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На 18 октомври 2014 г.
конферансието Даниела
Русева от радио „Добруджа”, откри тържествения юбилеен мултимедиен концерт-спектакъл, посветен на 100-годишнината на Смесен хор
„Черноморски звуци“ гр.
Балчик , със стиховете:
„Море, любов, мечти
кристален звук и песен;/
Тревоги, бриз вълни
напред по път не лесен./
Прекрасни мигове,
безсънни нощи/ взираш
се и търсиш още./ Това
видяхме ние в годините
отминали/ и този поглед
не е минало./ Познаваме
ви дръзки и очарователни./ Честит юбилей,мили
приятели!”
С ръкопляскания от залата на читалище „Паисий
Хилендарски 1870” Балчик
зрителите посрещнаха
юбилярите, а конферансието продължи с думите:
„Уважаеми дами и господа, скъпи, гости, съмишленици и приятели!
Балчик - има своя свят
за съзидание и творчество.
Балчик - има своите
посланици в България и
Европа.
Балчик има своя пристан за култура и името
на този пристан е „Черноморски звуци“.
Изминали са 100 лета.
17 възрожденци са заставали на пулта пред
„Черноморски звуци“.
Повече от 380 любители-певци са пели, сърце
до сърце, и са поддържали традицията жива.
Над 600 произведения,
изпълнени в 2 500 концерта в 54 български градове и села, 18 държави
и 38 европейски градове.
Два ордена Кирил и
Методий, Златна лира от
Съюза на българските
музикални и танцови
дейци, две почетни грамоти и два златни плакета от Български хоров съюз, Златен плакет и две
златни статуетки от Съюза на българските композитори и още 68 присъдени отличия от десетки
конкурси и фестивали.
Това е равносметката,
това са „Черноморски
звуци“ градивни, търсещи, вълнуващи и покоряващи. Пред вас е настоящето, юбилейният
състав, в който са застанали 50 изпълнители
най-младият е на 15 г., а
най-възрастният на 85 г.
достойна и красива среща на поколенията в едно семейство, в едно
сърце. Това на „Черноморски звуци“ Балчик.”
Аплодирани възторжено, хористите изпъл-

ниха акапелно песента
на Иван Спасов „Есенен
път” по ненадминатите
стихове на българския
поет Иван Пейчев.
Веднага след това, на
приготвения екран за
прожекция на клипове,
свързани с историята на
хора, чухме и видяхме
поздравлението на
Жоржета Пищалова, бивша хористка, сега живееща в Германия. Прочувствено, тя заяви, че винаги
е с приятелите си от хора,
които обича и уважава.
„Бог да го убие“ и „Дафино вино”- две песни
от българското народно
творчество, гениално
пресътворени от класика на българската музика Добри Христов. Песни, изпълнени вдъхновено от мъжката формация на състава, които ни
върнаха в началото на
хоровото дело в България. Песни, които за пореден път ни доказаха,
че в стогодишния репертоар на хор „Черноморски звуци” Балчик, водещи са българските творби, създадени и съхранени в народната памет.
Далеч в чужбина, но
близко със сърцето си до
хористите и диригента др Валентина Георгиева,
в този тържествен ден бе
и Милен Гавраилов, студент по медицина в Германия, който поздрави
всички със стогодишнината на хора и специално
диригента Валентина Георгиева Да продължават
да променят съдби, каза
в обръщението си Милен
Гавраилов, така както
промениха и моята.
На фона на чудни пейзажи от българската природа, женската формция
на хора изпълни „Лека
нощ, поле”- песен на Александър Танев, по стихове на Петър Алипиев,
който бе приятел на Литературния клуб „Йордан
Кръчмаров” Балчик, до
смъртта си.
С интерес бе посрещнат на екрана клипът за
композитора Стефан
Драгостинов, свързан
приятелски и професионално от 4 години с хор
„Черноморски звуци”
Балчик. С чувство на признателност, хористите изпълниха акапелно неговите песни „Дигу, дигу,
ди” и „Шинка”, транскрибирани за смесен хор от
д-р В.Георгиева.
На екрана се появи
почетният знак на състава - Статуетката „Черноморски звуци“. Тя е уникална творба, дело на
скулптура Цветан Лаза-

ров. До този момент статуетката бе връчена 7
пъти на скъпи приятели
и съмишленици: Александрина Милчева, Петко Петков /доайен на хора/, Николай Ангелов /
кмет на гр. Балчик/ и на
4-те хора, победители в
МХФ „Черноморски
звуци”, в четирите издания на фестивала.
Тази вечер тя бе връчена на композитора Стефан Драгостинов от хора
и Сдружение „Музикален
свят Балчик”, в знак на
благодарност за подарените 7 песни и ползотворното сътрудничество.
С благодарност за уважението, композиторът
Стефан Драгостинов обеща и за в бъдеще съвместно да работи с хористите
за достойното музикално
бъдеще на Балчик.
След клип, в който видяхме как през годините
Семейството „Черноморски звуци“ се грижи
за децата си, днешните
малки певци, утрешното бъдеще на състава,
децата от вокалните
формации на НЧ „Паисий Хилендарски-1870”
изпълниха песните: „Чудесии” /музика Георги
Тимев, стихове Димитър Точев/ и „Чело коте”
/музика и стихове на Дора Драганова/.
Специално поздравление видяхме на екрана от Деница Костадинова, закърмена с любов
към песента и красивото в редиците на хорова
школа „Черноморски
звуци“ и продължила като хорист в смесения
хор. Днес, малката Дени,
студент по маркетинг и
комуникации в Щутгард, Германия споделя,
че се гордее с „Черноморски звуци“, защото те
са истински колектив и
страхотна симбиоза. Към
диригента Деница се
обърна с думите: „Валя,
на теб пожелавам да си
все такъв максималист,
защото ти си двигателят
на хора, знам, че той е целия ти живот, затова не
спирай да твориш!“
„Идва зората, ясна и
лазурна, някой може ли
да намери светлина в
края на моята пътека?
Какво трябва да си пожелаваме по нашия път,
какво трябва да казваме?
Това тревата да никне
зелена, това слънцето да
грее и светлината му нежно да ни гали.
Синеоко дете ще освети пътя за мен и с очите
си ще ми каже всичко.
Може ли някой да ми намери бяла дъга, а в дъгата

