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Õîð “×åðíîìîðñêè çâóöè” Áàë÷èê - â Ðóìúíèÿ è Ãúðöèÿ
Хорът на гр.Черна вода, Румъния, гостува в
Балчик на фестивала
„Черноморски звуци” и
на 23 и 24 ноември 2013
г. бе домакин на XXXII
Музикален хоров фестивал „Йоан Чиреску”.
Името на фестивала е на
известния румънски
композитор Й.Д.Чиреску, роден в гр.Черна вода, почитан в Румъния и
цяла Европа. Задължително е било да се изпее
една негова песен, с което балчишкият хор се
справя много добре,
имайки опита от второ
участие в този авторитетен румънски хоров форум-сподели диригентът
Валентина Георгиева,
горда с получената награда за най-добър хор,
многото подарени партитури и диплом за найдобър диригент, присъдени от 12-членно жури
от музиковеди и композитори от високо ниво.
Диригентът В.Георгиева е много доволна, че

румънският хор на домакините и балчишкият
са изпели заедно научените на нашия фестивал
песни и че дружбата между тях все повече се
утвърждава.
Хор „Черноморски
звуци”Балчик запленява румънската публика
с 6 прекрасни български народни песни, обработени и подарени на
хора от композитора
Стефан Драгостинов,
дългогодишен приятел
на хора, читалището и
Балчик. Да защити в найскоро време своята докторантура се надява
диригентът В.Георгиева,
след като се оценят подготвените от нея песни
за смесен хор и представени в Румъния.
Втората вечер в тяхната
църква „Св.Св.Константин и Елена” нашите хористи са пели вдъхновено източноправославна и
западна църковна музика.
Във фестивала са се
представили 27 хора, от

Отлично представяне на Хор “Черноморски звуци” - Балчик на XXIX фестивал ОТЕ в Солун.
които два български. вал ОТЕ, носещ името валите 29 хора. Всеки хо- „Черноморски звуци”
Вторият е „Седянка” от на организатора – най- рист е получил личен ди- Балчик в Италия. За 4
гр.Силистра – също с голямата телекомуника- плом за участие и прек- дни се очаква да изнемного силно участие. ционна компания в Гър- расни спомени от слън- сат 8 концерта на разлиМакар да е нямал със- ция на 29 ноември и 1 де- чева Гърция. Гърците са чни места, а заедно с 44
тезателен характер, фе- кември 2013г. В Солун. били покорени от бъл- хора от различни страстивалът е приет с мно- На този фестивал „Чер- гарска и западноевро- ни ще участват във фесго респект и удовлетво- номорски звуци” е уча- пейска музика, джаз и тивала за църковна мурение от написаните за ствал преди 12 години, една гръцка песен, коя- зика в гр.Лорето, Итавсеки хор рецензии.
но сега хористите са дру- то кара публиката също лия, който се намира
След съседна Румъния ги. Изпълненията в голя- да пее – заяви дириген- близо до Вечния град –
идва ред на съседна Гър- мата зала на „Аристотел тът В.Георгиева.
Рим, на 200 км. Пребиция. Участие в XXIX из- университет” са повече
Сега ще очакваме ап- ваването в Италия е бездание на хоровия фести- от вълнуващи за участ- рилското турне на хор платно, което се случва

Êîëåäà â Ãóðêîâî
На 20 декември поч итаме паметта на
Св.Игнатий Богоносец /Игнажден/. В някои области на България започват Коледните празници. Найспазваният обичай е
„полазване”. Внимава се кой първи влиза в къщата. Ако е добър човек, то през цялата идна година ще
има успех и благоденствие. „Нека Коледа
вълшебна, в сърцата
вечно да гори. В душата вина ги добро да
има, за да пребъде в
идущите дни.”
Такава е идеята и посланието към всички

жители и гости на организирания Коледен
концерт, точно на тази
дата от читалищното
ръководство на ч-ще
„Свобода 1897” с.Гурково. Тук кипи трескава подготовка и приготовление. Главни действащи лица ще бъдат
децата – самодейци,
които ще пеят, танцуват, рецитират, за да
покажат, че доброто
трябва да се търси. То
съществува и ни е толкова необходимо в това сложно време. Добрият човек, Дядо Коледа, ще зарадва всяко сърце, ще разкрие
магията на Коледната

нощ, защото освен добро настроение ни трябва вяра и надежда.
Вратата е отворена и
за новогодишния концерт на 27 декември, в
който ще вземат участие хор „Добруджанки” гр.Балчик, с диригент Магдалена Христова; хор „Хармония”
с. Оброчище; Битов
хор с.Оброчище; клуб
„Десита”гр.Балчик и с
участието на самодейни колективи от гурковското читалище.
Заповядайте в с.Гурково, да се насладите
на празника!
Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

Фото: Личен архив
за първи път в историята на хора. Организаторите поемат всички разходи, защото хорът е избран, поради широкият
си репертоар – каза доволно диригентът В.Георгиева и покани гражданите на Общината на
традиционния Коледен
концерт в Каменната зала на Двореца на 15 декември от 11.30 ч.
Маруся КОСТОВА

Íàø ó÷åíèê ñòàíà ïúðâåíåö
â ñâåòîâíî ñúñòåçàíèå
Тодор Тодоров,ученик от VІ клас на
ОУ”Св.Св.Кирил и
Методий”гр.Балчик,
завоюва шесто място
на световното първенство по скоростна телеграфи я в ка тегория”Младежи до 16
г”.Призовото място е
завоювано в условията на силна конкуренция на деца и младежи
от Русия,Беларус и Румъния, които са сред
най-силнит+е в света.От 9-годишен Тодор
се занимава в радиоклуба на гр.Балчик /
LZ2KSB/, под ръково-

дството на неговия председател д-р Христо
Игнатов.Заниманията
не му пречат да постига и отлични резултати в училище, където е
сред най-изявените ученици. Резултатите в
училище и в спорта
дължи с благодарност
и на своите родители
Мая и Тодор Тодорови,
които го подкрепят, радват се и го насърчават.
Станислав
НИКОЛОВ
Дире ктор на ОУ
„Св.Св.Кирил
Тодор Тодоров - отличен на световно състезание
и Методий” Балчик по скоростна телеграфия
Фото: Личен архив

