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Вкусът на здравето!
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X Mеждународен зумба фестивал “Алегрия” в Балчик

От 3 до 6 септември 2022 г., в Балчик дойдоха над 500 почитатели на фитнес танците от България, Украйна, Русия, 
Нидерландия, Унгария, Великобритания, Канада, Франция, Ливан, Дания, Румъния, Полша, Австрия, Словакия, Белгия. 
Едни от най-добрите ЗЕС-ове в света, са били гости на зумба фестивала в Балчик: Наталия Бул (Великобритания), 
Елена Баранова (Русия), Ана Джорджеску (Румъния) Стийв Бууд (Белгия), Лорета Бейтс (САЩ) и др. ЗЕС от 11 държави 
забавляваха и ръководиха танците на площад “21 Септември” пред Общината и хотел “Балчик”. Проведе се майсторски 
клас на 5 септември при специален пропускателен режим.   
Община Балчик е спонсор на зумба фестивала от самото му начало             Фото: Маруся КОСТОВА

Стоян Стоянов е добричлия с две висши 
образования по туризъм и педагогика. Ръководи 
множество групи по зумба в цяла Добричка 
област. Автор е на проектите “Хепи Бонс” - 
физическа активност на хора с остеопороза. Той 
е единственият инструктор в България, който 
провежда танцова терапия с жени болни от рак на 
млечната жлеза.               Фото: Маруся КОСТОВА

“Кажи сирене! Балканско сирене!”

На 2 септември 2022 
г. в ТИЦ “Мелницата”, 
Балчик, МИГ “Балчик 
- Генерал Тошево”, 
организира фестивал 
“Кажи сирене! Балканско 
сирене!”, който е 
международен проект на 

европейския земеделски 
фонд за развитие на 
селските райони: Европа 
инвестира в селските 
райони с програма 2014-
2020 г. 
За проведеното събитие 
посветено на богатата ни 

Инж. Росица Попова (изп. директор на МИГ “Балчик - Генерал Тошево” и деца от 
НЧ “Васил Левски - 1959” - Балчик при откриването на европейското събитие.                                      
      Фото: Тинка Сивриева

тракийска земя, от която 
са тръгнали млякото, 
виното, медът и златото, 
четете в следващия брой 
на вестник “Балчишки 
Телеграф”, където ще има 
публикации за местното 
мляко, сирене и вино.

Мъжка певческа група 
при НЧ “Нов живот - 
1941”, с. Черна, Добричка 
община, с читалищен 
секретар и художествен 
ръководител г-н Ивелин 
Божанов бяха най-
добри и оригинални 
изпълнители на VIII МФ 
“Българско Наследство” 
на фестивалите в 
Хършова (Румъния) и 
НФФ Копривщица.
Фото: Павлина Василева


