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“Äà æèâååì è äà ïååì” - ìîòî íà Ïåíñèîíåðñêè êëóá “Ìëàäîñò” Áàë÷èê
Всяка година
председателят на
Пенсионерски клуб
„Младост” Балчик –
Георги Андонов прави
курбан за здраве – всички
негови приятели  и
семейството му, да са живи,
ентусиазирани и задружни
в клуба, където изживяват
много радости заедно.
Тази година курбанът бе
организиран в ресторант
„Лотос” на 30 май, като
агнето бе осигурено от
кооперация „Алтернатива”
с.Соколово, чийто
председател е Георги
Андонов.

Клуб "Младост" Балчик, с председател Георги Андонов, празнува в ресторант "Лотос" Балчик
                                                                                    Фото: Пламен ПАРУШЕВ

Имаше речи, които всеки
искаше да чуе. Георги
Андонов първи поздрави
пенсионерите и им пожела
да бъдат здрави и да
изживеят спокойно
дълголетие.  Янка
Миновска, в мерена реч,
се досети да честити
Гергьовден на всички
именици и на Георги
Андонов – специално. Пак
за него засвири и гайдата
на Христо Митев, който
създаде много
приповдигнато настроение
сред празнуващите.
Пяха и двете певчески
групи на клуб „Младост”.

 Групата за стари градски
песни, с ръководител
Господинка Въжарова,
всъщност си направи
весела генерална
репетиция за фестивала
„Подари ми море” , който
се състоя в с.Крапец на 6
юни. От там  групата
донесе грамота и плакет
връчени специално от
журито, където членове
бяха известните народни
певици сестри Аджови.
Пожелаваме на клуба да
издига все така високо
мотото: „Да живеем и да
пеем!”
        Анастасия ДИМОВА

Клуб "Младост" с грамота от конкурса "Подари ми море" в с.Крапец.
                             Фото: Пламен ПАРУШЕВ

Ó÷àñòèå íà Æåíñêè õîð
”Õàðìîíèÿ” ñ. Îáðî÷èùå

â Ðåïóáëèêà Õúðâàòèÿ

Женски хор”Хармония”
при  Читалище”Просве-
та1901”-с.Оброчище с ди-
ригент Севдалина Димо-
ва взе участие в Третия
международен музика-
лен фестивал –Затон 20-21
юни 2015год.

Чудесно представяне на хора на с.Оброчище, Балчик, България в Хърватска.
                                                                  Фото: Иванка ВЪРБАНОВА

Република Хърватия. Хо-
рът се представи с кон-
церти и в двата дена на фе-
стивала.Първият концерт
беше в гр.Нин,а вторият в
Затон.Във фестивала има-
ше участници от Слове-
ния, Унгария, Румъния,

България.
Организаторите на фести-
вала и публиката остана-
ха с прекрасни впечетле-
ния от изпълнението на
Хор”Хармония” и с жела-
ние да участваме отново.
      Иванка ВЪРБАНОВА

На 4 юли 2015 г. народните певици, дирижирани от Магдалена Христова, спечелиха наградата на журито на
фестивала ,, Гурково пее и танцува”.
Хористките от ,,ДОБРУДЖАНКИ" град Балчик на събора в с. Дебрене, Добричка област,  спечелиха - МЕДАЛ,
ПАРИЧНА НАГРАДА и най-голямата за тях - да бъдат участници в събора “КОПРИВЩИЦА - 2015 г.”
                                                                                                                                                 Фото: Доби СТОЯНОВА

×óäåñåí êðàé
íà òâîð÷åñêèÿ ñåçîí

çà õîð ,,ÄÎÁÐÓÄÆÀÍÊÈ” Áàë÷èê

Народен хор "Росна китка" към Дружеството на военноинвлидите и
военнопострадалите гр.Балчик , с ръководител Стойка Георгиева, бе класиран на
второ място на първия фестивал "Гурково пее и танцува".
                                                                                       Ôîòî: Венцислав ДИМИТРОВ

Õîð “Ðîñíà êèòêà” - îòëè÷åí íà
ôåñòèâàëà

“Ãóðêîâî ïåå è òàíöóâà”

Народните певици от с.Стражица, община Балчик, се представиха достойно на фестивала в с.Дебрене, където
техните песни се сляха с жътварските ритми на цяла Добруджа, която участва в най-масовия фестивал на народното
пеене.                                                                                                                                  фото: Димитричка ГАНЧЕВА

XIII ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë íà íàðîäíîòî
òâîð÷åñòâî â Áîáðóéñê, Áåëàðóñ

Слънце с пшенични класове
и националните флагове на
всички страни, участнички
в XIII международен
фестивал на народното
творчество в Бобруйск,
Беларус,  символизираше
желанието на всички за
работа, щастие, радост и
любов в един мирен свят!
Това бе реализираният
проект на крушарци!
 Представителите на всички
делегации се снимаха с
девойката в национална
носия, която добруджанци
подариха на Художествения
музей в Бобруйск.     /Б.Т./


