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Седма годишнина на клуб „Троп-троп”
„От танците кръвта ни закипява”

Танцовият клуб 
„Троп -троп” е създа-
ден на 31 март 2011 г. 
Мисля, че доста хора са 
вече минали през тази 
формация. Галина Га-
враилова -художествен 
ръководител на клуба, 
в своето приветствено 
слово каза, че броят на 
тези  любители с  го-
ляма обич към народ-
ните танци е около 200 
души. И от тях около 15 
са в клуба от самото на-
чало. 200 души  са мно-
го за един малък град 
като Балчик.

Аз реших да се под-
готвя за празнуването 
на 7-та годишнина на 
клуба на 14 април 2018 
г. по-отрано и затова 
взех кратко интервю  
от Галина Гавраилова. 
Вече имах и предвари-
телна информация за 
нея. Знаех, че този ин-
терес към българското 
хоро идва от семейство-
то ѝ. Своето първо хоро 
тя е играла  само на пет 
годинки и досега съхра-
нява грижливо семей-
ната автентична носия 
от Северна Добруджа. 

Предлагам Ви и само-
то интервю от 13 април 
2018 г.

Л.П.: Колко хора са 
присъствали на първата 
сбирка през 2011 г.?

Г.Г. :  Преди 7 години 
на 10.03. беше първата 
репетиция. На нея дой-
доха 7-8 души.

Л.П.: Колко хора има 
сега в клуба?

Г.Г.:  В момента в 
двете групи са около 70 
активно танцуващи.

Л.В.: Колко групи за 
възрастни хора имате 
като ръководител?

Г.Г.:  Две групи люби-
телски /стара и нова/и 
един танцов състав 
към читалището /„Ве-
селие”/, който реално 
е основател на всички 
групи за възрастни.

Л.В.: Когато говорите 
за двете групи, какви 
групи имате предвид? 
Напредналата или на-
чинаещата?

Г.Г.:  Напредналата, 
която се обедини ми-
налата година с начи-
наещата, а сега имаме 
нова начинаеща група. 
За тези седем години на 
практика са минали три 
групи.

Л.П.: А какво може-
те да кажете за състав 
„Веселие”? Как са се 
появили?

Г.Г.:  Първоначалната 
ми идея да създам група 
от възрастни беше през 
2005 г. На 6.10.2005  
беше първата репети-
ция, на която дойдоха 
6 души. На следваща-
та 12 и после залата 
не ни побираше. През 
2006 г. групата започна 
да се води към читали-
щето. Почти всички са 
се изявявали на сцена. 
През 2011 г. се породи 
необходимостта от раз-
деляне, тъй като някои 
от тях не желаеха да 
се включват в танци-
те, а само да идват за 
удоволствие. Така се 
създаде „Троп-троп”, 
а  „Веселие” продължи 
като танцов състав на 
читалището.

От личен опит знам, 
че танцьорите от клуба 
за народни танци „Троп-
троп” са ентусиарира-
ни любители с  голяма 
обич към танцовото 
изкуство. Галина Гавра-
илова като хореограф 
на клуба  обединява и 
сплотява всички учас-
тници, а те на свой ред  
оценяват високо нейния 
професионализм и при-
емат изградената от нея 
формула за общуване – 
дружелюбие, уважение 
един към друг и забрана 
на критически забележ-
ки.  Танцуване само за 
удоволствие и положи-

телни емоции. Това е 
целта!

Напредналите тан-
цьори от „Троп-Троп” 
връчиха поздравителен 
адрес на г-жа Галина 
Гавраилова, в който 
изразиха по много ин-
тересен начин своето 
одобрение на стила на 
преподаване на хорео-
графката, провеждането 
на репетициите, с из-
ползваните,  характерни 
за нея термини, фрази и 
коментари. Това беше 
едно бижу в поредица-
та от поздрави – остро-
умно и изобретателно. 
Цифрата седем е една 
специална цифра. На-
пример за едно дете са  
много важни първите 
седем години, когато се 
формира правилно фи-
зическо и морално въз-
питание и това зависи 
от хората, които са на-
около. За участниците 
в клуб „Троп-троп” Га-
лина Гавраилова е „без-
крайно специална”. Тя 
ги въвежда  в магията на 
фолклора , който увлича 
танцуващите,  помага 
им да издишват черните 
мисли и да ги заменят 
с чисти като априлски 
ручей. Положителните 
емоции преливат ви-
наги в репетиционната 
зала. Танцьорите правят 
задъхани стъпки, обаче 
изпитват удовлетворе-
ние от изпълняваните 
хора. Този живот сред 
атмосферата на народ-
ното творчество наис-

тина вдъхновява. 
Участниците от на-

дпредналата група 
на клуба благодариха 
на Галина за нейното 
търпение и понякога  
изумление от напре-
дъка. Голяма работа е 
да обединиш хората на 
различна възраст, обра-
зование и характер и да 
направиш колектив от 
тях, в който всеки един 
е важна част. „Танците 
събират хората ръка за 
ръка.” По време на тан-
цуване хората живеят 
друг  живот – без суета, 
завист и клюкарство, 
живот, пълен с радост и 
жизнена енергия.

Балчик е познат не 
само с Ботаническата 
градина, Двореца на ру-
мънската кралица, ар-
тефактите от храма на 
богиня Кибела, но е из-
вестен  и като център на 
интензивни културни 
дейности . Танцовите 
традиции на Общината 
също се развиват и ста-
ват по-интересни.

Танцовият клуб 
„Троп-троп”, останали-
те танцови колективи 
от НЧ „Васил Левски 
1959” Балчик, заедно 
с танцовите състави 
от други клубове на 
Балчик  и от селата на 
общината съхраняват, 
пазят и обогатяват бъл-
гарските фолклорни 
традиции в тази област. 
И човешкият фактор 
тук е много важен.

