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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

9 юни - 15 юни 2011 г.

Бензиностанции
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Благоевградските момичета грабнаха статуетката на фестивала

От 2 до 4 юни 2011
г. се проведе Първият
международен хоров
фестивал „Черноморски звуци” – „Б алчик’2011”, организиран от Община Балчик, Сдружение „Музикален свят Балчик”,
НЧ”П.Хилендарски
1870” под патронажа
на кмета на Община
Балчик Николай Ангелов. Проектът е реализиран с подкрепата на
Министерството на
културата, като съорганизатори са Съюзът
на българските композитори, Ротари клуб
Балчик, КЦ „Двореца”, БНР, Радио „Добруджа”, Художестве-

Диригентът В. Георгиева и кметът Н. Ангелов
закриват фестивала “Черноморски звуци”
на галерия „Балчик” и ето бе подчертано и от
Съюза на български- кмета в приветственоте музикални и танцо- то му заключително
ви дейци. Основен слово.
Всичко започна от
мотор на фестивала бе
Валентина Георгиева – пл.”21 септември”, къдедиригент на хор „Чер- то прозвучаха химните
номорски звуци”, ко- на страните-участнич-

ки:България, Чехия, Гърция, а тържественото дефиле продължи до Рибарски площад. Всички
певци бяха посрещнати
по най-стара българска
традиция от малки момичета, облечени в национални носии, носещи три
пити хляб и сол.
След хора-домакин
следваха Вокална формация „Рила” /Костенец/ с диригент Ирина
Герина; Смесен хор
„Рилски звуци” /Дупница/ с диригент Таня
Камбурова; Вокален
квинтет „Еуфония” /
София/ с диригент, солист и композитор Веселина Драголова –
Данаилова; Общински
хор „Трикала” /Трикала, Гърция/ с диригент
Елени Зияка; Детски
хор „Тра-ла-ла” /Чешки Тешин/ с диригент
Беата Брзоска; Дамски
камерен хор „Лира” /
Благоевград/ с диригент доц.Галина Попова; Мъжки хор към чще „Разум”/Монтана/ с
диригенти Марио Пенев и Снежина Георгиева; Камерна формация„Теdeum adoraмus”
/София/ с диригент Теодора Димитрова.
Всички творчески
певчески състава бяха подготвили от 5-7

Склад

Магазин

Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995

Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.
Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

песни в своя репертоар. Фестивалът започна в Нимфеума,
продължи в Каменната зала на Двореца и
завърши на сцената
до хотел „Мистрал”.
Първи пяха като домакини нашите „Черноморски звуци”. Както винаги изпълненията им бяха атрактивни, с актуална визия в съответствие
със световните тенденции за хорово изкуство. Тук беше и
авторът на песните

хор „Тра – ла-ла”, които бързо спечелиха
симпатиите на всички със своята дисциплина и поведение и
грабнаха първата награда за изпълнение
на българ ска песен
от чуждестранен хор,
а дир иг ентката им
Беата Брзоска беше
наградена и с парична премия от Ротари
клуб.Пар ични премии имаше и за още
два отличени певчески колективи. З а
„Мис Фестивал” бе

доц.Адриана Благоева,
проф.Филип Павлов,
нашата докторантка Валентина Георгиева награди всички участващи
с почетни грамоти и
специални дипломи за
отличилите се. Първа
награда от „Музикален
свят Балчик” се присъди на квинтет „Еуфония” с диригент Веселина Драголова.
Статуетката „Черно мо р ски з вуци ”,
изработена от скулптор а Цветан Л азаров, получи дамски-

Чешкият детски хор “Тра-ла-ла” плени журито и публиката и бе класиран
на първо място
Фото:М. КОСТОВА

„Запали се Перущица”и „Баба лук посела” проф.Стефан Драгостинов, приятел на
нашия хор, подарил
им тези песни.
Доминираща формация на фестивала
бе кв интет „Е уфония”, който впечатли
с песента на Веселина Драголова „Севдиде”. Това е една
нейна изповед, открита и искрена пред
света.
Мили и забавни бяха децата от чешкия

избрана Агнешка Коцовска от същия хор.
За „Мистър Фестивал” бе избран наймладият певец от Мъжкия хор на Монтана.
Петнадесетте дами
от „Теdeum adoraмus
” показаха, че музиката от епохата на
Ренесанса и Барока
до наши дни са тяхната стихия. Диригентката им Теодора
Димитрова спечели
първа награда за диригент на фестивала.
Жури в състав:

ят камерен хор „Лира” с диригент Галина Попова.
Нямаше нищо повълнуващо и по-радостно във вечерта на
гала концерта, когато
кметът на Балчик Николай Ангелов заяви:
„Дори и след като си
тръгнете, Вашето изкуство ще остане и
ще зарежда с енергия този бряг – едно
място, където вяр вам, че ще се върнете отново.”
Георги ЙОВЧЕВ

