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Традиционно пролетно
надпяване в Община Балчик

Традиционно пролет-
но надпяване в Община
Балчик На хубавия
християнски празник
Лазаровден по традиция
се състоя пролетното
надпяване на певчески-
те състави в Община
Балчик. То се проведе в
ч-ще "В.Левски" от 10.00
ч. на 12 април.

Читалищната зала от-
рано се изпълни със
зрители, любопитни да
се порадват на песните,
танците и обичаите,
разкриващи стремежа
на изпълнителите да бъ-
дат съхранени и преда-
дени на поколенията, а съ-
що и показващи таланта на
обикновените хора да ги
пресъздават. Праз-
никът откри с топли при-
ветствени думи Галина
Неделчева, началник отдел
" Х у м а н и т а р н и
дейности"към ОбА, която
поздрави участниците и им
благодари за тяхното стара-
ние "да съхраняват духа и
българските традиции".

Първи на сцената из-
лязоха трогателни мал-
ки лазарки, облечени в
красиви народни носии,
накичени с венчета - де-
цата от ОДЗ "Знаме на
мира" Балчик. С тради-
ционни лазарски песни
и стихчета те поздрави-
ха присъстващите, за ко-
ето получиха подаръци

от Общината и много ап-
лодисменти от публиката.

Последваха хоровите
изпълнения. Първи по-
казаха своето певческо
майсторство изпълни-
телките от хор "Добру-
джанки", с ръководител
Магдалена Христова.
Те изпяха две песни /по
регламент на прегледа/
и солово изпълнение,
заедно с чаровната си
диригентка. Втори на
сцената застанаха изпъл-
нителките от група "Не-
спокойни вълни" при
клуб "Хинап" Балчик, с
ръководител Невелина
Николова. Синьо-бели-
те хористки изпълниха
вдъхновено две песни,
посветени им специал-
но от габровската ком-
позиторка Стефка Кара-
пенева. Последваха из-
пълненията на пенсио-
нерски клуб "Младост",
на "Текенски напеви"
с.Оброчище, на група
"Бяло цвете" при клуб
"Хинап" Балчик, на гру-
па "Сенокоски славеи"
с.Сенокос, на група за
стари градски песни
при клуб №1 с ръково-
дител Христина Сивко-
ва, група "Ален божур"
с.Дропла, група "Екре-
не" с.Кранево, певческа
група при клуб "Здра-
ве" с ръководител То-
дорка Харизанова /те

трогнаха публиката с
Вазовата "Когато бях
овчарче" и "Закукала
кукувица"/. Клуб №1
Балчик се представи и с
група за народни песни.
На сцената пя и група
"Росна китка" с ръково-
дител Стойка Георгиева
от клуба на военноинва-
лидите и военнозапас-
ните; група "Житни кла-
сове" представи обичая
"Лазарки", а фолклорна
формация от с.Стражи-
ца разтресе сцената с
весели лазарски песни и
танци; група "Есенна
въздишка" от с.Дропла
изпълни стари градски
песни. Весело настрое-
ние и оживление предиз-
вика изпълнението на
"Балчишки баби" с хумо-
ристичните си песни и
химна на пенсионерите.

Интересът на публи-
ката беше предизвикан
от изпълнението на гру-
пата за изворен фолклор
от с.Змеево. С искрена
радост и възхищение бе-
ше посрещната изявата
на двата змеевски сла-
вея, ученички в Добрич,
познати на слушателите
от другите им изяви.
Всяка група, всеки със-
тав, излизаше на сцена-
та с настроение и види-
мо желание да покаже
по най-добър начин
своето изпълнение. С

най-голям успех това
постигна хор "Добру-
джански гласове", под
ръководството на изяве-
ната добруджанска певи-
ца Стаматка Кирилова,
която подари на публи-
ката и солово изпълне-
ние. В надпяването взе-
ха участие повече от 20
хорови състава. Изяви-
ха се и много индивиду-
ални изпълнители, дока-
зали както гласовите си
данни, така и обичта
към музиката.

