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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 
образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

ГОЛФ КУРОРТ „ТРАКИЙСКИ СКАЛИ”, 
С. БОЖУРЕЦ, ОБЩ. КАВАРНА

търси да назначи за настоящиясезон 2019 г.:
КАМЕРИЕРКИ

Предлагаме: 
- Стартова нетна заплата 700 лв. + осигуровки 
върху пълната сума;
- 100 лв. месечен бонус при добре свършена работа;
- Осигурен транспорт от и до комплекса;
- Осигурена храна за обяд;
- Осигурена униформа;
- Работа на смени, при 5 дневна работна седмица. 
- Започване веднага.
За контакти:
Мениджър Хотелско домакинство
Цветелина Петрова, телефон: 0889888968

Хоровият фестивал тази година, 
без да се преименува, става 
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

Статистиката за проведе-
ните осем издания - по-
вече от 5100 певци от 138 
хорови състава от 22 дър-
жави в Европа и Азия. 
22 Хорови работилници 
за съвременна музика 
и български фолклор, в 
които хора, говорещи на 
различни езици, които 
никога не са се среща-
ли, пеят заедно, обменят 
идеи, енергия, опит. 
 5 произведения са напи-
сани специално за фес-
тивала и са имали своите 
световни премиери, тук 
в Балчик, изпълнени от 
интернационални фести-
вални хорове от над 200 
човека. 
 Екипът на Сдружение 
„Музикален свят-Бал-
чик“ всяка година се 
стреми да НАДГРАЖДА 
форума с нови инициа-
тиви. 
Акцентите в деветото из-
дание - 5-ти до 9-ти юни 
„Черноморски звуци“ - 
преплита жанрове и из-
куства /вокално, инстру-
ментално и танцово/. 
 Традиционните ХОРО-
ВИ РАБОТИЛНИЦИ: 
• • За първи път работил-
ница за „Вокални групи“, 
които изпълняват песни-
те си върху записан ин-
струментален съпровод. 
Тук ще се работи песен-
та – „Бре Петрунко“ от 
Емил Струнджев – ръко-
водител и автор на аран-

жимента. В работилни-
цата ще се включат деца и 
младежи от София, Шу-
мен, Добрич и Балчик. 
• • В работилницата за 
„Съвременна българска 
хорова музика“ – пре-
миерно ще се изпълнява 
песента „Морска приказ-
ка“ от Борислава Танева, 
пианист и композитор, 
зам.-ректор на НМА 
„Проф. Панчо Владиге-
ров“. Песента е написана 
и посветена на смесен 
хор „Черноморски зву-
ци“, който тази година 
отбелязва 105 години от 
създаването си. Творбата 
е много красива и инова-
тивна, освен да пеят, пе-
вците ще трябва да ими-
тират звуците на морето. 
Ръководител на работил-
ницата ще бъде Атанаска 
Попова – диригент на 
хор „Алабреа“, гр. София 
и двукратен носител на 
Наградата за диригент в 
нашия фестивал. В тази 
работилница ще участ-
ват хорове от България, 
Финландия, Естония и 
Чехия. 
• • Химн на фестивала 
„Sing a song“ – автор: 
Ambroz Copi, ръководи-
тел: Валентина Георгиева 

 Друг акцент, който също 
се превръща в тради-
ция – за 3-ти път в рам-
ките на фестивала ще 
бъде издаден сборник 

– Заглавието е „Палитра 
от песни“ -включва 29 
песни от композитора 
Емил Струнджев. С този 
сборник ще подпомог-
нем десетките учители по 
музика, ръководители на 
вокални групи и хорове 
със съвременен българ-
ски репертоар, който 
децата изпълняват с удо-
волствие. 
Миналата година за пър-
ви път имахме работил-
ница за български народ-
ни танци, която се прие 
много радушно от всич-
ки участници. Тази годи-
на също ще има такава, 
отново под ръководство-
то на Цветелина Илиева 
и най-младата формация 
на НЧ „Паисий Хилен-
дарски-1870“ – Школата 
за народни танци „Цвет-
ни ритми“. Надгражда-
нето тук е, че всички ние 
ще можем да танцуваме 
„върху“ изпълнението 
на оркестър. Това ще 
бъде формация „Етно“ 
от гр. Варна с ръководи-
тел Драгни Драгнев, чрез 
които нашите участници 
от Европа ще могат „на 
живо“ да видят и чуят 
традиционните българ-
ски народни инструмен-
ти – кавал, гайда, тъпан, 
гъдулка и тамбура. 
 Фолклорът присъства 
и в първата фестивална 
вечер, благодарение на 
децата от Силистра – ще 

ни гостува Музикална 
школа „Великов“ при НЧ 
„Дръстър-2012“, Сили-
стра, ръководител: Ве-
лико Великов, която ще 
посрещне участниците 
във фестивала с Добру-
джански мелодии. 
 Отново фестивалът се 
провежда под Патрона-
жа на Министерството 
на културата и кмета на 
Община Балчик г-н Ни-
колай Ангелов. 
 Тази година посвеща-
ваме изданието на 105 
години от създаването 
на хора домакин, орга-
низатор и двигател на 
събитието – смесен хор 
„Черноморски звуци“, гр. 
Балчик 
 За втори път концерт 
извън Балчик – На 7-ми 
юни в 18 часа в Огледал-
ната зала на гр. Добрич 
 Изключително ползот-
ворно е сътрудничест-
вото ни с партньорските 
организации в лицето на 
Министерство на кул-
турата, ТИЦ „Мелница-
та“, ДКИ КЦ „Двореца“, 
Университетска ботани-
ческа градина, Съюз на 
българските композито-
ри, Съюз на български-
те музикални и танцови 
дейци, Български хоров 
съюз и десетки нацио-
нални и регионални ме-
дии. 
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