
ФЕСТИВАЛНА         2 октомври - 8 октомври 2014 г. 2

ФТА “Балик” при НЧ  “Васил Левски - 1959” град Балчик с ръководител
Галина Гавраилова, поставиха основите на бодрото настроение на фестивала.

Вълка Янкова от НЧ "Просвета 1906" с. Козичи-
но, обл. Бургас, като ръководител на Група за
автентичен фолклор, се класира на второ място в
Категория - Танцов изворен фолклор. Тя бе с
носия от преди един век и бе отличена за това.

Тодор Георгиев при НЧ "Просвета 1928" гр. Мартен, обл. Русе, ръководи-
тел Лазар Велков, I място, Категория - Индивидуални изпълнения; ДТС "Мар-
тенски пъзел" при НЧ "Просвета 1928" гр. Мартен, обл. Русе, ръководител
Мариана Ганчева, II място, Раздел - Обработен фолклор, Категория - Танцови
състави и ансамбли; ГОФ "Здравец" при НЧ "Просвета 1928" гр. Мартен,
обл. Русе, ръководител Иванка Бянова, II място, Категория - Хорове;

Мартенци за трета година участват в нашия фестивал.

ГАФ „Корени” при НЧ „Просвета – 1905” с.
Ветрино, обл. Варна, ръководител Мария
Андонова, II място, Категория - Обреден фолклор;

 II място, Категория - Хорове над 18 г.;
Специална награда на журито за най-многоброен

колектив;
Отличен е ТС “Ветринче” с ръководител Тодор

Ганчев и КНХ “Ветринско настроение” село
Ветрино, обл. Варна.

                                   * * * *
Грипа “Росна китка” към дружеството на СОСЗР

гр. Балчик с ръководител народната певица Стойка
Георгиева бе отличена в Категория - Хорове.

Група за автентичен фолклор при НЧ “П. Р. Славейков - 1942” село Бранище, обл. Добрич с
ръководител Йорданка Тодорова бе отличена в Раздел - Автентичен фолклор и за Годежни костюми,
представени на фестивала “Море от ритми” Балчик. В с. Бранище се провежда ежегодно фолклорен
събор, който е много популярен, пъстър и запомнящ се. Наградите на фестивала в Балчик са много,
повече от 800. Похвално е, че дойдоха толкова радетели на българското народно творчество у нас.

Народните певици от Група за автентичен фолклор при НЧ “Васил Левски
- 1959” гр. Балчик с ръководител Стефка Великова носят запазени от
прабабите им от Северна Добруджа, повече от стогодишни носии,
донесени и съхранени с много обич и внимание от преселилото се поколение
от 67 000 българи в Южна Добруджа, след Крайовската спогодба през 1940 г.

Снимки в броя: Маруся Костова
Материалите подготвиха: Маруся Костова и Жоро Иванов

Васил Тодоров не се
сдържа, излезе измежду
публиката, грабна мик-
рофона и изпя ентусиа-
зирано две народни пе-
сни, запазени в родова-
та памет на балчиклии от
преселването им през
1940 година.