Общинският пенсио-
нерски хор гр. Балчик с
ръководител Тодор То-
доров изпълни ембле-
матичната "Българийо
моя" и Моцартовата
"Хармония и благост"-
сполучлив завършек на
този песенен празник.

На надпяването при-
съства като почетен гост
Петър Крумов, популя-
рен диригент и компо-
зитор. След концерта
той разговаря с ръково-
дителите на съставите и
даде ценни съвети за бъ-
дещата им дейност. Рад-
ваща е положителната
му оценка за музикал-
ните изяви на Балчишка
община за старанието и
любовта, с която се от-
насят към родния фолк-
лор - духовната храна на
обикновените хора.

Мария АНДРЕЕВА

Лазар пее и танцува и за здраве благославя!
С тържеството на раз-

цъфналата пролет отво-
рихме сърцата си за ра-
достта от живота. И тази
пролет салонът при НЧ
"В.Левски" Балчик се из-
пълни с пролетно наст-
роение, много усмивки,
красота и доброта. Лю-
бителските състави от
Общината потопиха пу-
бликата в магията на
празника и музиката - пе-
сента е дар от Бога и сър-
цето трябва да се дарява с
песен.

Един след друг се изя-
вяваха съставите, дарява-
ха празнично настрое-
ние, с красивите сценич-
ни костюми и прекрасни
изпълнения, а благодар-

ната публика бурно ги
аплодираше. "Лазар е ве-
днъж в година, като кит-
ка във градина. Красив
сезон е пролетта, слънце-
то весело грее, здравец
разцъфнал ухае, гради-
ните пъстреят със свети
пролетни цветя. Полята
зеленеят под ведрото не-
бе, а сладкопойни птици
огласят слънчевия прос-
тор. Цветната и живот-
ворна пролет вдъхновява
и зарежда със здраве,
възторг и радост."

В края на традицион-
ното пролетно надпява-
не Г.Неделчева, нач.от-
дел "Хуманитарни дей-
ности" към ОбА поздра-
ви всички за масовото

участие и доброто пред-
ставяне. От името на Об-
щината тя изказа благо-
дарност и призова за още
по-големи творчески
изяви. А композиторът
Петър Крумов заяви, че
на този фестивал е впе-
чатлен от доброто сцени-
чно поведение на всич-
ки певци и танцьори, от
прекрасните им изпълне-
ния. За добрата органи-
зация на мероприятието
той изказа благодарност
към секретаря на читали-
щето Иванка Йорданова.

С хубаво настроение, с
много усмивки, пожела-
ние за здраве и весели
пролетни празници при-
ключи празникът Лаза-

ровден.
"И дано остане вдъхно-

вена при нас пролетта, за-
щото иде ден Велик, пре-
чист и нов, в душите и
сърцата се е възцарила
голямата, Христовата
любов. Сияйното чудо на
Възкресението да ни оза-
ри с вяра, надежда и лю-
бов помежду ни. Велик-
ден иде и камбаните тър-
жествено ще зазвънят,
светлите ни храмове ще
се изпълнят с тържество
и благочест, а един неви-
дим хор ще приглася:
"Христос возкресе, во
истина возкресе!". На
многая лета!

Тодорка
ХАРИЗАНОВА

Лазарки от ОДЗ “Знаме на мира” гр. Балчик                                                  Фото: Деспина МАРИНОВА

Народен хор “Добруджански гласове” при НЧ “Просвета” с. Соколово, с
диригент народната певица Стаматка Кирилова.                    Фото: Г. ЙОВЧЕВ

Пролетен концерт
в храм "Св.Св.Константин и Елена"

