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Дългоочакваното лято в Балчик започна с III хоров фестивал “Черноморски звуци”

И то по убедителен на-
чин, защото от минала-
та година нашият град
Балчик е удостоен с тит-
лата „Балканска култур-
на столица на изкуства-
та”. Балчик нарекохме
фестивален град за пър-
ви път ние и  писахме за
това преди 12 години.

От 5 до 9 юни 2013 г.
се проведе Третият ме-
ждународен хоров фес-
тивал „Черноморски
звуци” отново с впечат-
ляващ старт и с основен
двигател Смесен хор
„Черноморски звуци”
Балчик, с диригент Ва-
лентина Георгиева.
Участваха още: Дамски
хор „Морфова – Проко-
пова” София , с дири-
гент Атанаска Попова;
Детска вокално-теат-
рална формация „Тала-
съмче”, с диригент Ди-
митър Констанцалиев и
сценарист Тодор Янку-
лов, София; от Румъния
– Смесен хор „TRISON”,
гр.Браила, с диригенти
Маричка и Стефан Лу-
пу;  Смесен хор „Ioan
D.Chiresku”, Черна вода,
с диригент свещеник
Ангел Динку; Collegium
Cantorum „Nicolae
Oancea”, Букурещ , с
диригент Мариус Кру-
чиану; от Македония –

Смесен хор „Драган
Шуплевски”, Скопие, с
диригент Сашо Татар-
чевски; от Сърбия – ка-
мерен хор „Св.Стефан
Дечански” Княжевяц, с
диригент Мартина Ми-
лошевич; от Гърция –
Смесен хор към Култу-
рен център Тагарадес, с
диригент Елефтерия
Метакса; от Турция –
Смесен хор от гр.Бурса,
с диригент Левент Сез-
гин; от Финландия – де-
тски хор „Cantus
Michaelis” – Миккели, с
диригент Кирси Кауни-
смаки- Сухонин; от Ук-
райна -  детски хор на
Харковския лицей на из-
куствата, с диригент Ни-
на Лагутина., които са
осъществили преход от
18 часа с влак и 17 часа
с автобус от Одеса до
Балчик, преодолявайки
известните бюрократи-
чни спънки от молдавс-
ките и румънски грани-
чни проверки.

Фестивалът имаше ав-
торитетно жури, начело
с Огнян Василев и помо-
щници Йосу Елберден /
Испания/ и нашата Ва-
лентина Георгиева, коя-
то в последствие се
справи авторитетно със
своята задача на органи-
затор и домакин.

След ритуала по пос-
рещането на съставите
на площад „21 септемв-
ри” се състоя и офици-
ална церемония по отк-
риване на фестивала до
нимфеума на Двореца,
където балчишките бо-
таници предведливо бя-
ха спрели водопада под
„Градината на Аллаха”,
а декоративният воден
канал беше посипан с
листата на растящите
рози и в тази озвездена
балчишка нощ се носе-
ше техният дъх, с полит-
нали към небето проб-
лясващи балони – све-
тулки. Именно в такава
обстановка диригентът
на балчишкия хор Ва-
лентина Георгиева полу-
чи статуетката от Съю-
за на българските ком-
позитори, връчена от
неговия председател
Петър Льондев. Един
знак за значимостта на
нейния труд, тъй като по
думите на изтъкнатия
композитор това е тре-
тата по ред награда на
Съюза.

В конкурсната прог-
рама всеки състав изпъл-
ни по 6 песни, като една
от тях е от български
композитор и прозвуча
на български език. Ре-
пертоарът беше разно-

образен – включващ
класическа и модерна
музика, местен и чуж-
дестранен фолклор. Във
фестивалните концерти
„Децата ни” и „Денят на
прошката” чухме из-
пълненията – послания
от будните очи на пла-
нетата – нашите деца и
внуци от София, през
Балчик до Миккели и
Харков – един вълше-
бен триъгълник: Бълга-
рия,Финландия и Ук-
райна.  На сцената пяха
българските деца от
„Леопарди” и „Войс оф
бойс” от Балчик, чу се
повея, който дойде от „
Украина, Украина”и на-
певи от далечна Лаплан-
дия. Втората вечер дет-
ски мюзикъл сътвориха
малките „таласъмчета”
с диригент и автор на
симфонична, камерна,
солова, популярна и де-
тска музика Димитър
Констанцалиев, заедно
със сценариста Тодор
Янкулов. След изпълне-
нията си в балчишкото
читалище те ни изнена-
даха със своя творчески
дух, ентусиазъм и арти-
стична зрялост, изпра-
щайки ясно послание
към нас, възрастните.

