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От 2000 година НФА „Фи-
лип Кутев” провежда съв-
местни концерти с други 
състави и състави от други 
арт-жанрове. Сред тях Сим-
фоничен оркестър на Бъл-
гарското национално радио, 
софийски солисти, ансамбъл 
по художествена гимнасти-
ка и други изпълнители. На 
18-та година от началота на 
тази практика ръководство-
то на прочутия  фолклорен 
ансамбъл реши да организи-
ра съвместна изява в рамки-
те на тяхното турне, заедно 
с детските балчишки групи 
– ФТА „Балик” и ДТШ. И 
двата състава са с ръководи-
тел  г-жа Галина Гавраилова.
Както и очаквах, много хора 
дойдоха на този концерт в 
залата при НЧ „Паисий Хи-
ледарски”. Да, съгласна съм 
с мнението на някои хора, 
че е имало много родите-
ли, роднини и приятели на 
младите изпълнители. Това 
е нормално. Обаче събити-
ето беше изключително ат-
рактивно и за  любителите 
на българската фолклорна 
музика и танци и те бяха по-
голяма  част от публиката.  
НФА „Филип Кутев” е ин-
тересен, преди всичко, за 
хората, които харесват фолк-
лора като неотменна част от 
българската култура и бъл-
гарската душа. Значителната 
част от публиката не само 
харесва фолклора  или има 
интерес към него, но и сама 
активно участва в културния 
живот на самодейците в об-
щината. 
Видях доста хора от с. Со-
колово и други места. Съби-
тието привлече и чужденци, 
които живеят тук целого-
дишно или са на гости  за 
кратък срок. Прочетах във 
фейсбук техните комента-
ри. Всички са възхитени и 
отбелязват концерта като 
незабравим в живота си и 
са много доволни, че го по-
сетиха. 
 Балчик може се гордее, че 
е едно силно пламъче на 
картата  на българското фол-
клорно изкуство. Браво на 
балчиклии и благодатната 

за творчество  добруджанска 
земя!
Аз лично събирам програм-
ки на различни важни за мен 
мероприятия. Имам инфор-
мация за изпълненията на 
НФА „Филип Кутев” София 
и балчишките деца. Искам 
да я споделя с другите, за-
щото може би някой иска 
да знае програмата на кон-

церта.
Първи блок:  ФТА „Балик” 
и ДТШ.
- „Шиници” + „Добруджан-
ски” – ФТА „Балик” – 14 
мин.
- „Джиновски танц” – ДТШ 
– 6 мин.
- Оркестър „Приятели”. „Ръ-
ченица” – 5 мин.
- „Дунавски ритми” – ДТШ 
– 6 мин.
- „Гергьовски танц” – ФТА 
„Балик” – 6 мин.
Втори блок:  НФА „Филип 
Кетев”.
- „Тракийски танц”.  Хорео-
графия: Маргарита Дикова. 
Музика: Иван Кавалджиев.
- „Граовски песни”. Солист-
ка: Сорина Богомилова.
- Хор. Две песни от Филип 
Кутев: „Думай, Злато” и 
„Дай си, Въсе, ръчицата”.
Третата песен: „Пиринска 
китка”. Композитор: Георги 
Андреев.
- Сюита за оркестър. Компо-

зитор: Атанас Вълчев.
Трети блок:  ФТА „Балик” и 
ДТШ.
- „Русчуклийска сюита” – 
ФТА „Балик” – 6 мин.
- „Добруджански танц” – 
ДТШ – 9 мин.
- Оркестър. „Абдай”. – 5 
мин.
- „Върти оро” – ФТА „Ба-
лик” – 6 мин.
Четвърти блок:  НФА „Фи-
лип Кутев”
- Танц „Шарена гайда”. Хо-
реограф: Ивайло Иванов. 
Музика: Георги Андреев.

- „Песни от Странджа”. Из-
пълнява: Радостина Йовко-
ва.
- 2 песни от Георги Генов: 
„Седанката на развала” и 
„Лозо-лозано”.
- „Дилмано Диберо”. Ком-
позитор: Иван Кавалджиев.
- Оркестър. „Чичовото”. 
Композитор: Георги Андре-
ев.
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- „Песни от Трънско”. Из-
пълняват: Румяна Алексова 
и Дарина Джамбазова.
- Танц  „Шопска сюита”. Хо-
реограф: Маргарита Дикова. 
Музика: Филип Кутев.
 Двата състава с ръководи-
тел Галина Гавраилова за 
времето на своето същест-
вуване придобиха репута-
ция на добри танцьори. С 
всяка нова година те стават 
още по-добри. И всичко това 
е резултат на многогодишна-
та работа и всеотданост на 
един човек – в нашия случай 
на художествения ръково-
дител и хореограф Галина 
Гавраилова.
 Както се случва на събития 
с известни изпълнители, 
концертът се започва с така 
нареченото „подгряване”, 
което подготвя публиката 
за срещата със знаменитост. 
Живата музика на оркестър 
„Приятели” от Добрич беше 
голям бонус за децата. По-