град Балчик

Мъдрост на чувствата
пролича от първата до по-
следната песен на пролет-
ния концерт, изнесен на 11
април 2014 г. в балчишкия
храм "Св.Св.Константин и
Елена" от състава за попу-
лярни песни при НЧ
"П.Хилендарски 1870"
Балчик с диригент маест-
ро Райко Тонев и хор "До-
бруджански гласове" при
НЧ "Просвета 1900" с. Со-
колово, от нашата община.
Със своята "Молитва", из-
пята прочувствено от бал-
чишките изпълнители, ние
почувствахме нови шири-
ни и съприкосновения с бъ-
дещето. С естествена жал
прозвучаха "Сложи глава-
та си", и "Кажи ми". Про-
рочески прозвуча "Песен
за руската душа", със со-
лист Рафаил Велянов и
"Болеро" със солист Кра-
симира Андреева. В "Про-
летен валс" и "Танцуй,
танцуй" ни допадна настой-
чивият възторг за онова,
което е било, е и ще бъде в
нашия живот. За пореден
път певците ни демонстри-
раха неувяхващи гласови
данни и любов към попу-
лярните песни. Дойде ред
и на гостите от с.Соколово

- народен хор "Добру-
джански гласове". Ние,
зрителите, почувствахме
топлината, идваща някога
от бащината къща, сладо-
стта на хляба, който споде-
ляхме всеки ден със свои-
те близки и отново се за-
редихме с жизнена енергия
след думите на диригента
Стаматка Кирилова, наша-
та всепризната народна пе-
вица: "Утре е ден Лазара,
вдругиден е ден Връбни-
ца, подир - неделя Велик-
ден, а след него иде личен
ден. Личен Гергьовден!".
Всичко започна с "Мари,
бульо, хубава" на Диана
Минкова от IV"а" кл. от
ОУ "Св.Св.Кирил и Ме-
тодий" Балчик. Трепетно
прозвуча автентичната на-
родна песен "Гроздано,
Грозданке", чийто текст
внушава колко скромен и
витиен е българският на-
род. Последваха "Ябълко
бяла и червена", "Вземи
ма, Радо", "Града се гра-
ди", "Залюбих мамо Елен-
ка", "Мъри, моме, мънич-
ка". Отличиха се гласовете
на Йорданка Лазарова,
Мариана Карова, Кина
Липованска, Митка Вълче-
ва, Анка Колева, Величка

Димова. Нова образност
на народните песни "Поза-
спа ли, Ягодо" и "Снощи
съм минал" показаха соли-
стките от трио "Пресел-
ки": Василка Енчева, Ми-
тка Огнева и Стаматка Ки-
рилова; запомнящата се
ритмичност на песента
"Ой, Добро" демонстрира-
ха солистките Анка Съева,
Василка Енчева, Стануш-
ка Вълчева, в съпровод на
от Стойчо Димитров. На-
края пред олтара на храма
запяха мъжете от "Добру-
джански гласове", които
авторитетно съпровожда-
ха солистката Йорданка
Лазарова в песента "Ти да
дойдеш, Георге". Накрая
всички запяха любимата
добруджанска песен "Ма-
ма на Янка думаше".  С
пролетния си концерт и
двете хорови формации ни
разкриха силата на чове-
шкия дух, изявен чрез пе-
сни, преживени и премис-
лени през времето, като
семенца, поникнали от
дълбините на народната
душевност, като елей на
нашето всекидневие, пре-
ливащо от искреност, мъ-
дрост, вяра и същност.

Георги ЙОВЧЕВ

Рожден ден на Клуб за
народни хора “Троп-троп”

На 29 март 2014 г. ентусиазираните танцьори от Клуба за народни хора
“Троп-троп” гр. Балчик с ръководител Галина Гавраилова отбелязаха
тържествено своя 3-ти рожден ден в ресторант “Лотос” Балчик. Всички те са
любители с голяма обич към танцовото изкуство. Наред с многото подаръци
получиха поздравления и лаптоп от Ротари клуб Балчик, (Дистрикт 2482), с
председател Слави Сербезов.                                                          Фото: Маруся КОСТОВА




