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Каква хубава литера-
турна вечер, посветена
на Апостола, се прове-
де в малката зала на ч-
ще „В.Левски” Балчик!
Това стана на паметния
ден 19 февруари от 18.00
ч.Организаторите на то-
ва тържество, активист-
ки на ПП „ГЕРБ”, се бя-
ха постарали по ориги-
нален начин да почетат
паметта на този велик
българин – чрез литера-
турно четене, което за-
почна с уводна авторс-
ка презентация на Гали-
на Димова. На видео
стената бяха показани
материали, илюстрира-
щи моменти от живота
на Васил Левски, него-
вите мъдри мисли и за-

вети, но най-голям ин-
терес предизвика ин-
формацията за малкото
му запазени лични вещи
– кръстчето от Божи

гроб, тасче, револвера,
сабята, камата, печатни-
чката, кичур от косата
му, по която е установе-
на кръвната му нулева

група. Посочени бяха и
музеите, в които днес
могат да се видят тези
реликви. Видеоматери-
алът показа картини и

портрети, изобразява-
щи Левски, дело на го-
лемите български худо-
жници от Г.Д.Зографи-
на до Б. Ангелушев,

К.Тасева , И.Петров,
Ал.Поплилов и др.

Литературната вечер
продължи с рецитал от
творби на съвременни
български поети, изпъл-
нени с премерено вдъх-
новение от Росица Пе-
нева, Елена Дамянова,
Виолета Петрова, Сил-
вия Атанасова, както и
от водещата на вечерта
Денка Христова.

С индивидуално из-
пълнение на рецитал,
съставен от класически
творби на Левски, се
представи и Тодорка
Харизанова. Актуали-
зирано слово за Левс-
ки и свое стихотворе-
ние изпълни Пенка Ди-
митрова. Интересен па-
ралел с действителност-
та и съвремието ни на-
прави Николай Мир-
чев, ръководител на Ли-
тературен клуб „Й.Кръ-
чмаров”, чийто члено-
ве присъстваха на сре-
щата. Той прочете ин-
тересни мисли и разсъ-
ждения от форумите в
интернет „Научи ни да
се обичаме, Апосто-
ле!”-лайтмотив  в кре-
дото на младите.

Певческата група към
клуб „Здраве” изпълни

две песни за Левски:
„Кажи ми, горо” и „Бъл-
гарийо”, втората по
текст на Цонка Сивкова,
а двете с авторска музи-
ка на Т.Тодоров. Клуб
„Здраве” единствен от
цялата община пее пес-

ни за Левски.
Вечерта продължи ка-

то непринуден и нере-
жисиран разговор за
английската писателка
Мерсия Макдермот, на-
писала една от най-хуба-
вите и съдържателни

биографични книги за
Левски. Фактът, че една
англичанка е така вдъх-
новена от личността на
Левски само потвърж-
дава какъв титан на духа
е Апостолът.

Мария АНДРЕЕВА

Така премина праз-
ничния концерт на 1
март 2013 г. на само-
дейците от читалище
„Паисий Хилендарс-
ки” по случай празни-
ка на самодееца и 135
години от Освобожде-

нието на България.
Пълната зала остана
пленена от таланта,
който притежават на-
шите големи самодей-
ци в нашия ма лък
град. Възхитих се, ко-
гато ни поведоха из ла-

биринтите на човеш-
ката душа, покривай-
ки напълно известна-
та максима на А.П. Че-
хов за Човека.

Най-напред излязоха
децата от „Бейби войс”,
които изпълниха 4 песни,

доказвайки, че упорито
и старателно вече разу-
чават вълшебните завла-
дяващи стъпки на пеене-
то и хореографията.

След това малките пи-
анисти, възпитаници  на
Марияна Тихолова –
Радостина Койчева,
Христо Галинов, Нико-
ла Колев, бяха горди, че
се осъществяват част от
мечтите им, носейки на
града ни награди от му-
зикални конкурси.

„Леопардите” изпъл-
ниха 3 песни с детски,
все още неукрепнали
гласчета, но с настрое-
ние, оптимизъм и про-
никновеност.

А тя – залата – избух-
на, когато се появиха
темпераментните бале-
рини от „Данс” с хорео-
граф Евгения Кирилова
и изпълниха простран-
ството с пречистваща-
та сила на младостта,
бликаща от „Страшен
танц” и „Огън момиче-
та”. Зад тяхната крехкост
имаше толкова много
одухотвореност.

Отдавна балчишкият
хор за популярни песни
с ръководител маестро
Райко Тонев е доказал на
всички, че където не са
се явили, там не са побе-
дили. Те ни зарадваха с 4
проникновени, пълни с
народна мъдрост песни.

Като финал на концер-
та „забоботи” тежката

Ñ âèõðåíî òåìïî è íàñòðîåíèå
артилерия на читали-
щето – смесеният хор
„Черноморски звуци”, с
главен „канонир” Ва-
лентина Георгиева. Ус-
тремно и с приповдиг-
нато настроение те ни
изпълниха 3 песни. Бър-
зам да ви съобщя, че
пред следващата година
балчишкият смесен хор
става столетник.

Във вихрено темпо,
прочувствено, с утвър-
дено сценично присъст-
вие, певците и певиците
от хора плениха балчиш-
ката публика, която мно-
гократно ги аплодира.
Галантно и префинено
звучеше флейтата на
германката Ева Вебер,
пленяващо, ритмично
ехтяха ударните инстру-
менти под пръстите на
концертмайстора Ната-
лия Смирнова. Автори-
тетно се чувстваше при-
съствието на семейство
Марияна и Сава Тихо-
лови, заедно с техните
дъщери Йоана и Зара.

Това е само част от ду-
ховния извор, от който из-
бликват човешките вълне-
ния в мигове на открове-
ние чрез песен. Трябва да
благодарим на всички из-
пълнители за тяхната иск-
реност, вътрешна свобо-
да, достойнство и досто-
лепие, за да ни поведат от-
ново в света на дълбоки-
те съкровени чувства.

Георги ЙОВЧЕВ

Солисти на хор “Черноморски звуци”: Денис Сюлейманов, Константин
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По случай 1 март – ден на художествената само-
дейност, в читалище „Васил Левски” – гр. Балчик
се състоя концерт на певчески и танцови състави.

Събитието откри хор „Добруджанки” с красиви пе-
сни от нашия фолклор. Групите по народни танци и в
трите възрастови категории изиграха най-добрите хо-
ра от репертоари си. Сред културната програма има-
ше още рецитал, както и дует – гайда и тъпан.

Гости на концерта бяха учители от помощното
училище в с. Кранево. Те получиха като подарък за
техните ученици специално изработени мартеници
от сръчните деца самодейци на читалището.
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