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Традиционен концерт на хор 
„Черноморски звуци“ Бал-
чик, ДГ „Бейби войсиз“ и 
ПГ“Съншайн“, наречен „На 
чаша вино с коледни пес-
ни“, бе организиран в ТИЦ 
„Мелницата“ Балчик, Бълга-
рия, пред повече от 120 зри-
тели. Конферансието Дари-
на Задурян, бивша хористка, 
обяви, че концертът е посве-
тен на 105-годишнината на“ 
Черноморски звуци“ и на 
всички бивши, настоящи и 
бъдещи хористи.
 Д-р Валентина Георгиева, 
настоящ диригент, отправи 
към всички молба за нови 
попълнения на хора, за све-
жа млада кръв в него.
 След изпятата песен „Из-
расла е трепетлика“, думата 
бе дадена на дългогодишна-
та солистка г-жа Красими-
ра Андреева, която честити 
105-годишния юбилей : 
„Гордея се, че съм била част 
от хора. Да се работи усиле-

но е трудна задача, да се над-
граждат успехите не е лесно, 
да се създаде сплотен колек-
тив не е за всеки. Да се ръко-
води хор е въпрос на знания, 
талант и нюх към успеха. 
Нас ни е белязала съдбата, 
даровити и лични, под слън-
чев покров, слава на всички, 
които градихме мостове, да 
празнуваме днешния юби-
лей. „
 След „Морска приказка“, 
учителката по музика, би-
вша хористка в“ Черномор-
ски звуци „ и настояща в 
Състава за популярни песни 
към НЧ“ Паисий Хилендар-
ски 1870”Балчик-г-жа Диана 
Димитрова сподели обичта 
си към хоровото пеене и че 
заедно с мъжа си са посве-
тили на хора своята младост. 
Че половината от тези 105 г. 
са изживяли с хора. „Наши-
ят хор-каза г-жа Д. Дими-
трова, беше амбициозен и в 
преследване на високи цели. 
На помощ са идвали Емил 
Янев, Лилия Гюлева, Тодор 
Попов, Александър Танев, 
Марин Чонев. С гордост си 

спомням, когато в Спортна-
та зала на Варна пяхме под 
диригентството на проф. 
Васил Арнаудов. С много 
търпение и обич с нас рабо-

ти незабравимата Възкре-
сия Деветакова и по-късно 
Анатолий Кисляков. Част от 
живота на хора бе мъдрата 
Фани Медникарова. Радост-
но и гордо ми е, че внучката 
ми Деница зае моето място 

в репетиционната зала, а на-
ред с нея моите ученици Ве-
селина, Ралица, Росица, Ве-
ско, Дончо, Явор, Панайот, 
Калоян, които ми повярваха, 

че е много хубаво да пееш и 
да си от хор „Черноморски 
звуци“. Благодаря за покана-
та да съм тук. Като „Завръ-
щане в бащината къща“ бих 
определила емоционалното 
си състояние сега, на юби-

лея на хора. Родна песен нас 
навек ни свързва“. 
 Последва видео 
запис с Борислава Танева, 
песента“ Бела съм, бела, 

юначе“, „Cantar“ и видео от 
Свиленград, песните „До 
утре“ и Приятели“. Името на 
големия човек, приятел, хо-
рист, дългогодишен читали-
щен секретар,“Общественик 
на 2012“ в Балчик г-н Петко 
Петков, ще носи обновената 
репетиционната зала за де-
цата в НЧ „Паисий Хилен-
дарски 1870“Балчик.
 С благодарност към всички 
се обърна внучката на П. Пе-
тков-Петя Петкова. 
 Събирането на средства за 
залата ще стане от щедри 
спонсори и от продажбата 
на компакт диск с 12 песни 
на хора.
 Г-жа Десислава Николова, 
управител на Студио за ин-
териорен дизайн във Варна, 
обясни как ще изглежда за-
лата. 

 

Осем песни изпяха „Сън-
шайн“ и „Бейби войсиз „
Концертът естествено завър-
ши с „Многая лета“, скро-
мен коктейл и наздравици с 
вино.
                 Маруся КОСТОВА

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 
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На чаша вино с коледни песни

Дългогодишната солистка на хор „Черноморски звуци“ г-жа Красимира Андреева, поздравя-
ва хористите. 

Г-жа Веселина Маринова, хористка в „Черноморски звуци“ поздра-
вява г-жа Диана Димитрова, нейна учителка, ветеран в хоровото 
пеене. 

Вокалните групи „Съншайн“ и „Бейби Войсиз“, с диригент т-р Ва-
лентина Георгиева, имат желание да представят Балчик на фес-
тивал в Хасково в края на декември. 

Повече от 20 години д-р Валентина Георгиева дирижира хор „Чер-
номорски звуци“Балчик

Г-н Бекир Караденис /постоянен спонсор на хора, където има много 
приятели и съученици/ със съпругата си е дошъл специално от Ис-
тамбул за Коледния концерт. 

Семейството на г-жа Красимира Андреева, дошли на Коледния кон-
церт, заради нея.

Част от многобройната публика на Коледния концерт в ТИЦ 
„Мелницата“ Балчик. 

Неустоимо е, дори за диригента, да не запее с младежкия авангард 
на хора - ВГ „Съншайн“.


