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От 3 до11 юли 2015 г. в Бал-
чик се проведе VII Между-
народен детски фестивал на
изкуствата  на английски
език и детското творчество
„Светът в детските длани”
– Балчик 2015
Във фестивала участваха
над 300 деца със своите ръ-
ководители – сподели Све-
тлана Атанасова, директор
на фестивала, носителка на
званието „Общественик на
2013 г”, връчено и лично от
кмета на Общината Николай
Ангелов. Своята обществе-
на работа Св.Атанасова
свързва със създаването и
утвърждаването на първа-
та в Балчик частна езикова
школа по английски език.
От седем години градът ни
става известен и с посеще-
нието на стотици деца на фе-
стивала „Светът в детските
длани”. „Има участници от
България, Русия, САЩ и
Турция – каза св.Атанасо-
ва. Тя е много доволна от
българските участници:
Първа възрастова катего-
рия - 1.Райа Николо-
ва"Skyfall "Арт Център"
Палита "Добрич; Теодора
Тодорова "Once upon a De-
cember" Балчик  ОДК; 3.Но-
ра Караславов "Алелуя",
Варна; 4.Максим Ялнъзов
"I got you",Варна; 5.Габри-
ела Иванова"Rolling in the
deep" Студио Сарандев ,
Добрич; 6.Мария Колева
"Once upon a December"
Варна; 7.Милица Ивано-
ва"Bye,Bye Love"Драгиче-

во; 8.Мирослава Кирче-
ва"You will never
know"Балчик,ОДК; 9.Па-
улина Сивкова "Mi amore"
Балчик,ОДК; 10.Ема  Ма-
врова"Let's get
crazy",Варна; 11.Виктор
Йорданов "I was made for
loving you"  New Orleans;
12.Шарлот Ау-
си"Something about the
Sunshine",Балчик ,ОДК;
13.Димитрина Германо-
ва"Good morning
Starshine", Студио Саран-
дев , Добрич; 14.Викто-
рия Петрова "Skyfall";
15.Преслав Станчев "Lon-
don Bridge",Балчик ОДК;
16.Група "Glee"I feel
Got",Kамчия.
Втора възрастова катего-
рия - 1.Мартин Кръс-
тев,Балчик"The way you
make me feel"; 2.Ния  Кру-
шева "The show must go
on", Варна; 3.Габриела
Назърова"I will survive",
Добрич, Студио „Саран-
дев” , Добрич; 4.Дарена
Георгиева" I see
fire","Lighthouse" Хаско-
во; 5.Анастасия Йордано-
ва "This is me " "Light-
house" Хасково; 6.Татья-
на Семенова ,"Wrecking
Ball"Step by Step,
Moсква; 7.Виктория Бек-
кель "Lullaby""Tongue
Twister", Ижевск, Русия;
8.Георгий Лопатенко
"Michelle" Tongue
Twister"гр. Ижевск;
9.Eлис Керим "Hurt"Ис-
танбул ,Турция; 10.Бори-

слав Борисов "Someone like
you", Драгичево; 11.Хри-
стина Колева "Bound  to
you", Варна; 12.Мария-
Елена  Василева "Rolling in
the Deep"; 13.Група "Light-
house", Хасково  "Count on
me".
Трета възрастова катего-
рия - 1.Елена Георгиева "I
will always love you"  Арт
Център Палитра , Добрич;
2.Десислава Денева
""When you were my man",
Арт Център Палитра , До-
брич; 3.Михаела Христо-
ва "Drip Drop " Варна;
4.Елизавета Толстолуцкая
"Summertime", Ижевск;
5.Симона Методиева
"Beаutiful" ,Студио „Са-
рандев” , Добрич; 6.Елео-
нора Иванова"I'm not the
only one", Студио „Саран-
дев” , Добрич; 7.Цвета Ма-
ринова"Turning tables",
Арт Център „Палитра”,
Добрич; 8.Иванина Василе-
ва "Wrecking ball",Студио
„Сарандев” , Добрич;
9.Стефани Маринова "The
Show Must Go on"",Сту-
дио „Сарандев” , Добрич;
10.Aлександрина  Карада-
лиева  "You and I" ",Сту-
дио „Сарандев” , Добрич;
11.Пламен Николов "Sol-
dier of Fortune", Варна;
11.Група "Step by
Step""Rockefeller street",
Москва
Интересно бе представяне-
то на вокалистите: Первая
возрастная категория -
1.Кирил Дружинин "Мар-

Step", Москва
3."Four Riddles of Fortune"
,"Lighthouse", Хасково
4."Pippi Longstocking"
,Ижевск
Трета възрастова
категория :
1."Girls -Back to the Fu-
ture", "Step by Step"
Москва
5.Габриела  Колева
"Оne",",Студио"Таланти"
СОУ "Л.Каравелов
"Несебър
6 . М и р е л а
Ганчева"Masterpiece",",Студио"Таланти"
СОУ "Л.Каравелов”,
Несебър.
7.Габриела Колева  "Cloony
t h e
Clown"",",Студио"Таланти"
СОУ "Л.Каравелов
"Несебър
С аплодисменти бе
посрещната номинацията
"Театър на роден  език"
1.Откъс от "Малкият
принц" -Божидара
У з у н о в а -
номинация"Театър на
роден  език", Детски театър
"Арти",Варна
2."Госпожице, да му
отпуснем края"-Емили
Тремоил  -
номинация"Театър на
роден  език", Детски театър
"Арти",Варна
3."Свои хора сме,ще се
сп огод им"-Бо жида ра
У з у н о в а ,
номинация"Театър на
роден  език", Детски театър
"Арти",Варна
4.Монолог на циганката
Клеопатра"- Емили
Тремоил  -
номинация"Театър на
роден  език", Детски театър
"Арти",Варна
5."Приключение на
тавана"-номинация"Театър
на роден  език", Детски
театър "Арти",Варна
6. „Сказ про то,как
Иванушка счастье нашел"-
номинация"Театър на
роден  език",Театр
„Экологической сказки
школьного Эколого-
краеведческого музея реки

