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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

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.
Възстановяване на стари къщи.

Òåë: 0899 175 266       0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

/4-4/

Êàëåéäîñêîï îò òàëàíò, åìîöèÿ è òðåïåò

IN MEMORIAM
Ñòåôàí Ñòîÿíîâ

Ïàâëîâ
41 ã.

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

Дамска вокална формация “Кантилена” от град Укмерге, Литва, спечелили
първо място на II Международен хоров фестивал “Черноморски звуци” 2012 г.

Това демонстрираха
участниците (над 400
изпълнители с над 100
изпети песни) на Вто-
рия международен хо-
ров фестивал „Черно-
морски звуци” – Бал-
чик, провел се от 6 до
10 юни 2012 г. Прозву-
чаха националните хим-
ни на България, Гър-
ция, Литва, Финландия,
Румъния, Сърбия, Че-
хия – какво по вълну-
ващо от такива мигове!

В парада на открива-
нето участваха: смесен
хор „Черноморски
звуци”-Балчик, с дири-
гент В. Георгиева, ар-
тистичен директор на
фестивала; хор „Доб-
руджанки” – Балчик с
диригент – Магдалена
Христова, женски ка-
мерен хор „Св. Йоан
Златоуст” – Варна с
диригент Сълзица Ни-
колова; хор „Тракийс-
ка лира” – Пазарджик,
диригент доц. Ангел
Ценов; народен хор

НУФИ „Филип Кутев”-
Котел,с диригент Катя
Барулова;  вокална
формация „Рила”-с.
Костенец, с диригент
Ирина Герина, Акаде-
мичен народен хор –
Пловдив с диригент
доц. д-р Костадин Бура-
дисиев; дамски каме-
рен хор „Агапе” – Пер-
ник с диригент Бойка
Огнянова; смесен хор
„Неа Райдестос” с ди-
ригент Елефтерия Ме-
такса, детски хор „Ру-
бинек” – Високе Мито,
с диригент Певел Зер-
зан; камерен хор „Ла-
виринт” – Зайчар, с ди-
ригент д-р Желка Але-
ксич;  камерен хор
„Св.Стефан Декански”
– Княжевац, с диригент
Мартина Милошевич;
детски хор „Фантазия”
– Васлуй, с диригент
Василе Негура; дамска
вокална формация
„Кантилена” – Укмер-
ге, Литва с диригент
Дайва Петрикиене; де-

тски хор „Смилте”-Кре-
тинге, Литва с диригент
Лилия Башканскиене;
Гимназиално певческо
дружество – Нови Сад,
с диригент Проф. Ясми-
на Нешкович, Смесен
хор „Соммело” с дири-
гент Юха Холма.

Сред най-възторжени-
те зрители бяха гостите
ни: Проф. Стефан Дра-
гостинов, Дариус Гай-
дис от посолството на
Литва, Катерина Хурта-
ева – директор на Чеш-
ки културен център –
София. В репертоарите
на всички участници
присъстваха музикални
разработки на наши и
чужди автори в разноо-
бразна интерпретация.
Всички изпълнения бяха
неповторими по своя ко-
лорит и прецизност. Пу-
бликата стана свидетел на
проникновението, идва-
що от сакралното на цър-
ковната музика, от сила-
та на многогласните фол-
клорни и класически об-

работки, изградени с
авангардни средства.

Диригентите показа-
ха със своите хорове
колко усилие, талант,
желание са нужни, за
да се покаже съвре-
менния облик на хоро-
вото изкуство, светов-
ните насоки за разви-
тие на това изкуство. В
работните ателиета
взеха участие всички
изпълнители, а темите
бяха много разнообра-
зни, включващи както
съвременна музика,
така и фолклор. Ръко-
водители на тези рабо-
тилници бяха Юха Хол-
ма, Катя Барулова, Ва-
лентина Георгиева.
Всичко научено проз-
вуча на Галаконцерта,
а най-много овации
получи „Вокализа”,
чиято авторка беше от-
ново като диригент на
фестивала.

Жури в състав: Ели-
янка Михайлова, Юха
Холма и Валентина Ге-
оргиева оцениха уси-
лията на всички, съоб-
разявайки се със след-
ните критерии: интона-
ция, темпо, пулсация,
динамични нюанси,
артикулация,  хоров
звук, интерпретация,

стилова точност и вяр-
ност с партитурата.

От името на органи-
заторите - сдружение
„Музикален свят”-Бал-
чик, всички получават
диплом за участие във
фестивала, документа-
лен запис от предста-
вянето си и копие на
голямата награда –
Статуетка. Връчиха се
и 3 специални дипло-
ми „Бъдещето на Евро-
па” на съставите „Фан-
тазия”, „Рубинек” и
„Смилте”. Диплом от
СБК за най-добро из-
пълнение на българска

песен от чуждестранен
хор получи детски хор
„Рубинек” – Чехия, а
втори диплом за също-
то изпълнение получа-
ва дамска вокална
формация „Кантиле-
на”- Литва. Диплом за
„Любимци на публика-
та” получава смесен
хор „Соммело”  от
Финландия. Почетна
грамота за солистична
изява получи Бранис-
лав Трудич – Сърбия.
Диплом за най-добър
диригент бе присъден
на Мартине Милоше-
вич – Сърбия. Община

Балчик присъжда дип-
лом за високи творче-
ски постижения и ця-
лостен принос в хоро-
вото изкуство на Ака-
демичен народен хор –
Пловдив. Същите дип-
ломи получиха смесен
хор „Соммело” и наро-
дния хор „Филип Ку-
тев” – Котел. За Мис и
Мистър Фестивал бяха
обявени Лаура Мазо-
нете от детски хор
„Смилте” – Литва и Не-
над Лелич от смесен
хор „Св.Стефан Декан-
ски”, Сърбия.

/Продължава на стр.6/




