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 Хоров фестивал “Черноморски звуци”
Ежегодният хоров фести-
вал „Черноморски звуци“ 
за 6 издания събра  повече 
4000 певци, от 96 хорови 
състава, от 19 държави от 
Европа и Азия. „Черномор-
ски звуци“ е фестивалът, 
който открива летния се-
зон на обявения за фести-
вален град Балчик. 
Фестивал, който  се пра-
ви с много любов и отда-
деност от хористите на 
смесен хор „Черноморски 
звуци“. Фестивал, който 
има за  главна  цел  идея-
та  да установява контакти 
и да създава приятелства. 
11 Хорови работилници  за 
съвременна музика и бъл-
гарски фолклор, в които 
хора, говорещи на различ-
ни езици, които никога не 
са се срещали, пеят заед-
но, обменят идеи, енергия, 
опит. 
През годините  4  произ-
ведения са  написани спе-
циално за фестивала  и  са 
имали своите  световни 
премиери тук в Балчик  и 
то изпълнени от интер-
национални фестивални  
хорове от над 100  -  200 
човека.  Това са: „Гальовна 
песен“ от  Ташо Барулов; 
„Агни Парфене“  /Влади-
чице, пречиста/  и „Бого-
родице, дево, радуйся“ от 
Георги Андреев и „Laudate 
Dominum“ от Амброж 
Чопи.
Безапелационна подкрепа 
на г-н Николай Ангелов, 
кмет на Община Балчик 
и Общинския съвет. Из-
ключително ползотворно 
сътрудничество с  парт-
ньорските организации  в 
лицето на Министерство 

на културата, ДКИ КЦ 
„Двореца“, Университет-
ска ботаническа гради-
на, Съюз на българските 
композитори, Съюз на 
българските музикални  и 
танцови дейци, Български 
хоров съюз,  НЧ „Паисий 
Хилендарски-1870“, хоте-
ли и ресторанти в Балчик. 
Рекорден брой заявки за 
участие  до 1 февруари  
–  25 хора. Не всички са 
потвърдили участието си. 
Награден фонд от 2500 
евро.  Очакваме оспор-
вана битка в конкурсната 
програма, заради високо-
то изпълнителско ниво на 
съставите.  За първи път 
организационния комитет 
на фестивала ще раздаде 
парични премии на побе-
дителите в отделните ка-
тегории. 
ЖУРИТО: Заради високи-
ят  награден  фонд, тази го-
дина то ще бъде  5 членно: 
Елиянка Михайлова,  Геор-
ги Андреев, Ваня Монева, 
Михаил Делчев и Валенти-
на Георгиева
УЧАСТНИЦИТЕ: 9 бъл-
гарски състава.  9  Детски 
хора, 10 смесени, 4 едно-
родни, 2 фолклорни и 2 
акапелни вокални групи.
ДЪРЖАВИТЕ:  11  -  Бъл-
гария, Македония, Сърбия, 
Гърция,  Швеция, Украйна, 
Румъния, Литва, Чехия. За 
първи път хорове от Есто-
ния, Русия.
3 ХОРОВИ РАБОТИЛНИ-
ЦИ: Едно много голямо 
име се присъедини към 
семейството на „Черномор-
ски звуци“  –  забележител-
ният български компози-
тор  Георги Андреев, който 

ще ръководи ателиетата 
за „Съвременна българска 
музика“ на академичните 
хорове. Със смесените, 
той ще работи епизод от 
своята оратория „Мелан-
холична красота“, посве-
тена  на един забележите-
лен момент от българската 
история  –  спасяването 
на десетки хиляди евреи. 
Премиерата на ораторията 
се е състояла през 2011 г. в  
Съединените американски 
щати и сега през юни, в 
Балчик, фестивален хор от 
250 човека, от 6 европей-
ски държави ще музицират 
под палката на автора на 
тази забележителна твор-
ба.  Специално за фестива-
ла и работата с еднородни-
те състави, Георги Андреев 
ще адаптира някой от 
фолклорните шедьоври на 
ансамбъл „Филип Кутев“. 
Пак фолклор и пак българ-
ски в ателието за народни 
състави, което ще бъде 
ръководено от  Михаил 
Делчев. Той е роден в Бъл-
гария, но от години живее 
в Дания, където  създава 3 
женски хора, които изпъл-
няват български фолклор. 
В Балчик, Михаил Делчев 
ще бъде с най-новият си 
състав, създаден през 2014 
г. женски хор „Перуника“ 
от Стокхолм, Швеция. В 
ателието ще се разучават 
„Залибих си едно либе“ от 
Филип Кутев и „Нидельо“ 
от Георги Андреев. 
3-та хорова работилница 
ще бъде за „Вокални ан-
самбли“  -  с  група „Спек-
трум“  ще работят децата 
от Вокална студия „Траяна 
глас“,  гр.Стара Загора, 

чийто диригент е  Лиляна 
Дойчева, която на времето 
е била една от изпълнител-
ките във  Вокална  група 
„Траяна“  -  група  -  леген-
да и пионер, проправила 
нов път, с оригиналните 
обработки на български 
народни песни. 
Специалните гости, които 
ще изнесат самостоятелни 
концерти са: Женски хор 
„Перуника“, Стокхолм, 
Швеция, със самостоя-
телен концерт, Акапелна 
група „Спектрум“  –  гр. 
София, със самостоятелен 
концерт на 9 юни /петък/; 
Отново ще направим  из-
ложба  във фоайето на 
НЧ „Паисий Хилендар-
ски-1870“ и ще се опи-
таме да дадем 2-ри старт 
на фото-конкурса.  Ще 
продължим традицията да 
излъчваме фестивалните 
прояви  онлайн  на живо в 
интернет. 
Новост е, че част от фе-
стивалните прояви ще се 
провеждат в нова зала, коя-
то се намира на последния 
етаж в обновената Мелни-
ца. 
Участниците тази година 
са домакините: 
1.  Смесен хор „Черно-
морски звуци“  –  Балчик, 
България, диригент: д-р 
Валентина Георгиева 
2.  Вокална студия при НЧ 
„П. Хилендарски“  –  Бал-
чик, България, диригент: 
д-р Валентина Георгиева 
Специалните гости на фес-
тивала: 
3.  Група „Спектрум“  - Со-
фия, България 
4.  Женски хор „Перуни-
ка“, Стокхолм, Швеция 