Оки”,  Шилово "Те-Экс"
7."Меко казано"-
номинация"Театър на
роден  език", Детски театър
"Арти",Варна
На 8 юли сцената бе завзета
от динамичната част на
фестивала –
хореографията. В този ред
се представиха:
1. Лебеди. Арт
Център "Палитра"Добрич
2. Тайната на
приказната гора. Балет
"Каприз"
3. Муха Цокотуха
"Tongue Twister"Ижевск
4. Пинковци". Арт
Център "Палитра"Добрич
5. „ В а р н е н с к и
танц” ТФ „Балик” Балчик
6. Warm up before
the performance. Студио
"Таланти"СОУ"Любен
Каравелов",Несебър
7. Танц на
захарните феи. Арт
Център "Палитра"
8. Паяци. Балет
"Каприз"
9. Aliens. Step by
Step,Moсква
10. Кралицата на
гората. Балет "Каприз"
11. Пеперуди". Арт
Център "Палитра"
12. Е л и з а в е т а
Толстолуцкая ,Ижевск
13.  Безвремие"
Балет "Каприз
14. Българка" Арт
Център "Палитра"
15.  Пеперуда".
Балет "Каприз"
16. Лунна соната"
Балет "Каприз''
17. Ало, такси"

Ивета Йорданова и
Мартин Маринов(Балет
"Каприз")
18.  „Мистерия"
Балет "Каприз"
19.  Ангелчета" Арт
Център "Палитра
20.   Пирати" Арт
Център "Палитра"
21.  Руски танц "Да
помним" Балет "Каприз"

Всяка вечер в хо-
тел „Елит” Балчик бе орга-
низирана детска дискотека
за участниците, където без
конкурсен характер и с
много настроение, танцува-
ха всички деца и ръково-
дители. Преди това имаше
занимателни игри в т.н.
„Ден на дружбата”. Про-
веде се и празник край ба-
сейна „Водна феерия” –
разказа още Светлана Ата-
насова. За ръководителите
и членовете на журито бе
организиран коктейл в ре-
сторант „Верони” Балчик.
Запознанството на всички
участници във фестивала
„Светът в детските длани”
бе отпразнувано на пикник
„Бивака”, под открито не-
бе, като всички се наслади-
ха на българската традици-
онна кухня и народни тан-
ци. На 11 юли на
Кръгла маса в ресторант
„Селена” бе обсъдено с
членовете на журито пре-
дставянето на участниците
, където бе подчертана от-
личната организация на
фестивала и високото ниво
на участниците в него.
Маруся КОСТОВА

тышка и очки", Иваново;
2.Артем Дружинин "Коло-
бок", Иваново; 3.Грациела
Илиева "I deamed a dream",
Blue Skies,Балчик; 4.Ксе-
ния Камейко"My teacher
calls me sweeetie  cakes",
Step by Step, Москва;
5.Райна Баева "Sick"", Blue
Skies, Балчик; 6.Mихаела
Тачева, Балчик"I 'm late for
school".
Втора възрастова катего-
рия  - 1.Габриела Колева
"Cloony the Clown"; 2.Ге-
орги Христов "Castle", "
L i g h t h o u s e "Х а с ко в о
3.Taтаяна Абашева
,Ижевск; 4.Виктор Атана-
сов "Farewell song  of
Marry and Pippin"
Lighthouse"Хасково; 5.Де-
сислава Делчева "Library
by " "Lighthouse"Хасково;
6.Уляна Халунова ,"I'm
Miss Obvious" „Step by
Step”, Москва; 7.Моника
Ангелова "The Voice"
Lighthouse"Хасково; 8.Ви-
ктория Беккел ,"My
Doggie ate my
homework"Ижевск; 9.Да-
рена Георгиева,"Sorting
hat's  song" Lighthouse"Ха-
сково. Трета възрастова
категория - 1.Елена Елиза-
ренко "Nora's vow" , Jam
Session,Москва; 2.Елиза-
вета Толстолуцкая,
Ижевск; 3.Елизавета Гор-
л а н к и н а , "D a f f o d i l s "
Ижевск; 4.Мария Шевчук
"Lady Godiva",Ижевск.
На 7 юли  се представи сце-
нично изкуство от първа
възрастова категория :
1."The Little
Mermaid""Glee" Частно
У ч и л и щ е " Ю р и й
Гагарин"Камчия
2."А Real Life Story" ,
"Chatterbox",Варна
3."Christmas Carol" , "Blue
Skies",Балчик
4."Цветето" -пантомима -
Дeнис  Ялнъзов ,Варна;
От втора възрастова
категория :
1."Оne Teen Story" ,"Fly-
ing classroom", Варна
2."Lost Birthday" ,"Step by

Светлана Атанасова - директор на фестивала "Светът в
детските длани", който съществува от 7 години.

Фото: Маруся КОСТОВА

Призьори от балет "Каприз" от град Тервел,
многократни участници във фестивала.


