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Танцовият състав „Извор“
от с. Чийший (Болградски ра-
йон) с ръководител Георги Ра-
дов спечели голямата награ-
да на журито за танцово из-
куство, което бе в състав: пре-
дседател – проф. Благомир

Папазов и членове Георги
Джилянов и Илияна Димит-
рова. Ансамбълът категори-
чно спечели и публиката.

Не може да бъде открито ин-
тервю в интернет с Георги Ра-
дов, който е отдал живота си да

разпространява българската
култура в Украйна, хореогра-
фът има над 130 ученици и две
групи в училище, които обуча-
ва на български фолклорни тан-
ци, казва, че няма да говори на
украински, а на руски, след то-

ва преминава на български и с
усмивка споделя, че второто му
име също е Георгиев, а пък ако
имаме деца за учене на танци,
ще дойде, а и моми за даване
ако имаме, пак ще дойде…

Хореографът твърди, че в

живота трябва да има тръп-
ка, ама истинска. Казва, че е
горд, че е българин, заради
топлината, която чувства в
сърцето си. През 1996 се озо-
вава във Варна на Гергьов-
ден, помни стихотворението

на поканата си, рецитира го.
Георги Радов получи го-

лемия плакет за педагогиче-
ска хореографска дейност
на МФ „Българско наследс-
тво“, 23-26 август в Балчик.

Дияна БОЕВА

Детски танцов състав “Извор”, с. Чийший, Болградски район, Одеска област, Р. Украйна, с худ. ръководител Георги Г. Радов - Гран При в категория “Танцово изкуство” и  специален плакет за
хореографа Георги Радов от Сдружение “Българско наследство” - Балчик за педагогическа дейност.                                                                                                                Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

Ãðàä Òâàðäèöà, Ð. Ìîëäîâà

Танцовият състав “Твардишка младост” от Школата по изкуствата, с ръководител Ирина
Доломанжи, се класира на първо място, а танцовият състав “Твардишки извор” - на трето място,
в категория “Танцово изкуство” на МФ “Българско наследство” - Балчик. Танцьорите изправиха
на крака фестивалната публика в Балчик, поканените на рождения ден на КК “Албена” и
добруджанци на Богородичния фестивал в гр. Генерал Тошево.              Фото: Георги ДИМОВ

“Soul Voices” - ãð. Äîáðè÷, Áúëãàðèÿ

Вокален ансамбъл “Soul Voices” - гр. Добрич, към Средно училище по изкуства “Кл. Охридски”,
с диригент Габриела Павлова и хормайстор Галина Гешева, спечели Гран При в категория
“Хорово изкуство” (обработен фолклор).                                                              Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

Ñåëî Êîðòåí, Ð. Ìîëäîâà

Клуб “Извор”: фолклорен кръг “Изворче” към лицея “Св. Паисий Хилендарски”, с ръководители
Светлана Таукчи Дерменжи и Валентина Манаф - Второ място в категория “Танцово изкуство”
и ансамбъл “Български сърца” - до хотел “Балчик” на изпроводяк от Четвъртия форум.

Ñåëî Êóáåé, Áîëãðàäñêè ðàéîí, Ð. Óêðàéíà

Ãð. Òàðàêëèÿ, Ð. Ìîëäîâà

Ансамбъл “Слънчева усмивка” с р-ли Татяна Кайряк и Сергей Пасларь към ч-ще “О. Панов” се
класираха на първо място в категория “Ритуали”. Ансамбълът участва за втори път във Форума.

Вокален ансамбъл “Китчица пъстра” от с. Кубей, Р. Украйна, с р-л Лариса Балжик, се класира на Трето място в категория “Хорово
изкуство” (обработен фолклор), а солистът Пантелей Кармъзъ бе удостоен с плакет на Сдружение “Българско наследство”.

Гр. Твардица, Р. Молдова
8-годишните момичета

Ала Паскалова
(“Заспала е Ружка”)
и Дарья Паскалова

(“Месечинка”)
заеха две втори места

в Първа възрастова група,
категория “Индивидуално

изкуство”.

Фото: Асен ВЕЛИКОВ


