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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

IV ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÔÎËÊËÎÐÅÍ ÔÅÑÒÈÂÀË
“ÌÎÐÅ ÎÒ ÐÈÒÌÈ” - ÁÀË×ÈÊ 2014 Ã.

Две сестрички Мирослава и Николая Колеви,
танцуват в Детска танцова школа при  НЧ “Васил
Левски - 1959” Балчик,  успешно продължаща
народно-творческите традиции, които се
възпитават в читалището от 55 години насам.

Галина Гавраилова
а р т и с т и с т и ч е н
директор на фестивала
“Море от ритми” -
Балчик, открива на 19
септември 2014 г.
четвъртото му издание.

Кметът на Община
Балчик  - Николай
Ангелов пожела успех
на участниците във
фестивала и обеща
подкрепа за  петия
фестивал, който да
продължи 5 дни и да
стане международен.

Ангел Гоев e доцент, доктор по история, етнограф. Роден e на 16 януари 1948 г. в с. Царева ливада,
Габровско. Дипломира се във ВТУ, специалност История и специализира Етнография. През 1971 г.

започва работа в Етнографски музей на открито "Етър" гр. Габрово, а от 2008 г. е негов директор.
Данислав Кехайов е роден на 26.09.1966 г. в гр. Несебър. Народен певец, фолклорист, директор

на Обединена общинска школа по изкуства и ФА "Слънчев бряг" при Община Несебър. От 2014 г. е
директор на Ансамбъл "Пирин" - Благоевград.

Проф. Даниела Дженева е родена на 22.10.1960 г. в гр.София. Завършва АМТИИ през 1982 г.

със специалност "Хореографска режисура". Започва работа в ансамбъл "Тракия" през 1978 г. като
артист-балетист, след което балетмайстор, хореограф, а от 1997 г. е директор. В АМТИИ преподава
от 1988 г., ръководител е на катедра "Хореография". От 2012 година е заместник-ректор на АМТИИ,
гр. Пловдив. Носител на "Кристална лира 2000" на СБМТД, "Награда Пловдив 2004", "Кристална
лира 2005" със спектакъла "Хубава Яна".

Доц. д-р Антон Андонов е роден на 09.06.1975 г. в гр. Ямбол. Завършил ДХУ София със
специалност "Български народни танци", а след това АМТИИ със специалност "Българска народна
хореография". Започва работа в ансамбъл "Тракия" през 1995 г. като артист-балетист, а след това и
като солист. От 2002 г. работи като балетмайстор и солист във ФА "Тракия". Преподават ел в
АМТИИ, от 2012 година е завеждащ катедра "Хореография".

ЖУРИ НА ФЕСТИВАЛА

МТФА “Златна Добруджа” при НЧ “Йордан Драгнев 1894” село Крушари, обл. Добрич
с ръководител Коста Георгиев се класира на първо място за танцов състав, изпълняващ
обработен фолклор и получи статуетка на фестивала “Море от ритми”, диплома и парична
награда. С китка народни танци от Североизточна България младите танцьори грабнаха
сърцето на публиката и признанието на всички участници.               Фото: М. КОСТОВА

Най-атрактивни на фестивала “Море от ритми” Балчик бяха участниците в кукерската
група “Каваклий” кв. Долно Езерово, гр. Бургас с ръководител Йовка Русева. Те бяха
отличени с първо място в Раздел - “Автентичен фолклор”, Категория - Обреден фолклор.
На проведените дефилета в началото и края на фестивала направи впечетление красотата
на българските носии и масовостта на участниците от различни фолклорни области.