опитните участници от ФТА 
„Балик” изиграха два танца. 
От пръв поглед отново за-
белязах високото „техниче-
ско” ниво на изпълнението 
– синхроността е толкова 
голяма, че имаш усещане, 
че това е не група на деца, 
а един организъм, въвлечен 
във вихъра на танцуването, 
което се отличаваше с  голям 
ентусиазъм и радост. 
 След всички тан-
ци от Първия блок публика-
та стига до върха на изявя-
ването на възторг и висока 

оценка. В този блок момиче-
тата не само танцуваха, но и 
пяха , и викаха. Танцьорите 
на ДТШ са по-малки от де-
цата на ансамбъл „Балик” и 
имат какво да се учат, обаче 
те са също прекрасни. Как 
успява хореограф да постиг-
не това? Очевидно секретът 
е в начина на обучаването.
 Децата на Галина  бяха на 

сцената в Първи блок пове-
че от 30 минути и направо 
разтопиха сърцата, предиз-
викайки бурни аплодисмен-
ти. Сигурна съм, че преди 
концерта  младите танцьо-
ри са имали репетиции  и 
са получили целенасочено 
напътствие от своята хоре-
ографка. Не знам, каква ме-
тодика тя използва, за да ор-
ганизира и мотивира децата, 
но според мен, тя е строга 
с тях и има свои начини да 
обучава ефективно. Сигурна 
съм, че от самото начало но-
водошлите малки танцьори 
приемат някакъв кодекс за 
поведение и осъзнават своя-
та роля и своите задължения 
в процеса на обучаването. 
 В групите с възрастни хора 
Галина е много лоялна и 
дори снизходителна.
Оркестър „Приятели” по-
магаха на децата, създавай-
ки фон от „жива музика” 
за тяхното изпълнение. Те 
също работиха за този го-
лям успех на танцьорите. 
Музикантите също  имаха 
и своите изяви. Те изпъл-
ниха „Ръченица” и „Абдай”, 
в бърз темп към голямото 
удоволствие на  публиката, 
която беше щедра на бурни 
аплодисменти. Във второ-
то изпълнение музикант на 
тъпана, демонстрира своето 
майсторство. Той успя да 
докаже, че неговият инстру-
мент е не само,  за да показ-
ва ритъма, а че той е един от 
равните.
 НФА „Филип Кутев” има 
свой оркестър от прекрасни 
музиканти, които не се боят 

да навлизат в „бесни” фол-
клорни ритми. Аз не говоря 
за майсторството на тан-
цьорите, които успяват да 
изпълняват всички танцови 
движения под акомпани-
мент на тази бурна музика. 
Оркестърът имаше две свои 
изяви. „Сюита за оркестър” 
на композитора Атанас Въл-
чев. Много бърза мелодия, 
с  блестящо изпълнение. 
Като че ли  целият концерт 
трябва да се изсвирва с голя-
ма скорост. И „Чичовата” на 
композитор Георги Андреев. 
И заслужената буря от апло-
дисменти.
 ТС на НФА изпълни в на-
чалото на Втори блок „Тра-
кийски танц”  на хореограф 
Маргарита Дикова. Техни-
чески безупречно. Движе-
нията са доведени  до съвер-
шенство. И още два танца 
в Четвърти блок – „Шарена 
гайда” на хореограф Ивайло 
Иванов и „Шопска сюита” 
на хореограф Маргарита 
Дикова. Удоволствието  на 
зрителя от трите танца е 
огромно. Разбираш, че само 
едно желание да танцуваш 
не е достатъчно. Трябва да 
работиш дълго и упорито.
 Сорина Богомилова беше 
първа на сцената от певче-
ския състав. Тя изпълни две 
песни на композитора Фи-
лип Кутев. Нейният глас е 
толкова силен, че публиката 
веднага започва да реагира с 
възторжени аплодисменти. 
Певицата не се страхува от 
трудни за многи други из-

пълнителки съчетания на 
звуци, от техните нюанси и 
промени, владеейки вирту-
озно техническата страна на 
българското народно пеене.
 Женският  хор 
(14 жени) изпълни две пес-
ни акапела. Многогласово, 
божествено красиво пеене. 
Първа песен: може би гре-
ша, обаче имах усещане, 
че те пеят с „ефект на ехо”. 
Ако затвориш очите, видиш 
как тези жени пеят някъде 
в долина и техните гласове 
идват към планината от-
страни и се връщат. Мъжът 
ми веднага каза, че това е 
ефектът на микрофона. Не 
съм сигурна в това. Може би 
има някаква специална тех-
ника на извличането на зву-
ка, която и създава подобен 
ефект. Уверявам ви в това, 
че нямам слухови халюци-
нации.
 Втора песен: Много инте-
ресна. Подобно бързо по-
следователно изговаряне на 
текста беше красиво.
 Трета песен („Пиринска 
китка”): Беше вече с музи-
кален съпровод. Гласовете 
се съчетаха и звучаха удиви-
телно красиво. 
 И трите песни не бяха пе-
чални и не звучаха монотон-
но. Напротив те бяха пълни 
с енергия, жизнерадостни, 
изпълнени с гордостта на 
своя народ. Когато чуваш 
подобни песни, действител-
но вярваш в някога могъща-
та България.
 Радостина Йовкова изпълни 
„Песни от  Странджа”. Още 
един силен и красив глас. 

