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Концертът  на НЧ “Васил Левски 1959” Балчик 
се превърна в голям празник на града

По традиция силен и въз-
действащ бе годишният 
концерт на НЧ „Васил 
Левски 1959”Балчик, чий-
то сценарий е дело на Га-
лина Гавраилова и дъще-
ря ѝ. Естествено началото 
поставиха ФТА „Балик” 
с „Върти оро”, последва-
ха ги децата от танцова-
та школа с класическия 
„Джиновски танц” и мал-
ките от ФТА „Балик” с 
„Добруджански танц”. 
Бавна мелодия и тракий-
ска ръченица изпълни 
Боян.
ТС „Веселие” наистина 
предизвика веселие сред 
многобройната публика 
на пл.”21 септември” с 
изпълнение на  „Китка от 
хора”.
Славеите на читалището 
– хор „Добруджанки” из-
пяха песните: „Събрали 
са събор момци”, Замрък-
нала е, мъри, хубава 
Яна”, „По двор ти ходя, 
Недьо ле”, „Малки моми 
добруджанки”.Народната 
певица Иванка Карпова 

изпълни песента: Прошка 
взема младо булче”..
На сцената отново изля-
зоха ФТА „Балик” с „Рус-
чуклийска сюита”, за да 
пробият буквално пода ѝ 

и да продължат на жълти-
те плочки на площада, с 
още по-голяма мощ.
Сълзи на умиление пре-
дизвикаха децата от по-
лудневната детска танцо-

ва група, които изпяха и 
изиграха „Ръченичка за 
мънички”. В танцовата 
йерархия продължиха из-
явите си малките от ФТА 
„Балик”, а след тях проз-
вуча „Сборенката ” на 
Школата по гайда.
Танцовият състав „Весе-
лие” ни весели и с „Шоп-
ски танц” , ФТА „Балик” 
с „Варненски танц” и 
„Гроздана”, а Детската 
танцова школа с „Добру-
джански танц”.
На финала излязоха всич-

ки изпълнители, доволни 
от това, което са научили 
и представили, както и от 
заслужените аплодисмен-
ти на публиката.
Поздравления самодей-
ците получиха от пред-
седателя на читалищното 
настоятелство г-жа Дани-
ела Димитрова и секре-
таря на читалището г-жа 
Елица Стайкова, чийто 
почерк при организация-
та бе очевиден. Вълну-
ващо бе изпращането на 
танцьорите – абитуриен-
ти, които няма да играят 
повече във ФТА „Балик”, 

но сигурно ще продължат 
във фолклорните състави 
на градовете, където оти-
дат да следват. Най-много 
благодарности и цветя 
имаше за художествения 

танцов ръководител Га-
лина Гавраилова. 
С благодарност към чи-
талището, което крепи и 
пази българското народно 
творчество:
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