
Момичетата от народен хор 
„Българче“ при Общински детски 
комплекс, гр. Варна, бяха голяма-
та изненада в концерта на Нина 
Николина, Калин Вельов и Русен-
ската филхармония през ноември 
в морската столица. Малките въз-
питанички на Надежда Николова 
изпълниха с Нина Николина и Таня 

Първанова, солист на ДФА „Филип 
Кутев“, една от емблематичните 
български фолклорни песни -„Ве-
черай, Радо“ на сцената на зала 1 
във Фестивалния и конгресен цен-
тър и заслужено обраха аплодис-
ментите на многобройната публи-
ка. Концертът представи модерен 
микс от етно-джаз и класика. На 

сцената бяха още музикантите Ка-
лин Вельов - барабани и перкусии, 
Мартин Ташев - тромпет и вокал и 
Ясен Велчев – клавишни. Диригент 
бе Георги Милтиядов.

Ден преди изявата във ФКЦ 
възпитаниците на ДФА „Българ-
че“, младите журналисти от вест-
ник „НахОДКи“ и фотографите от 
школа „Позитив“ при ОДК имаха 
възможност да се срещнат със звез-
дите, да им зададат своите въпроси 
и да си вземат автографи. Николи-
на, Вельов и Милтиядов не отказа-
ха снимки или селфи за спомен на 
нито едно от децата. Звездите полу-
чиха като подарък от Монка Нико-
лова, директор на ЦПЛР, луксозен 
албум, в който е събрана дългого-
дишната история на варненския 
детски комплекс. Срещата бе част 
от проект „Вдъхновяващи срещи“. 
Негов инициатор е журналистът и 
консултант на вестник „НахОДКи“ 
Емилиян Ялъмов.

Интервю с Нина Николина  
четете на стр. 2

 Безплатно месечно издание на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна

www.odk-varna.com, 
Facebook.com/odkvarna

(Четете на стр. 3) (Четете на стр. 3)Сн. Емилиян Ялъмов

НАРОДЕН ХОР „БЪЛГАРЧЕ“ ПЯ 
С НИНА НИКОЛИНА ВЪВ ФКЦ

ДЕБЮТАНТ В 
ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО 
СПЕЧЕЛИ НАЦИОНАЛЕН 
ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС

ДЕТСКИ ХОР „ДОБРИ ХРИСТОВ“ 
ОТКРИ 67-ИЯ СИ

 ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

Световноизвестната 
българска тенисистка 
от близкото минало Ма-
нуела Малеева е част от 
нашенците в Швецария, 
които пазят родните тра-
диции и обичаи. Това 
стана ясно в разговор с 
Димитър Богданов, съз-
дател на групата „Бай 
Ганьо“.

„Всичко започна от 
спомените ми за родно-
то село Майор Ценович! 
Как като деца играехме 
в центъра край читали-
щето. И така една неделя 
събрахме се приятели , 
кой с винце, кой баница, 
кой ракийка и турший-
ка, па и хорце тропнах-
ме, па като пийнахме 
и попяхме, отпуснахме 
душиците в една зала за 
фехтовка в Морж, в коя-
то бях направил наредба 
от народни носии. Стана 
истинска седянка, като 
на мегдана едно време. 
Мануела Малеева, която 
живее тук, дойде и каза: 
„Аз ставам член на гру-
пата за неделни седенки.“ 
И така от шест години 
всяка неделя на хоро и 
седянка в Морж до Лоза-

на“, разказа пред репор-
тер на вестник „НахОД-
Ки“ Димитър Богданов.

 „Надпреварваме се 
кой ще сготви по-вкусна 
домашна гозба. Някои 
от нас се научихме да 
свирим на народни ин-
струменти. Всеки месец 
празнуваме български 
празник. Зареждаме се 
позитивно и си тръгваме 
спокойни и с пречисте-
ни души“, допълни съз-
дателят на групата „Бай 
Ганьо“. 

През лятото нашен-
ците пътували от Швей-
цария до България, за да 
се включат в съборите на 
Рожен, с. Гела и с. Жерав-
на. С тях идвали и много 
чужденци.

С тях те ходили пеш 
до село Бабук, за  да иг-
раят народни хора в чи-
талището.

„Благодарение на 
чудното ни народно 
творчество заобичахме 
повече и себе си, и при-
ятелите, и танца и Роди-
ната България“, завърши 
разказа си Димитър.