Людмила ПЕТРОВА

„Иди,  учи и се върни“ събра 
36 хиляди лева за 

образованието на трима студенти

За трета година Сдруже-
ние „Тук-Там” подкрепя 
образованието на трима 
младежи, които ще след-
ват магистратура в светов-
ни университети, а след 
това ще се върнат в Бълга-
рия, за да приложат науче-
ното в страната ни. Всяка 
стипендия е в размерна 10 
000 лв.

Необходимите сред-
ствата бяха събрани чрез 
кампанията„Дари час-
тица по-добро бъдеще”, 
подкрепена от общността 
на„Тук-Там”, многоброй-
ни индивидуални и три 
корпоративни дарители – 
Фондация Еконт, HRS и 
Едланта. Точната събрана 
сума е 36 933 лв., като ос-
татъкът ще бъде даден за 
стипендии през 2019 годи-
на. Дарителската сметка 
остава отворена за всеки, 
който би искал да даде 
своя принос: http://fund.
tuk-tam.bg/. 

Каузата на Тук-Там 
Фонд за стипендии „Иди, 
учи и се върни” е да ин-
вестира в талантливи 

българи, давайки им въз-
можност да придобият 
международен опит, който 
в последствие да реали-
зират именно в България. 
Опит, който може да бъде 
изключително полезен  за 
развитието на средата в 
страната ни. Подкрепата е 
за хора, които мечтаят, не 
само да заминат, но и да се 
върнат.

Последните две изда-
ния на Фонда подкрепи-
ха общо 7 стипендианти. 
Тази пролет предстои на 
следващите трима да по-
лучат шанса за магистра-
тура на световно ниво. 
Процесът по избора им 
започва на 8 май и ще про-
дължи един месец. Всеки 
желаещ има възможност 
да подаде кандидатурата 
си на http://fund.tuk-tam.
bg/. 

***
Сдружение„Тук-Там“
Тук-Там съществува от 

2008 г. Като неправител-
ствена организация с ви-
зия “Вярваме в България и 
я правим по-добро място, 

оттук или оттам, заедно.” 
Създавa и поддържа общ-
ности на инициативни, 
вдъхновяващи и можещи 
българи с опит от цял свят, 
като организира проекти и 
събития с професионална, 
образователна и социална 
насоченост. 

https://tuk-tam.bg/.  
Фонд за стипендии 

„Иди, учи и се върни“
Фондът за стипендии 

“Иди, учи и се върни” е 
създаден през 2016 г. с ка-
узата да подкрепя мотиви-
рани българи да продъл-
жат образованието си  в  
чужд университет и след 
това да се реализират в 
България.

След две успешни изда-
ния, над 50 000 събрани 
лева и 7 реализирали се 
стипендианти , вярваме, 
че инвестицията в образо-
ванието е основен гради-
вен елемент в по-доброто 
бъдеще на България.

http://fund.tuk-tam.bg/
За контакт

ludmila@tuk-tam.bg; 
0888 601382

Танцовият състав „Троп-Троп“, с р-л г-жа Галина Гавраилова, изтъква на преден план напреднала-
та група на първите ентусиасти, основоположници на състава.                  Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Танцовият състав „Троп-Троп“Балчик, с ръководител г-жа Галина Гавра-
илова, отбеляза, както подобава - с голяма торта, седемгодишнината на 
състава.                                                                       Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Средствата ще бъдат вложени в 3 стипендии за 
магистратура

Изложба от Китай в 
Художествена галерия-Балчик

       На 10 април-вторник 
от 17 ч. в Художествена-
та галерия в Балчик, ще 
бъде открита Междуна-
родната изложба „Исти-
на, Доброта, Търпение”. 
Картините, представени 
в нея са реплики на твор-
би на китайски художни-
ци-емигранти, живеещи 
в САЩ, Канада, Тайван, 
Тайланд и Япония, също 
така и на  западни авто-
ри. Изложбата включва 
около 30 платна и е оби-
колила много държави, 
сред които САЩ, Канада, 
Белгия, Австрия, Шве-
ция, Украйна, Турция, 
Австралия, Бразилия, а 
в България е гостувала в 
градовете София /2007 г./ 
и Пловдив /2008 г./. 

Концепцията на из-
ложбата е изградена 
върху духовното учение, 
„Фалун Дафа”, или още 

наричано Фалун Гонг, 
което включва древна 
система  за физическо 
и нравствено самоусъ-
вършенстване, с медита-
тивни техники и специ-
фични упражнения. То 
принадлежи към Буда 
школата. Като основа в 
него, лежат трите все-
ленски качества – истин-
ност, доброта и търпе-
ние, които дават и името 
на изложбата. Основател 
на дисциплината е кита-
еца Ли Хонгджъ.

Авторите на картини-
те са последователи на 
духовното учение. Чрез 
изразните средства на 
изкуството, те предста-
вят красотата и неговата 
хармония. В творбите 
на практикуващите е 
отразена и една друга 
страна от живота на тези 
хора. Практиката „Фалун 

Дафа” е била забранена 
в Китай от 1999 г., за-
ради комунистическия 
режим в страната. Ней-
ните последователи са 
преследвани, затваряни в 
трудови лагери и психиа-
трични клиники, изтеза-
вани и принуждавани да 
се откажат от вярата си. 
Този негативен аспект, 
също е илюстриран в 
част от картините. 

Изложбата е призив, 
да се привлече общест-
веното внимание върху 
нарушаването на  човеш-
ките права в Китай, кое-
то продължава и до днес. 

Експозицията ще бъде 
подредена в залите на 
художествената галерия 
само през втората сед-
мица на април. Заповя-
дайте!

Николина Иванова- 
ХГ Балчик


