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Литературният клуб
“Й.Кръчмаров” към ч-
ще „П.Хилендарски”
представи пред балчи-
шката публика своята
последна книжка с по-
езия и проза, събрани
от Стефка Керчева и
Николай Мирчев е ре-
дактирани от послед-
ния.  Верни на принци-
па да бъдат истински
авторите са се постара-
ли да покажат нещо но-
во на читателите. Даже
литературното четене
беше придружено от
хоровото изпълнение
на 3 песни от „Неспо-

койни вълни” на клуб
„Хинап” и едно индиви-
дуално изпълнение – из-
ненада на Пламена Бо-
риславова Димитрова.
Една от хоровите песни
бе по текст на Цонка Си-
вкова, член на литера-
турния клуб, чиято по-
езия стана емблемати-
чна за патриотичните
ни съграждани.

В книжката „Морски
дарове” авторите са по-
местили по няколко
произведения, написа-
ни през последната го-
дина. Това са наистина
морски дарове, с които

сме закърмени и които
ценим и уважаваме, за-
щото са част от приро-
дата, от която сме и ние.
Авторите са: Анчо Ан-
чев, Валентин Шалтев,
Вяра Рангелова, Георги
Йовчев, Георги Йорда-
нов – Гого, Диана Три-
фонова, Добри Георги-
ев, Енчо Димитров,
Иван Статев, Ивелина
Никифорова, Игор Коста-
динов, Ирена Илиева,
Йорданка Симеонова,
Лиляна Влаева, Надя Ми-
тева, Пенка Димитрова,
Росица Траянова, Светла-
на Иванова, Стела Дакова

Стоянова, Стефка Керче-
ва-Стефанова, Цонка Си-
вкова и Яна Миновска.

Радостното е, че в клу-
ба влязоха и младите Яна,
Игор, Росица и Ерсин.

Положителното е, че
има израстване на
творците нагоре.

Перспективно е, че
клубът се подпомага от
читалището и Общината.

И най-хубавото е, че
местните поети и
писатели творят за
утвърждаване на своето
его и авторитета на
Общината.
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Êîíöåðò, êîéòî èçïúëâà äóøàòà
Един небивал по емо-

ционалност и широта на
добруджанската душев-
ност беше годишният
концерт на ч-ще „В.Ле-
вски” Балчик.

Най-напред на сце-
ната излязоха хорист-
ките от хор „Добру-
джанки” с нов дири-
гент, местното момиче
Магдалена Христова.
Те изпълниха три пес-
ни от автентичния ни
народен фолклор. Бле-
снаха и индивидуални-
те изпълнителки: Ма-
рия Арменчева, Иван-
ка Карпова, дует Йор-
данка Златанова и Ма-
рия Кирова. Приятна
изненада бе изпълне-
нието на гайда от но-
вообразуваната школа
по този инструмент.

Свириха Боян Ангелов
и Калин Боянов.

Детската танцова
школа представи „Джи-
новски танц”. С който
показа своя напредък и
умение за по-трудни
танци. Ансамбъл „Ба-
лик” изпълни любимия
им, както и на публи-
ката „Добруджански
танц”и „Гергьовски
танц”, които хореогра-
фката Галина Гавраи-
лова бе изпипала до съ-
вършенство. Работни-
ческият колектив „Ве-
селие” весело изигра
„Шопски танц”и „Кит-
ка от хора”. Най-млади-
ят състав „Троп-троп”
показа на публиката с
танците „Тракийска ръ-
ченица”, „Лявото хо-
ро” и „Граовско хоро”

как ще се представи на
телевизионния екран в
състезание с каварна-
лии. Е, бяхме разочаро-
вани, че не спечелиха,
въпреки че играха мно-
го ентусиазирано. Все
пак това е прощъпул-
ник за най-младия тан-
цов колектив.

В заключение прозву-
чаха „Дунавски ритми” и
„Китка от хора”, в които
взеха участие всички тан-
цьори – от най-малките по
възраст до най-големите.

Има хляб в читалищ-
ната дейност и това се
очаква да се демонст-
рира на втория фолкло-
рен фестивал „Море от
ритми”в Балчик, който
ще се проведе от 21 до
23 септември 2012 г.
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