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Уважаеми родители, скъпи деца! 

 

НЧ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
Набира желаещи  за новия творчески сезон 

за 

ШКОЛА ПО ВОКАЛНО ПЕЕНЕ  
“СЕПТИМА” 

В програмата на обучение:  
постановка и развитие на гласа, хармони-
чен слух, чувство за ритъм, точна дикция и 

артикулация, вокална техника, работа с 
микрофон, дишане и сценично поведение,  

солово и ансамблово пеене. 

Стилове на обучение:  
джаз, поп и рок музика, кънтри и други.  

Прослушването за новия сезон ще се състои на 
09.10.2018 г.  

От 17:00 до 18:00 часа за 7-9 годишни. 
от 18:00 до 19:00 часа за 10-13 годишни. 
от 19:00 до 20:00 часа за 14-18 годишни  

в сградата на читалището. 
 

 

 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
ГР. БАЛЧИК 

 

КАНИ 
ТАНЦЬОРИ И МУЗИКАНТИ 
ЗА ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2018/2019 

В 
 

НАЧИНАЕЩА ГРУПА ТАНЦЬОРИ 
за деца от 7 до 9 годишна възраст 
Ръководител – Галина Гавраилова 
 
 

 
ШКОЛА ПО ГАЙДА  
за деца и възрастни 
Ръководител – Георги Дяков  

 
  

 
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 
Телефон: 0579 7 20 86 и на място в читалището 

За единадесети път органи-
заторите на фестивала ВИА 
ПОНТИКА ни призоваха: 
„Станете част от полета на 
птиците!” Птиците в изку-
ството, които сега разпер-
ват крила за полет и пра-
вят първите си изяви пред 
широката публика, тук на 
брега на морето, в Белия 
град! И през настоящата 
година програмата беше 
разнообразна, интересна и 
разнопосочна като средства 
за изява и търсения на мла-
дите творци и техните пре-
подаватели. Това, което не 
се променя е нестихващата 
енергия на младостта, чара 
на непосредствеността и 
завладяващата красота.
 Театрални постановки за 
деца и възрастни, изложби, 
концерти, кинопрожекции 
на късометражни филми, 
създадени от студенти. В 
това многообразие и пъ-
строта на фестивалната 
програма със сигурност 
всеки е намерил по нещо 
за себе си, наслаждавал се 
е на изявите, възнаградил е 
с възхита и ръкопляскания 
онова, което му е допадна-
ло и е предизвикато експло-
зия на емоциите. Не слу-
чайно най-пристрастените 

почитатели на младите в 
изкуството, които присъст-
ваха на изложбите в худо-
жествената галерия,  малко 
по-късно можеха да бъдат 
срещнати в каменната зала 
на Двореца на поредната 
изява. Това е безспорно 
постижение за фестивала, 
той вече има своите верни 
ценители, сред публиката, 
а и сред изпълнителите. 
Дуо „Колаж” представи 
брилянтен концерт в храм 
„Св.Св.Константин и Еле-
на”, като в тяхната изява 
се включиха студенти от 
Националната музикална 
академия „Проф. Панчо 
Владигеров” 
 Международна-
та селекция включваше 
студенти с профил „Изоб-

разително изкуство” от 
Румъния, Черна гора, Сър-
бия и Македония, които 
представиха свои творби 
във встъпителни излож-
би, а при приключване на 
фестивала показаха сътво-
реното в ателиетата/рабо-
тилници по „Живопис” и 
„Калиграфия”. Калиграф-

ските изложби бяха новост 
в програмата на фестива-
ла и обединиха студенти 
и творци с интерес към 
шрифта и привлекателния 
магнетизъм на летъринга 
и калиграфията. Активната 
обмяна на гледни точки и 
различни детайли от обу-
чителните университетски 

Приключи единадесетото издание на Виа Понтика

Студентите от класа на проф. д-р Атанас Атанасов, НАТФИЗ „Кръс-
тю Сарафов“ направиха изключителна заключителната вечер на Виа 
Понтика с Песни от мюзикъли в голямата зала на НЧ „Паисий Хилен-
дарски“. Заслужени бяха аплодисментите на публиката за всяко изпъл-
нение, но най-омагьосаната част от нея бяха малките почитатели.                                                                      

 Фото: Илияна ДИМИТРОВА

Участниците в творческото ателие по калиграфия, проведено от 13 до 
15 септември. Заключителната изложба предизвика интереса на публи-
ката.                                                                         Фото: Илияна ДИМИТРОВА

Студентите на Ева Волицер от Нов български университет в спекта-
къла „Плешивата певица“ от Йожен Йонеско, представен в Каменната 
зала в Двореца.                                                        Фото: Илияна ДИМИТРОВА

Дуо „Колаж“: пианистката Мария Русева и оперната певица Нона 
Кръстникова изпълниха произведения на Брамс и Шуберт, като в кон-
церта им се включиха младите таланти Яна Узунова /оперна певица/ и 
Симеон Златков /пианист/.                                    Фото: Маруся КОСТОВА
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програми на балкански-
те страни скрепиха нови 
приятелства и обогатиха 
творческия процес в ра-
ботилницата, под вещото 
ръководство на проф. д-р 
Кристина Борисова и Жа-
клина Жекова – докторант 
към катедра „Плакат и 
визуална комуникация” в 
НХА, София. 
 Новост в програ-
мата бе самостоятелната 
изложба на професио-
налния фотограф Дамян 
Хаджииванов със заглавие 
„Маски? II” в учебния цен-
тър по изкуствата в ДКИ 
КЦ „Двореца”.
 Откриването на фестивал-
ната програма със спекта-
къла „Методът Грьонхолм” 
даде на публиката поредна 
среща с прекрасната мно-
гопластова игра на Ни-
колай Урумов, Асен Бла-
течки, Светлана Бонин и 
Христо Бонин. 
 А Шуменският драматич-
но-куклен театър „Васил 
Друмев” гостува с пиеса-
та на Константин Илиев 
„Нирвана”, пресъздаващ 
последната нощ на поета 
Яворов и неговата съпруга 
Лора. Безспорно талантли-
вата игра на младите из-
пълнители Ирина Митева 
в ролята на Лора и Алек-
сандър Евгениев като Яво-

ров впечатлиха ценителите 
на театъра, добавиха нов 
щрих към драматичната 
история на поета и Лора 
Каравелова. 
 Един кратък преглед не е 
в състояние да пресъздаде 
впечатленията от всички 
представяния, но със си-
гурност може да се заклю-
чи, че ВИА ПОНТИКА 
заема своето трайно място 
в културната програма на 
града, показва устойчив 
модел в изграждане на фес-
тивала и динамичното му 
разширяване с нови худо-
жествени области. 
 Поклон пред организато-
рите на ВИА ПОНТИКА 
и на добър час в дванаде-
сетата среща на младите в 
изкуството!

Илияна ДИМИТРОВА


