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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

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

На Коледната елха в
културната столица на
Полша -  Краков, се
възхитиха и снимаха
хористите от хор
“Черноморски звуци”
Балчик по време на
участието си в коледния
хоров конкурс.

Ñðåáúðíî îòëè÷èå çà õîð
“×åðíîìîðñêè çâóöè” Áàë÷èê

Със Сребърна дипло-
ма се завърнаха хорис-
тите от VI Междунаро-
ден коледен фестивал в
Краков, Полша. Събити-
ето се проведе в перио-
да между 4-ти и 6-ти де-
кември и в него майс-
торство мериха 21 хора,
поделени в 4 категории.

В раздела за смесени
хорове „Черноморски
звуци” Балчик достойно
се  бори с още девет съ-
става – силни конкурен-

ти и утвърдени държа-
ви, с хорова традиция
като Великобритания,
Швейцария, Латвия, По-
лша  и др. Балчишките
певци изпълниха с леко-
та едни от най-трудните
творби на Петър Динев,
Амброш Чопи, Хавиер
Бусто, З.Р.Щрууп, Кнут
Нюстедт, Й. Хадар и др.-
доказателство за поло-
жения репетиционен
труд. Поредният между-
народен успех отваря

врати към по–големи
цели и поредно утвър-
ждаване на световната
сцена на хор ”Чернорс-
ки звуци”Балчик.

Í åî áÿòí èÿò ï ðî ôåñèî -
í àëèçúì  í à ä-ð Âàëåí òè-
í à Ãåî ðãèåâà, ñú÷åòàí  ñ
î òäàäåí î ñòòà, ñòðàñòòà è
æåëàí èåòî  çà òâî ðåí å î ò
ñòðàí à í à õî ðèñòèòå, å ï ú-
òÿò, êî éòî  âî äè åäèí ñòâå-
í î  äî  óñï åõ-ñï î äåëÿò õî -
ðèñòè. Æóðè, â ñúñòàâ î ò
ï åòèì à äóøè, î öåí ÿâàøå

певците от цяла Европа.
Смесен хор „Черно-

морски звуци” Балчик,
бе носител и на още ед-
на причина за гордост –
единственият състав,
участващ от Балканите и
България. Хористите от
Балчик изпълниха ня-
колко концерта, освен
конкурсната си програ-
ма, в три от изящните
катедрали на Краков.
”Доволни сме и неверо-
ятно удовлетворени от
себе си” – споделиха хо-
ристи, минути след кон-
курсната програма.

В края на престоя си за-
служено хористите се от-
дадоха на туристическа
разходка сред културната
столица на Полша - Кра-
ков. Един град, къпещ се в
разкоша и блясъка на ве-
ликолепни архитектурни
шедьоври от десети век до
наши дни. Всичко там е
непокътнато през войни-
те и това създава неповто-
рима атмосфера .

Съчетана с  личността
на Папа Йоан Павел
Втори –в миналото ар-
хиепископ на града, пра-
ви Краков неустоим.
”Черномоски звуци”
Балчик, с диригент д-р
Валентина Георгиева,
желаят весели празни-
ци, топлина и радост в
сърцата на всички почи-
татели и приятели на му-
зиката и нашия хор.

Константин
КОСТАДИНОВ

Студио за маникюр,
педикюр,

ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов” № 16

/срещу Горското стопанство/

Тел. 089 4476 554

Ó÷àñòèå íà õîð “×åðíîìîðñêè
çâóöè” â Êîëåäåí õîðîâ êîíêóðñ

â Êðàêîâ, Ïîëøà

На заслужена екскурзия сред културните паметници на Краков.
                                                                                       Фото: Веселина ДУЧЕВА

Ротари клуб Балчик празнува своята 9-годишнина в присъствието и на
гости от Румъния.                                                       Фото: Христо ЖЕЛЯЗКОВ

Ежегодна традиция е в първия петък на декември в Община Балчик да
бъдат запалени светлините на Коледната елха от кмета Николай Ангелов и
децата от детските градини на Балчик.                      Фото: Маруся КОСТОВА