Сияна Романова

ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ

МАНУЕЛА МАЛЕЕВА СЕ 
СЪБИРА С НАШЕНЦИ НА 
СЕДЯНКА В ШВЕЙЦАРИЯ
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Международният ли-
тературен фестивал „Ва-
рна Лит 2019“ публикува 
всички отличени творби 
в конкурса  „Големи и 
малки семейни истории“ 
(виж притурката).

Церемонията за връч-
ване на наградите бе 
на    30 май т.г., в разгара 
на фестивала.  В конкурса 
участваха над 100 учени-

ци от различни възрасти, 
а работата им оценяваше 
компетентно жури, наче-
ло със Захари Карабашли-
ев. 

Залата на Градската ху-
дожествена галерия „Бо-
рис Георгиев“    във Варна 
се оказа тясна за гостите 
на празника, в който се 
включиха редица попу-
лярни влогъри.

Пред над 200 деца и под 
патронажа на кмета на 
Варна г-н Иван Портних 
бяха прочетени истории-
те на Стефани Ангелова, 
Маргарита Серебренник, 
Иван Доте, Александър 
Габровски, Радина Узу-
нова, Никол Бояджиева, 
Мариам Аракелян, Иван 
Лазаров, Алекс Илиев, 
Виктория Баргазова, как-

то    и на участниците с 
поощрително отличие - 
Сашо Надеждов, Марина 
Димитрова, Симеон Цве-
томиров и Йоан Денев. 

Публикуването на 
творбите в специална 
притурка „Големи и мал-
ки семейни истории“ 
е част от наградите   на 
МЛФ „Варна Лит 2019“ за 
победителите.

„ВАРНА ЛИТ“ ПУБЛИКУВА УЧЕНИЧЕСКИТЕ „ГОЛЕМИ И МАЛКИ СЕМЕЙНИ ИСТОРИИ“
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СЦЕНА

Полина Недкова е ро-
дена във Варна. Завършва 
НАТФИЗ „Кръстю Сара-
фов“. Младото дарование 
вече има няколко филма 
зад гърба си. За широката 
аудитория името й нашу-
мя около сериала „Скъ-
пи наследници“.  От 2017 
г., след кастинг, Полина 
влиза и в състава на ДТ 
„Стоян Бъчваров“-  Варна.

- Полина, как реши, че 
искаш да станеш актриса?

- Когато бях ученичка, 
учителката ни по литера-
тура реши да ни води на 
театър. Аз не исках, но пък 
всички отиваха, а и мно-
го харесвах госпожата. В 
деня на представлението 
започнах да навивам оста-
налите да пропуснем, да не 
ходим. Не стана така. Оти-
ваме и се оказва, че публи-
ката трябва да е на сцената 
и има само едно останало 
място – на първия ред по 
средата. Седнах и си сло-
жих слушалките. Тряб-
ваше да ги сваля, когато 
приятелите ми ме бутнаха 
да го направя. Представле-
нието започна и две ми-
нути след това разбрах, че 
искам да съм актриса. На 
следващия ден се записах 
на театрална школа.

- Коя е любимата ти 
роля?

- Имам много люби-
ми, но най-любими са ми  
Маша от „Магьосническо 
езеро“, Саломе от „Сало-

АКТРИСАТА ПОЛИНА НЕДКОВА: 
НАТФИЗ Е УЧИЛИЩЕ  ЗА МАГИЯ

Младата актриса и певица Викто-
рия Панайотова е на 16 години и учи 
в средно училище с езиково обучение 
„Александър Сергеевич Пушкин“. Член 
е на школите Детско-юношески теа-
тър „Златното ключе“ и детски вокален 
ансамбъл „Сребърни звънчета“ при 
ЦПЛР – Общински детски комплекс, 
гр. Варна. За Виктория е много важно 
произведенията, които играе на сце-
на, да се харесват на публиката, а и на 
нея самата. В избора й на литературни 
текстове й помагат нейните преподава-
тели. За нея най-сложни са трагедиите, 
затова ги предпочита като жанр. Когато 
Виктория е на сцената, си представя, че 
е сама, в свой собствен свят. Чрез твор-
чеството си цели да пренесе публиката 
в магичния свят на театъра. Убедена 
е, че артистите постигат успех, когато 
са удовлетворени от работата си. За да 
вникне в един образ, младата актриса 
се поставя на мястото на всеки един от 
героите, пренася се в ситуациите и мес-

тата, където се развива сюжетът. За пре-
въплъщението в героите й помага худо-
жествената литература, което развива 
въображението й. Предпочита крими-
налния жанр - Агата Кристи, Стивън 
Кинг, поезия и руска литература. Пише 
философски есета. Виктория разкри-
ва тайната за бързото запаметяване на 
дългите текстове. „Постигам наизустя-
ването на произведенията чрез многото 
репетиции и повтаряния. Понякога, ко-
гато се забавям с процеса на запаметява-
не, пиша текста на ръка.“