В трите хорови рабо-
тилници се разучиха

произведения, които се
изпълниха на гала кон-
церта, като 165 изпъл-
нители изпяха “Jubilate
Deo” /psalm 97-4/, а 311
хористи сътвориха “Da
pacem Domine”. Хим-
нът на Балчик също бе-
ше разучаван. След от-
личните изпълнения на
гала концерта, възтор-
жени аплодисменти,
цветя и подаръци, дой-
де и моментът за наг-
радите. Статуетката,
изработена от Цветан
Лазаров за първото мя-
сто, отпътува за град
Княжевац, Сърбия, за-
едно с хора „Св.Стефан
Дечански”.  „Дунавски
вълни” Русе, с дири-
гент Весела Тодорова,
покориха публиката и
се приютиха в балчиш-
кото пристанище като
станаха най-добър бъл-
гарски хор и получиха
специалния диплом
„Бъдещето на Бълга-
рия”. Тяхната съграж-
данка Палмина Дачева
бе удостоена с титлата
„Мис фестивал „Черно-
морски звуци”, а мис-
тър Фестивал  - Гюткай
Варьоздюкен от
гр.Бурса, Турция.

Децата от Лапландия
получиха наградата за
изпълнение на българс-

ката песен „Седнало е
Джоре”. Наградата на
Съюза на българските
композитори за дири-
гентско майсторство бе
присъдена на Атанаска
Попова, диригент на
хор „Морфова – Проко-
пова”. Председателят на
читалищното настоя-
телство на ч-ще „П.Хи-
лендарски” Балчик Стан-
ка Ганчева връчи кра-
сив пейзаж от Генади
Гавраилов на Сашо Та-
тарчевски, диригент от
Скопие. Всички дири-
генти получиха диплом
за участие и сертификат
за няколко песни с ком-
позитор Йосу Елберден.

Красив е полетът на
стрелата, но никой не
знае колко усилия кост-
ва това на тетивата в ли-
цето на организаторите:
Община Балчик, с кмет
Н.Ангелов и секретар
М.Ангелова; УБГ с уп-
равител Ина Манчева;
Съюза на българските
композитори; КЦ „Дво-
реца” с директор Ивели-
на Радилова; Съюза на
българските музикални
и танцови дейци. Гости
бяха кметът на гр.Черна
вода Георги Хонза, Ири-
на Герина, диригент от
София, композиторът
Александър Райчев. Как

да не сме признателни
и благодарни за навре-
менната и безкористна
помощ на „Албена”
АД; „Стройперфект”
ЕООД; ЕТ „Електра –
Г.Железов”; ЕТ „ Деби
– Енчо Иванов”; Детс-
ки маркет „Пами”ЕО-
ОД; сладкарница  „Шо-
колино”; сладкарница
„Преслава”; хотел „Ми-
страл”; винарска изба
„Варна”, „Феонекс”.
Медийни партньори бя-
ха БНТ 1, БНТ 2, Радио
„Добруджа”, Радио
„Варна”, Радио „Дарик”
и.т.н.

Независимо от мете-
орологичните капани, с
които природата поста-
ви на изпитание, както
организаторите, така и
изпълнителите, всичко
беше перфектно и пре-
мина през парадната
страна на взаимната ра-
дост и удовлетворе-
ние,”по ноти”. Защото
отново станахме свиде-
тели на богат реперто-
ар и чудесни изпълне-
ния на произведения от
различни епохи и стило-
ве, написани от наши и
чужди творци и изпъл-
нени в Балканската фе-
стивална столица на из-
куствата – Балчик.

Георги ЙОВЧЕВ

Смесен хор “Черноморски звуци” с диригент Валентина Георгиева откри III хоров фестивал в гр. Балчик с достойнство и ентусиазъм                                  Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Камерен хор “Св. Стефан Декански” от град Княжевац, Сърбия с диригент Мартина
Милошевич спечели златната статуетка на фестивала “Черноморски звуци” Балчик.

Звездният миг на награждаването на фестивала - кметът Н. Ангелов, диригентът В.
Георгиева и председателят на журито Огнян Василев връчват отличията.