Певицата не го сдържа и пее 
в цял обем без никакво ви-
димо затруднение.
 Хорът изпълни акапела две 
песни на композитор Георги 
Генов със същия „ефект на 
ехо.”  Получават своята за-
служена награда – бурни ап-
лодисменти. Третата песен 
(„Дилмано Диберо” на ком-
позитора  Иван Кавалджиев) 
беше изпълнена с оркестър. 
И отнова рефрен – „бурни 
аплодисменти”.Честно ка-
зано, бях преди всичко на-
строена за танци, и неочак-
вано получих удоволствие от 
певческото майсторство. 
 Дует Румяна Алексова и Да-
рина Джамбазова със своите 
„Песни от Трънско” бяха 
още една „Черешка на тор-
тата”. И като резултат този 
концерт имаше торта с мно-
го черешки.Само две жени 
пееха, обаче имах усещане 
от група. И как правят това: 
гласът се издига и издига, а 
по пътя към височината той 
прави гласови модулации. 
Честно казано, съм абсолют-
но музикално неграмотна. 
Обаче дори такъв човек с ни-
ска музикална грамотност 
разбира нещо. Музикални 
критици и специалисти, раз-
бира се, могат да обяснят 
всичко по-грамотно и по-
интересно.
Искам да свърша с една фра-
за – Вълнуващо и вдъхновя-
ващо!

Текст и снимки
Людмила ПЕТРОВА

В Двореца - Балчик отбелязват 
Европейска нощ на музеите

С народни песни и джаз из-
пълнения започнаха меро-
приятията, с които Културен 
център “Двореца” - Балчик 
отбелязва европейската нощ 
на музеите 2018г. В късния 
петъчен следобед Фолклор-
на формация “Стражица”, 
с. Стражица, общ. Балчик 
изпълниха добруджански и 
тракийски народни песни. 
Певиците от състава Стефка 
Великова, Станислава Же-
чева, Радка Михова, Мария 
Маринова, Мария Арменче-
ва, Йорданка Митишева, Ру-
ска Георгиева, Димитричка 
Ганчева бяха облечени в са-
моръчно изработени народни 
носии. Сред музикантите Га-
лин Ганчев /акордеон/ и Не-
дко Янев /гайда/ бе и седмок-
ласникът Ивайло Енев, които 
свири на гайда. Друг впечат-
ляващ момент от представя-
нето на формация бе ролята 
на Мина Галинова, която е 
част от състава “Българе”. Тя 
„по мъжки” се справи с удря-

нето на тъпана. Изпълнения-
та на самодейците, печелили 
неведнъж златни медали за 
автентичен фолклор, предиз-
викаха жив интерес сред по-
сетителите на Двореца.
Брилянтния глас на младата 
и талантлива певица Неве-
на Галинова, която изпълни 
компилация от незабравими 
поп парчета на българската 
естрада, прикова вниманието 
на всички присъстващи.
Концертните прояви са част 
от мероприятията, които 
ДКИ КЦ „Двореца“ органи-
зира по повод Европейска 
нощ на музеите 2018. Евро-
пейската нощ на музеите е 
организирана за първи път 
през 2005 г. във Франция и 
само за няколко години тя 
се разпространява успешно 
из цяла Европа. Целта на 
инициативата е възможно 
най-широк кръг от хора да се 
докоснат до музейните екс-
понати и да отнесат със себе 
си техните послания.

“Метаморфози” изложба живопис
26.05 – 08.06.2018г.

Съвместна изложба на пет 
български художника, обе-
динени от идеята за близка 
среща в изкуството. 
Всеки представя своето 
творчество в крайна инди-
видуалност и разнообразие, 
подчертавайки характера.
Огнян Кузманов, Велина 
Петрова, Вера Димова, Пе-
тър Петров, Анна Топалова, 
утвърдени имена в худо-
жествения свят, показват 
изкуство, изпълнено с цвят 

и динамика, предизвиква-
що размисъл и настроение 
у съзерцаващия го. 
Различните стилове, похват 
и техника, която художни-
ците от творческа група 
“Хелиополис” - Плевен са 
използвали благоприят-
стват за широк диапазон от 
публика и предпочитание.
Изложбата ще бъде открита 
в 17ч на 28 май в Каменна 
зала.

Джиновски танц ДТШ.

Русчуклийска суита

Танц Шарена Гайда НФА