Виктория разказва за представянето 
си в академията за театър в Париж. Спо-
деля, че всичко е започнало с участието 
й в проект за изучаване на руски език и 
театър в „Камчия“. Нейни ментори там 
са били руснаци и французи. В предста-
влението по идея на руския драматург 
Саша Чёрный, което са изготвили за 14 
дни, освен нея са участвали деца от цял 
свят. След представянето на проекта 
пред публиката в „Камчия“, са решили, 
че той има бъдеще и извън България. 
По покана на госпожа Людмила Дробич 
(организатор на целия проект) го пред-
ставят в руския духовен център в Па-
риж до Айфеловата кула. 

Като свой идол Виктория определя 
актрисата Невена Коканова, защото тя е 
знаела какво иска и го е постигнал, като 
е започнала от нулата и се е превърнала 
в легенда. Френската естрадна певица 
Едит Пиаф е другият неин голям идол, 
тъй като Виктория също се занимава с 
музика и много харесва френската кул-
тура.

В момента Виктория и госпожа Сия 
Папазова подготвят новия й проект – 
моноспектакъл на тема Едит Пиаф. За в 
бъдеще актрисата мечтае да учи режису-
ра в Русия.

Милица Иванова

- Как Нина Николина 
реши да вплете модер-
ните звуци в българския 
фолклор? 

- Още когато съдбата 
ме срещна със Слави Три-
фонов и името Нина Ни-
колина стана популярно 
се появи тази моя мечта. 
Българския фолклор от 
онова време повече го 
търсим и повече присъст-
ва в ежедневието ни. Цен-
трове като вашия, които 
го съхраняват, са безцен-
ни.  Единствената ми цел е 
той да може да съществу-
ва днес. Защото днес сме в 
друга среда, има вече ин-
тернет, има модерна музи-
ка и тя влияе върху нашия 

вкус. Няма как да нака-
раш младите хора да чуят 
народна музика в този 
вариант, в който е била 
преди, но най-щастлива 
съм, когато идват при мен 
хора и казват: „Нямаше 
начин да съм чул „Лале 
ли си, зюмбюл ли си“, ако 
не го беше направила ти 
с модерен аранжимент.” 
Предполагам, че следва-
щите поколения ще ни 
надграждат все повече и 
ще усетят това, през което 
ние преминаваме. Така-
ва е изцяло целта на това 
омесване.

- Смятате ли, че може 
да се загуби автентич-
ността на фолклора, след 

като все повече модерни 
изпълнители се  занима-
ват с него? 

- За съжаление автен-
тичността му отдавна е 
изгубена. Много от баби-
те, които пазеха народни 
песни, вече не са живи, а 
други са ги позабравили. 
Няма я вече традицията 
на седянката. Едно време 
са се събирали и това е 
било начинът те да си пре-
предават една на друга. 
Сега вече гледат телеви-
зия и никой не се събира 
със съседа. Но аз  вярвам, 
че всеки, който борави с 
фолклора, ако го обича, 
няма да сбърка посоката 
му и няма да промени ав-

тентичността му, а ще бо-
рави с него внимателно, 
естетично.

- През какви труднос-
ти преминахте в реализа-
цията на проекта ви с Ру-
сенската филхармония?

- Трудно е стиковане-
то на големи състави. В 
случая с Русенска фил-
хармония, това са седем-
десет души. Трябва малко 
отношение, много любов 
и професионализъм и не-
щата се случват 

- Как се чувства Нина 
Николина във Варна?

- Намирам града ви за  
много красив. Морската 
градина и морето веднага 
повлияват на впечатле-

нието. Вашият град вина-
ги ми е бил любим, един-
ственият ми проблем е, че 

е малко далеч от София. 

Сияна Романова

НИНА НИКОЛИНА: ЦЕНТРОВЕ КАТО ОДК, КОИТО СЪХРАНЯВАТ 
БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР, СА БЕЗЦЕННИ

ВИКТОРИЯ ПАНАЙОТОВА: НА СЦЕНАТА 
ПОПАДАМ В СВОЙ СОБСТВЕН СВЯТ

ме“ и Лидия Павловна във 
„Варвари“.

- А има ли роли, които 
не харесваш?

- Няма! Част от работа-
та ми е да харесвам всяка 
роля. Най-големи труд-
ности срещнах при из-
граждането на образа на 
Саломе.