Смесен хор “Черноморски звуци” - Балчик, с диригент д-р Валентина Георгиева,
на фестивал в Лорето, Италия, на 27 април 2014 г.

Смесен хор “Черноморски звуци” - Балчик, с диригент д-р Валентина Георгиева,
на фестивал в Черна вода, Румъния, на 25 ноември 2013 г.
прекрасен звук да ехти?“ десетки български и чу- присъедиха към „Черно- да „Кристално огърлие“.
Приветствени думи, чуСлед тези риторични ждестранни хорови със- морски звуци“ и усмихвъпроси, децата от вокал- тави, културни деятели и наха залата. Взривиха я хме и от Станка Ганчева
ните формации на НЧ творчески съюзи. Ком- младежки ентусиазъм и председател на НЧ „Паисий Хилендарски-1870“.
„Паисий Хилендарски- позиторите Йосу Елбер- много настроение.
Жени Михайлова, диКметът на Община
1870” и жените от „Черно- дин /Испания/, Юха Холморски звуци“ изпълни- ма /Финландия/, Амб- Балчик Николай Анге- ректор на ДКИ КЦ „Двоха песента „Bo yabo рош Чопи /Словения/, лов поздрави най-сърде- реца“, поднесе живопиhaboker” /Бяла дъга/, с Ерик Уитакър и хор на чно всички бивши и на- сна картина на изпълнистоящи хористи и им телите с думите „Двореакомпанимент на пиано мормоните от САЩ.
За да го има „Черно- благодари, че в сърцето цът е място, на което
от Марияна Тихолова. Заедно и изключително то- морски звуци“, за да ос- си са запазили огъня на вратите ще бъдат винапло, като в една душа, се тане името живо, запяха първите самодейци, ко- ги отворени за вашето
обединиха енергиите на и хористи, и публика - ито под ръководството изкуство.“
„Бъдете здрави, атакуна учителя Иван Събев
майки, синове и дъщери. „ Многая лета”
Усмихнати, лъчезарни, Цанков, създали хор пре- вайте и радвайте света,/
Потопиха се в прекрасната музика на Йозеф Ха- слънчеви и щастливи, ди 100 години, през да- с така жадуваните вяра,
дар и поднесоха на зрите- днешните „Черноморс- лечната 1914 г. Във вре- сили, обаяние!/ В красилите вълнуваща симбио- ки звуци“, поддържат ме, когато Балчик е под ва роля вие сте послатрадицията жива, за да румънска окупация, ние/ за духовност и за
за от музика и танц.
На 11 февруари 2007 г. продължава да искри с дръзновени българи са красота!/ Бъдете щаств подкрепа на медицин- енергията и ентусиазма запяли български песни. ливи и горди с това!”
Тези заключителни
Какъв висок патриотиските сестри в Либия, на създателите.
Заслугата за настоя- чен акт е записан в исто- стихове предшестваха
„Черноморски звуци“ се
включи в кампанията щето на „Черноморски рията на хор „Черномор- финалното изпълнение
песента „Хубава си, Та„Не сте сами“ с преми- звуци“ е преди всичко на ски звуци“!
Поздравление и златен тковино!“ - стихове на
ерно изпълнение на диригента д-р Валентина
„Missa Criolla“ от аржен- Георгиева, на хормайс- плакет от Българския хо- Петко Р.Славейков, музитинския композитор тора Наталия Смирнова, ров съюз, за 3-ти път връ- ка на Емануил Манолов.
Настоящи, бъдещи и
на пианиста-акомпаня- чи на „Черноморски звуAriel Ramirez.
На юбилейния концерт тор Марияна Тихолова. ци“ Елиянка Михайлова, бивши хористи на „Черноморски звуци, изпълЩастливи сме казаха председател на Съюза.
чухме „Gloria” със солисПламен Банчев, секре- ниха сцената. В лицата
ти: Лъчезара Георгиева, те и го подчертаха с изМарина Русева и инстру- пълнението на популяр- тар на НЧ „Паисий Хи- им се виждаха сълзи на
менталисти от СОУ „Св. ния поп хит на Pharrel лендарски-1870“ Балчик радост, щастие и горКлимент Охридски“ гр. Williams „Happy”. Соли- прочете и връчи почетен дост, че са част от голяДобрич, в съпровод на стите Росица Йосифова, диплом от Министерство мо семейство, че са средище на култура и бълфлейта, 3 китари, пиано, Денис Сюлейман и Але- на културата.
Съюзът на български- гарщина, че пишат насконго, чинели и маракаси. ксандър Танев, Балетна
Поздравителни адреси формация „Данс“, Little те музикални и танцови тоящата културна истокъм хор „Черноморски stars и The Capitans дейци удостои състава с рия на Белия град.
Маруся КОСТОВА
звуци“ са изпратени от Brass Band от Добрич се новоучредената си награ-

