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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
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 строителствoремонтпроектиране

гения Жемчугова и На-
талия Кирия. Новите но-
сители на Гран при
„Слънчева България” са:
„Веселiе черевички”с ръ-
ководители Мария и Во-
лодимир Чмир. Трябва
да споменем и благода-
рим на най-малките пев-
ци от „Веселiе черевич-
ки” с диригент Надя Ма-

Първото място в класирането ансамбъл “Балик” от Балчик с хореограф Галина Гавраилова
подели с “Полесяночка” с рък. Евгения Жемчугова, Наталия Кирия, и Олга Жемчугова - Копилова.

Най-малките от ансамбъла “Веселiе черевички” обраха овациите на публиката. Техните
ръководители Мария и Володимир Чмир и диригентът Надя Матеша бяха щастливи да получат Гран

При на фестивала “Слънчева България”.         Фото: Г.Йовчев

Отново балканската
фестивална столица
Балчик бе домакин на ІV
Международен музи-
кално-танцов фестивал
„Слънчева България” от
15 до 17 юни 2013 г. с ор-
ганизатор туристическа
фирма „Олимпия груп”
Добрич, с подкрепата
на Общините Добрич и
Балчик. Авторитетно
жури в състав Игор
Хромов, Евгения Жем-
чугова, Наталия Атана-
сова, Володимир Чмир
и Стоян Господинов
оцени качествата и та-
ланта на 500 участници
от 24 формации от Бъл-
гария, Беларус, Украй-
на. Въпреки дъждовния
капан, поставен от при-
родата, всичко премина
по вода. Тук си дадоха
среща самодейците от

Балчик, Добрич, Девня,
с.Войводино и с.Кара-
маните, Варненска об-
ласт; гр.Столбцы, гр.
Лвов, гр.Сколе, гр.Нико-
лаев, гр.Ровно и Новий
Роздьл. Всички участ-
ници демонстрираха дух
и воля за постигане на
хармония и съвършен-
ство в различните дис-
циплини за младша, сре-
дна и старша възраст.
Доминираха белорус-
ките изпълнители Алек-
сандър Зенькович, Ели-
завета Гавриленко,
„Живоронички” с рък.
Людмила Коноплянико-
ва. Наградата за зрител-
ски симпатии отиде при
Лилана Бондарева. Ди-
пломи и призово място
взе и Анна Бречко.

В номинация „стилизи-
рана хореография, съвре-

менне н.танц и балет” в
трите възрастиви групи
най-радостни си отидоха
ръководителите от град
Лвов: „Пролисок” с Татя-
на Скоромохова, „Гармо-
ния” със Стелла Акимо-
ва, „Левенья” с Наталья
Бондарчук, „Зорачка” с
Елена Зуб, „Шебетушки”
с Юлия Бохан. В номина-
ция „Хореография на на-
родни танци” бяха награ-
дени с купи и дипломи:
„Девнение”с Мирослав
Демиров, „Дарунов” с
Марьане Стамкевич,
„Сборенка” с Асенка Ку-
лева; „Веселка” с Татяна
Михайлюк, „Хустяноч-
ка”с Ирина Гнепа.

За призови места бяха
класирани два отбора;
„Балик” Балчик , с хорео-
граф Галина Гавраилова
и „Полесяночка” с рък.Ев

теша, които участваха из-
вън програмата, преми-
навайки над 1000 км. до
България. С песента „Ху-
бава си, моя горо”, из-
пълнена на перфектен
български език, те изпра-
виха възторжената публи-
ка на крака и получиха
най-много аплодисмен-
ти и овации от зрителите.

Международният фе-
стивал „Слънчева Бълга-
рия” показа как се пос-
тигат цели с дух и амби-
ция. Като преминават
през различни пластове
на изкуството, транс-
формирайки го в търже-
ство на младостта, из-
пълнителите надаряват
пространството с хар-

мония като не забравят
да се насладят на резул-
татите от своите усилия.
Наталия Атанасова, уп-
равител на „Олимпия
Груп”, направи необхо-
димото, за да се превър-
не фестивалът „Слънче-
ва България”в тържест-
вуваща действителност.

Георги ЙОВЧЕВ
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