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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

III Íàöèîíàëåí ôîëêëîðåí ôåñòèâàë
“Ìîðå îò ðèòìè” - Áàë÷èê 2013 ã.

Отшумя един прекрасен
фестивал, проведен в дни-
те на два големи празника
– 21 септември – Денят на
освобождението на Балчик
от румънска окупация и 22
септември – Денят на не-
зависимостта на България.
Фестивалът бе открит още
на 20 септември от 15.30
ч. Площадът бе изпълнен с
толкова много участници,
млади и стари, малки деца,
невероятна красота, наци-
онално богатство, гордост
и преклонение пред талан-
та на всички изпълнители.
А те бяха от цялата страна,
дошли в Белия град на Тре-
тия национален фолклорен
фестивал. Хвала на органи-
заторите и най-вече на ар-
тистичния директор на фе-
стивала – Галина Гавраило-
ва – неуморна и блестяща,
раздаваше се от душа и
сърце.

На шите п евц и и  та н-
цьори се представиха от-
лично. Завоюваха първи
награди.

Публика и изпълнители

Çäðàâåé, Ôåñòèâàë
è íà äîáúð ÷àñ,

ôåñòèâàëöè!
се сляха в едно голямо море,
пяха и играха хора, рамо
до рамо, ръка в ръка, разда-
ваха любов на града. А той
го заслужава, защото е бла-
гословен от Бога и защото
„сред легенди, бяла пяна и
вълни, в залива на сините
простори, още свети древ-
ното му име – град на бо-
гове и живи хора”.”Балчик,
Балчик! Ти бисер си ома-
ен, вълшебен кът по красо-
та безкраен. Един брилянт
на Добруджа засмяна, на
свободата в дивната премя-
на!”

На всички фестивалци
пожелавам от сърце да са
живи, здрави, щастливи и
красиви, да ги посрещнем
отново в нашия фестивален
град, защото ветровете, мо-
рето и вълните, ехото на бе-
лите скали, от векове не спи-
рат ни за миг и все ще пов-
тарят тоя вик: „Бог! Бълга-
рия! Балчик!

И…приятели на Белия
град от целия свят!

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

ЦДГ №19 “Конче вихрогонче” гр. Шумен, група
“Калинка” с р-л Юлиана Пантелеева - гости на
фестивала в Балчик.               Фото: Георги ЙОВЧЕВ

ДТШ и ФА “Балик” гр. Балчик при НЧ “В. Левски 1959” с р-л Галина Гавраилова спечелиха вторите места в двете възрастови групи в
раздел “Обработен фолклор” и наградата на Ротари Клуб Балчик за “Най-артистичен детски колектив”.                      Фото: Христо ЖЕЛЯЗКОВ

Хор “Добруджанки” при НЧ “В. Левски 1959” гр. Балчик с р-л Магдалена Христова - I място за автентични песни.  Фото: Б.Т

Награда за най-многоброен колектив (49 участници) - клуб “ХОРО - Н” гр. Ботевград с р-л Нина Велева. Фото: Георги ЙОВЧЕВ




