашата госпожа Валентина Георгиева, която ни вярва
безрезервно и винаги
прави най-доброто за
нас!
БЛАГОДАРЯ на нашата корепетиторка,
г-жа Марияна Тихолова, която винаги се
грижи за нас и успява
да ни удържи на темпото.
БЛАГОДАРЯ на Ева
Вебер, прекрасната ни
солистка, на д-р Цветелина Дончева, която
винаги е много подготвена и ни вдъхва
сигурност!

БЛАГОДАРЯ и на
Нели Генчева – родител, която винаги беше усмихната
и много грижовна!
БЛАГОДАРЯ на шофьорите: бати Симо и
чичо Лазарин от „Албена Автотранс”, които ни прибраха живи и
здрави!
БЛАГОДАРЯ
и
на колегите ми от
„Sunshine”, защото бяхме и сме прекрасен
отбор и си изкарахме
много забавно!
БЛАГОДАРЯ на всички, няма да забравя
това пътуване Обичам
ВИ!
Мартин КРЪСТЕВ

ОБЩИНА БАЛЧИК

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС БАЛЧИК
XXIII ОБЩИНСКИ КОНКУРС
„МОЯТА БЪЛГАРИЯ”
НА ТЕМА:

140 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ
Конкурсът „Моята България” има за цел да стимулира развитието на детското
творчество и въображение, да даде възможност на участниците да покажат
своите дарования в избраната от тях област на изкуството и науката.

РЕГЛАМЕНТ
І. Възраст на участниците
Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18 години,
разпределени в 4 възрастови групи:
І-ва група - деца от 5 до 6 години
ІІ-ра група - ученици от 7 до 10 години
ІІІ-та група - ученици от 11 до 14 години
ІV-та група - ученици от 15 до 18 години

ІІ. Направления
1. „Литературно творчество“
За написване на стихотворение, разказ, есе.
За рецитаторско майсторство.
Творбите да са посветени на България, на нейните национални герои,
природни забележителности, традиции, обичаи, празници.
2. „Изобразително и приложно изкуство“
Раздел – „Рисунка” – за рисунки
Раздел – „Приложно изкуство” – за пана, пластики, керамика, текстил, обемни
фигури и др.
Материали, техники и формат по избор на участника.
Рисунките се представят без паспарту.
УЧАСТИЕТО В НАПРАВЛЕНИЕТО Е ИНДИВИДУАЛНО!
ВСЕКИ УЧАСТНИК ПРЕДСТАВЯ САМО ПО ЕДНА ТВОРБА!
 7-10-52 - Г. Неделчева

 7-29-67 ; 7-21-79 - ЦПЛР - ОДК Балчик

