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XI Международен фолклорен фестивал
 “Море от ритми” Балчик, България 

Г-жа Маруся Костова, председател на Сдружение “Българско наследство” Балчик /вдясно/ 
връчва дипломен плакет на г-жа Галина Гавраилова, за големи заслуги в опазването и 
разпространяването на българския фолклор.                                           Фото: Кольо ГАНЧЕВ    

Когато надскочиш себе си

Детска танцова школа към ТА “Балик” Балчик. Фото: Маруся КОСТОВА

Отново, и то за пореден 
единадесети път, го стори 
нашата съгражданка Галя 
Гавраилова- артдиректор 
на балчишкия Между-
народен фолклорен фес-
тивал “Море от ритми”, 
състоял се от 23 до 26 
септември 2021 г. пред Т 
И Ц “Мелницата”.Той се 
организира от Сдружение 
с нестопанска цел “ За 
Балчик”, с изключителна-
та подкрепа на Община 
Балчик, под патронажа на 
кмета г- н Николай Ан-
гелов. С щедрото съдей-
ствие на много фирми, 
земеделски кооперации, 
еднолични търговци, клу-
бове, спонсори...
Отново с над 1200 участ-
ници от 16 области на 
нашата държава. Към 
тях добавям и участието 
на творците от далечна 
Отава/ Канада/, Белград/ 
Сърбия/, Комрат/ Мол-
дова/, Одеса и Болград /
Украйна/- поради епиде-
миологичната геообста-
новка техните изпълне-
ния ги видяхме и чухме на 
видеостената. Авторитет-
но жури в състав: предсе-

дател- проф. д-р Дание-
ла Дженева и членове: 
проф. д-р Николай Ников, 
проф.д-р Антон Андонов 
и д-р Денислав Кехайов 
следиха за качеството на 
125 различни фолклорни 
изяви от страна на из-
пълнителите. Естестве-
но с конкурсен характер 
и богат награден фонд. 
По регламент се вклю-
чваха различни раздели: 
“Автентичен фолклор”, 
“Сценична раздумка”, 
“Обработен фолклор”, 
“Народно пеене”, “Клу-
бове за народни хора”,”-
Международни”... Като 
всички те бяха подредени 
по възрастови категории. 
За победителите бяха по-
дготвени купи, парични 
награди за първо, второ 
и трето място. Грамоти за 
участие на всички. Жури-
то бе предвидило най-е-
моционалните награди 
за участниците “кой е 
по- по- най”: “ Най-артис-
тично дете”, “Най- артис-
тичен детски колектив, 
“Най- малък участник на 
фестивала”, “Най- възра-
стен участник на фести-

вала”, “Най- многоброен 
колектив”, “Най- весел 
и атрактивен колектив”, 
“Най- добър вокален 
педагог”, “Най-добър 
хореограф”,”Най- лич-
на мома”, “Най- личен 
момък”, “ За съхраняване 
на автентичния фолклор” 
и “ Наградата на кмета”...
Така, че в тези празнични 
дни никой не скучаеше. 
Защото българският фол-
клор е общ-явен и открит. 
Той е  част от кръвообра-
щението на нашата на-
ция, дошъл от дълбините 
на народната душа, къде-
то милостиво е съхранил 
всичко до чудна жизне-
ност. 
Фестивалът започна с 
“Добруджански танц”, 
изпълнен от ДТШ при 
НЧ “Васил Левски 1959” 
Балчик и малките ни съ-

граждани: Риана и Жан 
Желеви, като Риана из-
пълни” Лаленце се лю-
лее”, а  заедно двамата 
изпълниха “Дена”. Гости-

те от Ансамбъл “ Варна”, 
с худ. р-л г-н Юлиян Ста-
нев, поздравиха всички 
участници.Най- мно-
гобройна бе групата от 
Детския танцов състав 
“Зорница”, Фолклорен 

