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Това демонстрираха
участниците (над 400
изпълнители с над 100
изпети песни) на Втория международен хоров фестивал „Черноморски звуци” – Балчик, провел се от 6 до
10 юни 2012 г. Прозвучаха националните химни на България, Гърция, Литва, Финландия,
Румъния, Сърбия, Чехия – какво по вълнуващо от такива мигове!
В парада на откриването участваха: смесен
хор „Черном орски
звуци”-Балчик, с диригент В. Георгиева, артистичен директор на
фестивала; хор „Добруджанки” – Балчик с
диригент – Магдалена
Христова, женски камерен хор „Св. Йоан
Златоуст” – Варна с
диригент Сълзица Николова; хор „Тракийска лира” – Пазарджик,
диригент доц. Ангел
Ценов; народен хор

НУФИ „Филип Кутев”Котел,с диригент Катя
Барулова; вока лна
формация „Рила”-с.
Костенец, с диригент
Ирина Герина, Академичен народен хор –
Пловдив с диригент
доц. д-р Костадин Бурадисиев; дамски камерен хор „Агапе” – Перник с диригент Бойка
Огнянова; смесен хор
„Неа Райдестос” с диригент Елефтерия Метакса, детски хор „Рубинек” – Високе Мито,
с диригент Певел Зерзан; камерен хор „Лавиринт” – Зайчар, с диригент д-р Желка Алексич; кам ерен хор
„Св.Стефан Декански”
– Княжевац, с диригент
Мартина Милошевич;
детски хор „Фантазия”
– Васлуй, с диригент
Василе Негура; дамска
вокална форма ция
„Кантилена” – Укмерге, Литва с диригент
Дайва Петрикиене; де-

тски хор „Смилте”-Кретинге, Литва с диригент
Лилия Башканскиене;
Гимназиално певческо
дружество – Нови Сад,
с диригент Проф. Ясмина Нешкович, Смесен
хор „Соммело” с диригент Юха Холма.
Сред най-възторжените зрители бяха гостите
ни: Проф. Стефан Драгостинов, Дариус Гайдис от посолството на
Литва, Катерина Хуртаева – директор на Чешки културен център –
София. В репертоарите
на всички участници
присъстваха музикални
разработки на наши и
чужди автори в разнообразна интерпретация.
Всички изпълнения бяха
неповторими по своя колорит и прецизност. Публиката стана свидетел на
проникновението, идващо от сакралното на църковната музика, от силата на многогласните фолклорни и класически об-
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Общински съветник от ГЕРБ; бивш
председател на ОбС-Балчик. Родом от с.
Оброчище. Загинал при нелепа автомобилна
катастрофа.

Поднасяме искрените си съболезнования на
семейството и приятелите му.
От редакцията
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

работки, изградени с
авангардни средства.
Диригентите показаха със своите хорове
колко усилие, талант,
желание са нужни, за
да се покаже съвременния облик на хоровото изкуство, световните насоки за развитие на това изкуство. В
работните а телиета
взеха участие всички
изпълнители, а темите
бяха много разнообразни, включващи както
съвременна музика,
така и фолклор. Ръководители на тези работилници бяха Юха Холма, Катя Барулова, Валентина Георгиева .
Всичко научено прозвуча на Галаконцерта,
а най-много овации
получи „Вокализ а”,
чиято авторка беше отново като диригент на
фестивала.
Жури в състав: Елиянка Михайлова, Юха
Холма и Валентина Георгиева оцениха усилията на всички, съобразявайки се със следните критерии: интонация, темпо, пулсация,
динамични нюанси,
а ртикула ция, хоров
звук, интерпретация,

Дамска вокална формация “Кантилена” от град Укмерге, Литва, спечелили
първо място на II Международен хоров фестивал “Черноморски звуци” 2012 г.
стилова точност и вярност с партитурата.
От името на организаторите - сдружение
„Музикален свят”-Балчик, всички получават
диплом за участие във
фестивала, документален запис от представянето си и копие на
голяма та награда –
Статуетка. Връчиха се
и 3 специални дипломи „Бъдещето на Европа” на съставите „Фантазия”, „Рубинек” и
„Смилте”. Диплом от
СБК за най-добро изпълнение на българска

песен от чуждестранен
хор получи детски хор
„Рубинек” – Чехия, а
втори диплом за същото изпълнение получава да мска вока лна
формация „Кантилена”- Литва. Диплом за
„Любимци на публиката” получава смесен
хор „Сомм ело” от
Финландия. Почетна
грамота за солистична
изява получи Бранислав Трудич – Сърбия.
Диплом за най-добър
диригент бе присъден
на Мартине Милошевич – Сърбия. Община

Балчик присъжда диплом за високи творчески постижения и цялостен принос в хоровото изкуство на Академичен народен хор –
Пловдив. Същите дипломи получиха смесен
хор „Соммело” и народния хор „Филип Кутев” – Котел. За Мис и
Мистър Фестивал бяха
обявени Лаура Мазонете от детски хор
„Смилте” – Литва и Ненад Лелич от смесен
хор „Св.Стефан Декански”, Сърбия.
/Продължава на стр.6/

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Òåë: 0899 175 266

0887 716 779

Извършва ремонти на всички видове покриви;
Ремонт на цигли, хидроизолация и конструкция на
покриви; сваляне на стари цигли и монтиране на нови,
тенекиджийски услуги, монтаж на водосточни улуци и
водосточни тръби, монтаж на гипскартон и
топлоизолация. Направа на нов покрив. За всички
дейности - договор и гаранция, с 20% отстъпка.
/4-4/
Възстановяване на стари къщи.

