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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

ÕII Ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë “Óñìèâêèòå íà ìîðåòî” â Áàë÷èê
2013 г. – горещо, нес-

покойно, бурно, напре-
гнато и в същото време
много усмихнато фес-
тивално лято

Жители и гости на
града от 21 до 28 юни
се наслаждават на пре-
красните участници в
Международния фес-
тивал-конкурс „Усми-
вките на морето”.
Един празник на детс-
кото творчество, коя-
то вече дванадесета
година, от неговото
създаване до сега, ни
изненадва. Тази годи-
на е с нова конкурсна
програма – цирк, ест-
раден и народен во-
кал, мастерклас по
български танци, ак-
робатика, вокал и ин-
струментален жанр.

Обичам този фес-
тивал и се радвам, че
от ново  се  с лучв а .
С в ъ р з а н  е  с  ед и н
с п ом е н  от  м оя т а
професионална ка-
риера, когато с деца-
та от Детско театрал-
но студио „Звезди-
ца” от вече несъще-
ствуващото ОУ „Сте-
ф а н  К а р а д ж а ” ,  с .
Стражица, получих-
ме право да се при-
съединим към шест-
вието на първото из-
дание на фестивала.
Сега  тез и  деца  са
станали родители и
съм убедена, че си
спомнят за прекрас-
ните ученически дни
и участието във фе-
стивала „Усмивките
на морето”.

Гледайки изпълне-
нието на част от учас-
тниците при открива-
нето на тазгодишния
фестивал си мислех,
че зад всяко детско из-
пълнение стои много
труд, желание, твор-
чество, амбиция, пре-
цизност, стегнатост,

организираност и ди-
сциплина.

Самият фестивал,
макар че тази година
е с формат от 370 де-
ца, има невероятен
дух и човек не може
да не го усети. Участ-
ват деца от България
(само 6 индивидуални
изпълнители), Русия,
Украйна, Молдова, Бе-
ларус, Казахстан, Лат-
вия, Румъния.

Възхищавам се на
оригиналните костю-
ми и хореография,
сценичното поведе-
ние и майсторското
изпълнение.  Когато се
запя песента „Една
българска роза”, вси-
чки около мен също
запяха. Всяко изпълне-
ние бе бурно аплоди-
рано. Тежко беше на
присъстващите, че ня-
ма къде да се скрият от
палещите лъчи на
слънцето, но всеки в
крайна сметка си на-
мери място, за да гле-
да още и още изпълне-
ния. Концертът може-
ше да бъде по-късно
вечерта, когато е по-
благоприятно време-
то. До закриването на
фестивала ще има
много из ненади и
приятни емоции. Из-
куството няма грани-
ци. То сближава хора-
та и е посланик на ми-
ра и свободата – е убе-
дена генералният ди-
ректор на фестивала
Наталия Никитенко.
Пожелавам на всички
участници, на всички
групи и на семейство
Косовски, изпълнител-
ни директори на фес-
тивала ползотворна
работа. Ще очакваме с
нетърпение гала кон-
церта и награждаване-
то на лауреатите.

Стела Дакова
СТОЯНОВА