танцов театър “Родина”, 
всички от НЧ “Отец Паи-
сий 1934”-  Варна, кои-
то спечелиха най-много 
награди, а най-радостна 
бе тяхната ръководител-
ка г-жа Даниела Колева, 
на която бе връчено пе-
ченото прасенце, пред-
видено за най-много-
бройния ансамбъл. Тя бе 
дошла с 67 участници. 
Танцовият състав  “Мар-
тенски пъзел” при НЧ 
“Просвета1928” от гр. 
Мартен обл. Русе,  с р-л 
г-жа Мариана Ганчева,  
ни впечатли с “Шопска 
задявка”, “Северняшка 
закачка”, обичая “Еньов-
ден”, “Лудо копано” и 
“Фурла”. “Тежката арти-
лерия” от НУИ “Добри 
Христов”- Варна отново 
бе на висота, заедно с На-
ционалното училище за 

фолклорни изкуства “Фи-
лип Кутев”- Котел, тези 
ковачници на таланти, 
отново демонстрираха 
зрялост и показаха къде 
се намира нравствената 

същност на българския 
фолклор.
Като светъл лъч, който 
донася винаги радост, 
бяха Виктория Варабьо-
ва певица, която изпълни 
“Назад, назад, моме Ка-
лино” като след изпълне-
нието на първият куплет 
публиката радостно я 
възнагради с аплодисмен-
ти и по молба на водещия 
Красимир Демирев тя 
изпълни и украинската 
песен-  балада “Полива-
ет Царевна” в музика-
лен съпровод  на Татяна 
Юрина, като за първи 
път видях, не само аз, 
музикалния инструмент 
бандура, който има 55 
струни. Изпълнителките 
бяха дошли от далечния 
украински град Лвов. 
Да припомня на любо-
питния читател, че из-

пълненията на всички 
продължаваха, дори и 
след 20 ч.,когато денят 
вече си бе отишъл, заедно 
с изпълнителите-весел и 
радостен.

 Водосвет за участниците и гостите на МФФ “Море от ритми” Балчик отслужи 
свещеноиконом Стратия Александров. 
                                                                                                                       Фото: Маруся КОСТОВА  

Възхитихме се и от на-
шите национални носии 
от четирите краища на 
нашата страна: “ Женска 
жътварска носия от с. 
Ситово, обл. Силистра, 
“Женска тракийска но-
сия” от с. Калугерово обл. 
Хасково, “Женска и мъж-
ка автентична носия /на 
150 г./ от с. Хърлец обл. 
Враца,” Женска носия от 
Североизточна България” 
от с. Борисово обл. Русе...
Всичко беше предвидила 
“нашата” Галя Гавраило-
ва - работни ателиета за 
народни песни, начело с 
г- жа Дафинка Дамянова 
и г-н Петър Димитров по 
хореографски компози-
ции.
Отново имаше “Уличка 
на занаятите,” където с 
радостно въодушевление 
ни посрещаха магьосни-

ците, които ни разкриват 
тайните на тяхното въо-
бражение и натрупани 
впечатления в лицето на: 
балчиклийките Иванка 
Димитрова, Доброми-
ра Иванова, балчишката 
снаха Теодора Иванова, 
добричлийката Теодо-
ра Петкова, шуменката 
Мара Маринова. 
Дълъг бе списъкът на на-
градените. 
Нашата Галя Гавраилова 
отново ни дари със сво-
ята неподправена истина 
за българското народ-
но творчество и ни кара 
от раз да станем нейни 
съучастници. Жена, пре-
допределена да създава 
радостни емоции, есте-
ствена и чужда на всякак-
ва суета, безкрайно тру-
долюбива. На финала тя 
най-отговорно ни заяви, 
че вече работи за след-
ващия фестивал, когато 
отново ще преживеем ми-
гове, пълни със свежест и 
одухотвореност - от 22 до 
25 септември  2022 г. 
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ


