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VI Ìåæäóíàðîäåí äåòñêè ôåñòèâàë íà èçêóñòâàòà
íà àíãëèéñêè åçèê è äåòñêîòî òâîð÷åñòâî
"Ñâåòúò â äåòñêèòå äëàíè" - Áàë÷èê 2014

Светлана Атанасова, директор на фестивала с наградените свои
възпитанчики: Михаела Тачева, Грациела Илиева и Райна Баева.    Фото: БТ

ФТА “Балик” гр. Балчик с ръководител Галина Гавраилова се класираха за втора поредна година на първо
място. Те създадоха невероятна българска атмосфера и заслужиха най-много аплодисменти.         Фото: БТ

Групата за естетическо обучение “Step by step” от Москва, с ръководител Елеонора Яковлева,
завоюваха най-престижната награда                                                                      Фото: Инна АТАНАСОВА

ТА Ожерелье Москва, Русия, с р-л Наталия Самсонова превзеха
сцената на НЧ “П. Хилендарски” Балчик               Фото: Инна АТАНАСОВА

Водещите на фестивала Инна Атанасова и Антоан Михайлов, заедно с ръководителите на съставите,
участвали във фестивала.                                                                                                         Фото: Личен архив

Танцов ансабъл Очаровашки, гр. Пенза, Русия с р-л Мария Назарова,
представиха най - емоционалните танци.               Фото: Инна АТАНАСОВА

Началото на месец
юл и бе  н ач ал о на
Шести  междунаро-
ден детски  фестивал
на изкуствата на анг-
лийски език и детско-
то творчество "Све-
тът в детските  дал-
ни". Юли е. На бъл-
гарското Черноморс-
ко  крайбрежие вре-
ме то е  пр екр асн о.
Морето е ласкаво и

спокойно. Курортни-
ят ни град е  благос-
ловен от Бог с благо-
датна атмосфера.

Ме жд уна род ни ят
фестивал на английс-
кия език "Светът в де-
тските длани" е осо-
бено явление във фе-
стивалното движение.

Светлана Атанасо-
ва създава фестивала
през 2009 г., за да да-

де на учениците раз-
лични възможности.
Театралните предста-
вления и рецитиране-
то на английски език
са рядкост сред хоре-
ографските и музи-
калните фестивали.
Фестивалът  расте  и
се развива,  и не само
подобрява езиковите
умения на  участни-
ците, но и им позво-

лява да се насладят на
живописния ни град
и да получат  пълно-
ценен отдих. Във фе-
ст ив ал а уча ст ва ха
над 420 деца от Бъл-
гария и Русия.

Фестивалът е мяс-
то, където участни-
ците се  наслаждават
и се разбират, неза-
висимо от културни-
те  и националните

различия, прекрасна
възможност да спо-
делите своя опит в
изучаване и препода-
ване на  англи йски
език.  Това е мощен
стимул за участници-
те да развиват умени-
ята  си и  да изявяват
таланта и творчество-
то си. Фестивалът е
събитие в подкрепа
на красотата , толе-

рантността и прия-
телството.

То й  е  сим во л на
любовта, единството
и  вд ъхно ве ни ет о.
Увер ен а съ м ,  че
имаме много общи
интереси и се надя-
вам, че  нашите уси-
лия, усърдна работа,
ен туси азъ м,  и де и ,
енергия и емоции ще
помогнат на фестива-

ла  да расте  и  да се
развива.  Изразявам
горещата си  благо-
дарност  на всички ,
които участваха във
фестивала! - подчер-
та Светлана Атанасо-
ва,  закривайки фес-
тивала и пожелавай-
ки здраве до следва-
щи я де тски  фор ум
през 2015 г.

БТ




