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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

От 2 до 4 юни 2011
г. се проведе Първият
международен хоров
фестивал „Черноморс-
ки звуци” – „Бал-
чик’2011”, организи-
ран от Община Бал-
чик, Сдружение „Му-
зикален свят Балчик”,
НЧ”П.Хилендарски
1870” под патронажа
на кмета на Община
Балчик Николай Анге-
лов. Проектът е реали-
зиран с подкрепата на
Министерството на
културата, като съор-
ганизатори са Съюзът
на българските ком-
позитори, Ротари клуб
Балчик, КЦ „Дворе-
ца”, БНР, Радио „До-
бруджа”, Художестве-

Êîéòî ïåå, çëî íå ìèñëè!

Благоевградските момичета грабнаха статуетката на фестивала

Диригентът В. Георгиева и кметът Н. Ангелов
закриват фестивала “Черноморски звуци”

Чешкият детски хор “Тра-ла-ла” плени журито и публиката и бе класиран
на първо място                                                                                 Фото:М. КОСТОВА

на галерия „Балчик” и
Съюза на български-
те музикални и танцо-
ви дейци.  Основен
мотор на фестивала бе
Валентина Георгиева –
диригент на хор „Чер-
номорски звуци”, ко-

ето бе подчертано и от
кмета в приветствено-
то му заключително
слово.

Всичко започна от
пл.”21 септември”, къде-
то прозвучаха химните
на страните-участнич-

ки:България, Чехия, Гър-
ция, а тържественото де-
филе продължи до Ри-
барски площад. Всички
певци бяха посрещнати
по най-стара българска
традиция от малки моми-
чета, облечени в нацио-
нални носии, носещи три
пити хляб и сол.

След хора-домакин
следваха Вокална фор-
мация „Рила” /Косте-
нец/ с диригент Ирина
Герина; Смесен хор
„Рилски звуци” /Дуп-
ница/ с диригент Таня
Камбурова; Вокален
квинтет „Еуфония” /
София/ с диригент, со-
лист и композитор Ве-
селина Драголова –
Данаилова; Общински
хор „Трикала” /Трика-
ла, Гърция/ с диригент
Елени Зияка; Детски
хор „Тра-ла-ла” /Чеш-
ки Тешин/ с диригент
Беата Брзоска; Дамски
камерен хор „Лира” /
Благоевград/ с дири-
гент доц.Галина Попо-
ва; Мъжки хор към ч-
ще „Разум”/Монтана/ с
диригенти Марио Пе-
нев и Снежина Георги-
ева; Камерна форма-
ция„Теdeum adoraмus”
/София/ с диригент Те-
одора Димитрова.

Всички творчески
певчески състава бя-
ха подготвили от 5-7

песни в своя репер-
тоар. Фестивалът за-
почна в Нимфеума,
продължи в Каменна-
та зала на Двореца и
завърши на сцената
до хотел „Мистрал”.
Първи пяха като до-
макини нашите „Чер-
номорски звуци”. Ка-
кто винаги изпълне-
нията им бяха атрак-
тивни, с актуална ви-
зия в съответствие
със световните тен-
денции за хорово из-
куство. Тук беше и
авторът на песните

„Запали се Перущи-
ца”и „Баба лук посе-
ла” проф.Стефан Дра-
гостинов, приятел на
нашия хор, подарил
им тези песни.

Доминираща фор-
мация на фестивала
бе квинтет „Еуфо-
ния”, който впечатли
с песента на Весели-
на Драголова „Сев-
диде”.  Това е една
нейна изповед, отк-
рита и искрена пред
света.

Мили и забавни бя-
ха децата от чешкия

хор „Тра – ла-ла”, ко-
ито бързо спечелиха
симпатиите на всич-
ки със своята дисци-
плина и поведение и
грабнаха първата на-
града за изпълнение
на българска песен
от чуждестранен хор,
а диригентката им
Беата Брзоска беше
наградена и с парич-
на премия от Ротари
клуб.Парични пре-
мии имаше и за още
два отличени певчес-
ки колективи.  За
„Мис Фестивал” бе

избрана Агнешка Ко-
цовска от същия хор.
За „Мистър Фести-
вал” бе избран най-
младият певец от Мъ-
жкия хор на Монтана.

Петнадесетте дами
от „Теdeum adoraмus
” показаха, че музи-
ката от епохата на
Ренесанса и Барока
до наши дни са тях-
ната стихия. Дири-
гентката им Теодора
Димитрова спечели
първа награда за ди-
ригент на фестивала.

Жури в състав:

доц.Адриана Благоева,
проф.Филип Павлов,
нашата докторантка Ва-
лентина Георгиева наг-
ради всички участващи
с почетни грамоти и
специални дипломи за
отличилите се. Първа
награда от „Музикален
свят Балчик” се присъ-
ди на квинтет „Еуфо-
ния” с диригент Весели-
на Драголова.

Статуетката „Чер-
номорски  звуци”,
изработена от скулп-
тора Цветан Лаза-
ров, получи дамски-

ят камерен хор „Ли-
ра” с диригент Гали-
на Попова.

Нямаше нищо по-
вълнуващо и по-ра-
достно във вечерта на
гала концерта, когато
кметът на Балчик Ни-
колай Ангелов заяви:
„Дори и след като си
тръгнете, Вашето из-
куство ще остане и
ще зарежда с енер-
гия този бряг – едно
място, където вяр-
вам, че ще се върне-
те отново.”

Георги ЙОВЧЕВ




