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XIV общински фестивал на любителските 
колективи “Лазаровден” 

ха прекрасно своите съста-
ви. За това свидетелстват 
и овациите на публиката 
и високата оценка на доц. 
Йорданка Неделчева от 

Фестивалът беше прове-
ден по традиция в НЧ „Ва-
сил Левски 1959” с под-
крепата на Община Балчик 
и кмета г-н Николай Анге-
лов. Трябва да отбележим 
хубавата организация на 
събитието,  благодарим за 
помощта на секретаря на 
читалището г-жа Елица  
Стайкова и ръководството 
му с председател г-жа Да-
ниела Димитрова.

Като участничка в пре-
гледа не видях всички 
състави и индивидуални 
изпълнители. Имах къс-
мет да гледам първата 
половина от фестивала. В 
началото на празничния 
Лазаровден три детски 
градини от Балчик и Кра-
нево поздравиха всички 
присъстващи с интересна 
програма, посветена на 
народния обичай „лазару-
ване”. Тяхното изпълнение 

много ме впечатли. Децата 
бяха артистични и пре-
красно подготвени, благо-
дарение на учителките им 
и членовете на Клуба на 
инвалидите „Света Мари-
на” Балчик, с председател 
г-жа Деспина Маринова. 
Малчуганите създадоха 
прекрасно пролетно на-
строение и прелюдия към 
Великден.

Фестивалът завърши с 
изпълнението на по-голе-
мите деца от Фолклорен 
танцов ансамбъл „Балик” 
с худ.р-л г-жа Галина Га-
враилова. Както винаги те 
показаха хубава компози-
ция и подготовка.

30 участници представи-

Варна, член на журито, 
според която тези хубави 
изпълнения бяха на много 
по-високо ниво от очаква-
нията ѝ. Преди фестивала 

тя не е знаела и очаквала, 
че хората в този малък 
град пеят  и танцуват  така 
хубаво. След това предста-
вяне тя коренно променя 
мнението си и вече е убе-
дена, че ”съхраняването 
на автентични традиции 
прави нас българите. Доб-
ружанският фолклор е го-
лямо богатство и подобни 
фестивали свидетелстват 
за това, че традициите се 
поддържат.”

Хор „Добружанки”, с 
диригент г-жа Магдалена 
Христова, първи излезе 

на сцената и както винаги 
зарадва всички със своето 
изпълнение.

Пенсионерите от Бал-
чик активно участваха в 
различни състави и групи. 
Клуб „Хинап” , с предсе-
дател г-жа Димка Малева, 
се представи с две вокал-
ни групи – „Неспокойни 
вълни” и „Бяло цвете”, 
които балчиклии познават 
и уважават.

Народен хор  „Росна 
китка” Балчик, с ръководи-
тел г-жа Стойка Георгиева, 
също представи своето 
майсторство на високо 
ниво. Още помня емоцио-
налното пеене на Стойка 
Георгиева в Румъния – в 
с. Саръгьол и след това в 
бившата българска църква 
в гр. Браила, с нейната ав-
торска песен, посветена на 

Великден. Това беше едно 
истинско преживяване и 
членовете на Сдружение 
„Българско наследство” 
Балчик я аплодираха, как-
то и много други прояви 
на българщината, по време 
на априлската ни екскур-
зия по земите на дедите в 
Северна Добруджа.

Винаги се радвам да 
видя и чуя групата за на-
родни песни „Сенокоски 
славеи” от с. Сенокос. С 
всяко ново изпълнение 
групата става все по-ху-
бава.

А сега и няколко думи 

Искрено детско начало на Общинския фестивал 
“Лазаровден” в НЧ „Васил Левски 1959” Балчик

Има ли нещо по-красиво от малките лазарки, водени от Мая Димова?

Първи изпълни своите песни един от домакините на фестивала „Лазаров-
ден” - Народен хор „Добруджанки”, с диригент Магдалена Христова.

Група за стари градски песни „ЕКРЕНЕ” при НЧ „Бачо Киро 1939“. с. Кра-
нево, общ.Балчик   

Общински пенсионерски хор Балчик, с диригент Тодор Тодоров.

Пенсионерски клуб в с.Гурково – с младото поколение върви напред!

Група за народни песни „Сенокоски славеи“ с. Сенокос , общ.Балчик

Народен хор „Росна китка”Балчик към Д-во „Военноинвалид”, с р-л Стойка 
Георгиева.

„Неспокойните вълни” на Клуб „Хинап”, с председател Димка Малева и 
худ.р-л Н.Николова

„Бяло цвете” към клуб „Хинап”, с председател Димка Малева и худ.р-л 
Н.Николова

за моя любим състав към 
НЧ „Просвета 1900” с. 
Соколово. Хорът с дири-
гент Стаматка Кирилова 
пя прекрасно. Вокалните 
интонации и преливането 
на гласове имаха ярко и 
хармонично звучене. Беше 
красиво и впечатляващо. 
Внучката на Стаматка Ки-
рилова, Диана Антонова 
Минкова, зарадва пуб-
ликата със своето пеене. 
Участниците в танцовия 
състав също представиха 
блестящо своята програма. 
С харизматичността на 
мъжете-соколи и пълното 
потапяне в ритъма на на-
родните хора, изпълнени 
от жените,участието на 
соколовското читалище, с 
председател г-жа Галина 

много убедително.
Людмила ПЕТРОВА

Неделчева и секретар г-жа 
Кина Липованска, беше 