Представителите на Бъл-
гария: 
5.  Кaмерен хор „Капела 
Ад Либитум“- БАН – гр. 
София 
6.  Вокална студия „Траяна 
глас“ – ЦПЛР, гр.Стара За-
гора 
7.  Смесен хор „Проф. Ва-
сил Арнаудов“, гр. Русе 
8.  Хор „Детска китка“ при 
ОДК, гр. Пловдив
9.  Народен хор при Ан-
самбъл „Гоце Делчев“, 
гр.София 
10.  Хор „Клименто“ – гр. 
Добрич 
И останалите 10 държави: 
11.  Хор „Ave musica“ при 
Християнски хуманитар-
но-икономически отворен 
университет, Одеса, Ук-
райна
12.  Хора на Консерватори-
ята на Община Каламария, 
Солун, Гърция 
13.  Хора на Микра, Гър-
ция 
14.  Хор при of Ploiesti 
City’s Дом на културата 
„Ion Luca Caragiale“, с. 
Прахова, 
Румъния 
15.  Хор „Pro-nomion” – Ка-
бала, Гърция 
16.  Cantus chamber choir – 
Санкт Петербург, Русия 
17.  Смесен хор „Gortinija“ 
– Гевгелия, Македония 
18.  Младежки хор 
„Grazia“, Ниш, Сърбия 
19.  Детски хор „Perpetuum 
mobile“ – гр. Каунас, Литва  
20.  Детски хор „Jiricky“ – 
Млада Болеслав, Републи-
ка Чехия Mlada Boleslav 
21.  Детски хор „Saulainė“ 
– Кретинга, Литва 
22.  Детски хор „Solo 
musica“ при училище за 
педагози към Национална 
музикална академия, Оде-

Фолклорен ансамбъл „Родопа“ представи на 6 април 2017 г. в читалище „Паисий Хилендарски 1870“ 
Балчик родолюбиeто и българския бит чрез внушителната танцова и вокално-инструментална по-
становка „Невястата“. Фото: Маруся КОСТОВА 

са, Украйна  
23.  Детски хор „Styvar’s“ 
- Trinec, Република Чехия 
24.  Мъжки хор на Естон-
ската академия на науките, 
Талин, Естония 
25.  Женски хор на Естон-
ската академия на науките, 
Талин, Естония 
26.  Женски хор „Жар-со-
кол“, Москва, Русия 
27.  Камерен хор „Рае“ 
Harjumaa, Естония
Щастливи сме, че концеп-
цията ни се оказа вярна, че 
фестивалът в действител-
ност строи  мостове между 
нации и култури, че благо-
дарени на организацията 

на Сдружение „Музикален 
свят-Балчик“ и смесен хор 
„Черноморски звуци“, в 
Балчик идват хора от цяла 
Европа, които се влюбват в 
красивия ни град и се връ-
щат отново. 
Разбира се, всичко това 
става възможно, не само 
благодарение на нашия 
ентусиазъм и  професиона-
лизъм при организацията 
на събитието, но и заради 
доверието, което кметът 
на нашия град г-н Николай 
Ангелов  и съответно Об-
щински съвет Балчик, ни 
оказват.
                                         /Б.Т./

Представители на Литературния клуб „Йордан Кръчмаров” към НЧ „Паисий Хилендарски 1870” Бал-
чик:  Димка Малева, Иванка Стоянова, Цонка Сивкова, Валентин Шалтев, Бистра Велчева, Добри Ге-
оргиев, Стефка Стефанова и  Иван Статев с поетичен поздравителен адрес  се обърнаха към медиците 
в МБАЛ Балчик, по случай Международния празник на здравето 7 април.       Фото: Албена ИВАНОВА

Международният хоров фестивал „Черноморски 
звуци“ ежегодно открива летния туристически 
сезон в първата седмица на месец юни. 
За 6  издания  форумът  събра  повече  4000 
певци, от 96 хорови състава,  от  19  държави от 
Европа и Азия.  Организатори на събитието са:  
Сдружение „Музикален свят-Балчик“ и смесен 
хор „Черноморски звуци“, с партньорството на 
десетки културни организации, творчески съюзи 
и медии.  Финансира се от Община Балчик, под 
патронажа на кмета г-н Николай Ангелов. 
7 – 11 юни 2017 г. 
Акцентите: 
24 хорови състава от  България, Македония, 
Сърбия, Гърция, Швеция, Украйна, Румъния, 
Литва, Чехия, Естония и Русия; 
Три хорови работилници с Георги Андреев, Михаил 
Делчев и група „Спектрум“; 
7 фестивални концерта – Вход свободен 
5 членно жури; 

Награден фонд от 2500 евро; 

Самостоятелни концерти на:
Женски хор „Перуника“, Стокхолм, Швеция – 8 
юни;
 Група „Спектрум“ – 9 юни; 
Сцени: 
*  ДКИ КЦ „Двореца“ 
* Университетска ботаническа градина; 
*  ТИЦ „Мелницата“ 
*  НЧ „Паисий Хилендарски-1870“ 
*  Пл. „21-ви Септември“ 
*   Сцена „Мистрал“


