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Балчик  - море и слънце
Ех, Балчик, Балчик ти личен
в залив морски екзотичен.
В каменните ти чешми
пеят изворни води.

Белите скали сребреят
в морско сините води
те са бисера безценен
с които Господ те дари.

Ти Балчик си нежна ласка -
слънце, обич и мечти
вечен пристан на творците
град с отворени врати.

Г-жа Д. Малева и Общинският пенсионерски хор с диригент Т.Тодоров откриха фестивала. Пенсионерски клуб от гр. Габрово с ръководител композиторката Стефка
Карапенева изпълни проникновено песен за Балчик, по стихове на Цонка Сивкова

Като слънца грейнаха на фестивала певиците от с. Оброчище с ръководител Софка Кръстева

С. Дропла с ръководител Йордан Бербенков постоянно ни изненадват
с високото си ниво на пеене и разнообразен репертоар.

Ангел Събев, председател на ОбС на пенсионерите в Балчик и Марин
Драгнев, председател на ОблС на пенсионерите “СП -2004” - Добрич
поздравиха всички участици във фестивала като им пожелаха здраве и
дългогодишно участие.
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От дълбока древност

Балчик се слави със свои-
те пищни тържества, кои-
то населението е устрой-
вало в чест на Бог Дионис,
наричани „ Дюнзий”. И
днес, векове след онова
време, Балчик се слави със
своите музикални празни-
ци.Тоя ден течаха два фес-
тивала  фолклорен и кла-
сически. Цяла седмица в
града ни се провеждаше
фестивалът  Дни на класи-
ката в Балчик. На открита-
та сцена „Мистрал” край
брега на морския залив,
балчиклии и гости на гра-
да бяха омагьосани от из-
пълненията на български
и европейски диригенти,
музиканти и изпълнители.
Приливът от нежна музика
се сля с тихите води на мо-
рето и докосна сърцата на
хората.

В ранното утро на 4 ав-
густ 2012 година вятърът
беше гальовен преди па-
рещите лъчи на слънце-
то. Тиха музика се носе-
ше от „Ехото” към цен-
търа на града, където го-
сти от Балкана се разпя-
ваха с песен за Балчик.
Беше оживено, празни-
чно, забавно. Спираха

автобуси. Усмивки сия-
еха по лицата на хората,
облечени в национални
носии, които бързаха
към отворените врати на
читалище „ Паисий Хи-
лендарски” в град Бал-
чик. Тук, в тоя ден, на то-
ва място се провеждаше
фолклорният фестивал.
В него участваха 65 са-
модейни състава от ця-
лата страна и общината.
Приветствие към гости-
те и участниците подне-
соха председателят на
Областния съвет на пен-
сионерите гр. Добрич г-
н Марин Драгнев. Пред-
седателят на Общинския
съвет на Съюза на пен-
сионерите 2004 Балчик
г-н Ангел Събев -:  „Ува-
жаеми приятели, изми-
наха 15 години от създа-
ването на Националния
преглед на художествена-
та самодейност Балчик,
които преглед полека-ле-
ка се превърна в събор
надпяване на хората от
третата възраст. Той е
предпочитан от гости са-
модейци от почти цяла-
та страна, за което ние се
радваме и се гордеем.
Чудотворен е изворът на

живата вода  непресъхващ
и вечен, каквато е българс-
ката песен  вечно млада, и
неостаряваща…”

Водещата г-жа Димка
Малева откри фолклор-
ният фестивал с топли-
те думи : „ Добре дошли
приятели  приятели да
имаш е богатство!, ето
защо ние, балчиклии,
сме най-богати, защото
имаме Вас приятели, от
всички краища на Бъл-
гария. Добри дошли в
Белия град, защото Вие
сте хората, които пеете,
творите и оставате в на-
следство най-ценното
на поколенията след се-
бе си - песента….”

Домакините, Общин-
ският хор на пенсионе-
рите в гр. Балчик, с ръ-
ководител Тодор Тодо-
ров и съпровод на акор-
деон от Иван Малев, от-
криха фестивала.

След тях на сцената за-
пя фолклорната група
„Надежда” от град Габро-
во с ръководител Стефка
Карапенева. За изненада
на публиката  те запяха
песен за Балчик.  Обеща-
ха ни, че тази песен ще
пеят на всички свои кон-

церти из страната  защо-
то обичат Балчик. Не слу-
чайно е изпълнението на
песента. Известната габ-
ровска композиторка
Стефка Карапенева, ав-
тор на над 250 песни каз-
ва : „ Моят храм е плани-
ната, която ме възражда
и вдъхновява, а музиката
е тръпка като любовта”.

От години  тя пише
музика по мои стихове,
които съм написала с
много обич, за морето
и Балчик.

Фестивалът продължи
през целия ден, пъстър,
разнообразен и красив.
Между везаните бъл-
гарски носии се отлича-
ваха „ Синьо  белите” от
„Бяло цвете”  и „Неспо-
койни вълни”, впечатля-
ващи с визията си. „ Те
грабват очите и сърцата
на зрителите”  както казва
главното жури на скоро
преминалият междуна-
роден фестивал в Перник.

Всички колективи бяха
в особено добра форма и
дадоха всичко от себе си.

В края на деня групата
за изворен фолклор при
НЧ „Просвета” село Со-
колово с ръководител Ста-

матка Кирилова с ангело-
гласните си изпълнения и с
кръшните хора и ръчени-
ци на танцовия състав при
същото читалище с ръко-
водител Кольо Колев вдиг-
наха градуса на настроени-

ето, което заля и залата.
Късно вечерта г-жа Ма-

лева обяви фестивала за за-
крит и покани желаещите
от публиката  на сцената.
Всички с много заряд и
преливащо настроение

разтърсиха с песни и тан-
ци сцената на читалището
в центъра на Балчик.

Цонка СИВКОВА
/Материали за

фестивала четете още
на стр. 4 и стр.6/

Певиците от с. Змеево, с р-л В. Русева пяха в красиви добруджански облекла.




