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Ïåòè íàöèîíàëåí ôîëêëîðåí ôåñòèâàë
“Ìîðå îò ðèòìè” - Áàë÷èê, 2015

Галина Гавраилова - артистичен директор на
НФФ “Море от ритми” Балчик открива на 18
Кметът на Община Балчик - Николай Ангелов
септември 2015 г. петото му юбилейно издание
Ивайло Байчев и Петя Енчева - лица на V НФФ “Море от ритми” Балчик пожела здраве и успех на участниците в найФото: Ваня ИВАНОВА 2015 г., дългогодишни тандьори в ТА “Балик” към НЧ “Васил Левски” Балчик масовия фестивал, който се провежда в Балчик.

Æóðè íà ôåñòèâàëà

Õèìíúò íà “Ìîðå îò ðèòìè” âå÷å
è ñ õîðåîãðàôñêà êîìïîçèöèÿ
За първа година като съпътстваща програма на НФФ „Море от ритми”
Балчик бяха включени две работни ателиета - едно в областта на песенното и
едно в областта на танцовото изкуство. В тях имаха възможност да се включат
по двама изпълнители от всеки колектив, участващ във фестивала.
Ръководители на двете ателиета бяха народната певица и вокален педагог в
НУИ "Добри Христов" Варна Дафинка Дамянова и Велизар Василев – солист
в Ансамбъл „Тракия” и преподавател по български народни танци в АМТИИ
Пловдив.
Двете ателиета се проведоха в рамките на два дни – 19 и 20 септември, по
два часа дневно, като и двете работни групи успяха да се справят с
изискванията на преподавателите. Крайният продукт – изпълнение на химна
на Добруджа „Мило ми е, мамо”, както и хореографска композиция на
основата на химна на фестивала, бяха представени непосредствено преди
награждаването на лауреатите и гала-концерта на Петия Национален
фолклорен фестивал „Море от ритми” 2015.
Петър ПЕТРОВ

Журито на Петия НФФ “Море от ритми” Балчик 2015 г.
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Данислав Кехайо в е роден в гр. Несебър, с военна служба в Балчик. Народен певец, фолклорист, директор на
Обединена общинска школа по изкуства и ФА "Слънчев бряг" при Община Несебър. От 2014 г. е директор на
Ансамбъл "Пирин" - Благоевград.
Д-р Николай Ников - Фолклорист, етнолог, педагог. Роден в Ямбол. Завършва СУ "Св. Кл. Охридски", Филология
и педагогика 1978. Участва в международни симпозиуми и конгреси в България и в чужбина. Член на Съюза на
учените в България. Научен сътрудник Първа степен към БАН. Главен асистент д-р по музикално и танцово изкуство.
Председател на журито проф. д-р Антон Андонов е роден в гр. Ямбол. Завършил ДХУ София със специалност
"Български народни танци", а след това АМТ ИИ със специалност "Българска народна хореография". Започва
работа в ансамбъл "Тракия" през 1995 г. като артист-балетист, а след това и като солист. От 2002 г. работи като
балетмайстор и солист във ФА "Тракия". Преподавател в АМТИИ, от 2012 година е завеждащ катедра "Хореография".
Представители от всички участници в Петия НФФ “Море от ритми” изпълниха
Марио Егов - главен художествен ръководител на ансамбъл “Странджа” град Бургас. Носител на награда за талантливо създадената хореографска композиция към химна на фестивала.
авторство в Национален конкурс “Децата на България танцуват”, на “Златна лира 2005 г.” и други.
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