С кои актьори си рабо-
тила и с кои искаш да се 
срещнеш на сцената?

- С Койна Русева съм 
работила три пъти. Това е 
много, но и недостатъчно. 
Първия път, като я ви-
дях, се чувствах като на 
концерт на любимата ми 
група. Искам да работя с 
нея още. Тя е невероятна. 
Искам да работя и с други 
актьори.

- В кои постановки мо-
жем да те гледаме?

- В „Двубой“ от Иван 
Вазов, „Магьосническо 
езеро“, „Бащи, лъжи и още 
нещо“, а репетираме за 
„Отело“ от Шекспир. 

- Какво би посъветва-
ла всички младежи и де-
войки, които са се насо-
чили към кандидатстване 

в НАТФИЗ?
- В НАТФИЗ наистина 

е много трудно. Това са 
часове на труд. Много е 
хубаво, като Хогуортс е – 
училище за магия. Казар-
ма, но можеш да правиш, 
каквото си искаш. Звучи 
малко парадоксално, но 
наистина е така. Най-труд-
но е, че отиваш там и си 
малко като в капсула – 
мислиш само за това, а 
като завършиш – живота 
е продължил без теб. Мла-
дите, които искат да станат 
актьори, трябва да бъдат 
себе си. Мен първата годи-
на точно по тази причина 
не ме приеха. Толкова бях 
обсебена от една актриса, 
че дори несъзнателно в 
деня на прослушването се 
облякох като нея и се дър-
жах като нея. Бъдете себе 
си и се трудете! 

Катерина Добрева

Снимка: Емилиян Ялъмов
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ИЗКУСТВО И КУЛТУРА

Катерина Добрева предста-
ви дебютния си роман „Моята 
Надежда, Надежда“ в Арт са-
лона на Радио Варна на 15 но-
ември.  Добрева е на 16 години, 
учи в СУ за ХНИ „Константин 
Преславски“. Пише от някол-
ко години. От малка мечтае да 
издаде книга точно на 16 го-
дини. 16 е и едно от нейните  
любими числа. Писането й не 
е последователно, първо пише 
своите любими моменти. След 
като попада на втори конкурс 
„Съвременни любовни рома-
ни“ на издателство „Буквите“, 
решава, че има шанс да сбъдне 
мечтата си. Преминава на вто-
ри кръг, след което събира над 
1500 онлайн гласа,  с които е 

класирана на трето място и ро-
манът й бива издаден.

Заглавието Катерина избира 
в последния момент. Има само 
един прототип – братовчедът 
на главната героиня Иво. Об-
разът му е базиран на брата на 
авторката Ивайло, който вина-
ги връща нейната усмивка и й 
подава ръка.

Младата писателка се запал-
ва по четенето в шести клас, 
измисля продължения на кни-
гите, които чете, и така започва 
да пише. Ще  продължи своя-
та писателска дейност, иска да 
стане журналист или редактор. 
Възнамерява да издаде и след-
ваща книга. 

Ивет Раданова

КАТЕРИНА ДОБРЕВА  
С ДЕБЮТЕН РОМАН Младите фотографи 

от школа „Позитив“ при 
ЦПЛР – Общински детски 
комплекс, гр. Варна, под-
редиха своя самостоятелна 
изложба в Регионална биб-
лиотека „Пенчо Славей-
ков“ и я посветиха на Ва-
рна - Европейска столица 
на спорта. За експозицията 
възпитаниците на Елвира 
Георгиева са запечатали с 

фотоапаратите си велоси-
педи, разположени в раз-
лични пространства, през 
отделните годишни вре-
мена. Изложбата, която бе 
открита официално през 
ноември в присъствието 
на г-жа Григория Иванова, 
зам.-директор на ОДК, бе 
събрала повече от 20 дет-
ски фотографии.

Калина Топалова

МЛАДИТЕ ФОТОГРАФИ ОТ ШКОЛА 
„ПОЗИТИВ“ ПОДРЕДИХА ИЗЛОЖБА 
В РБ „ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ“

Защо веднъж в на-
вечерието на поредния 
обикновен, утрешен ден 
не отделим за театър по-
следните няколко часа, 
останали след тежкия ни 
делник на работа или учи-
лище? Нощта на театрите 
ни приканва да обърнем 
внимание на великата 
илюзия на най-древното 
сценично изкуство. Как 
бихме могли да пропуснем 
да посетим Музея на кук-
лите, да си вземем книж-
ка от къщичката за книги 
във фоайето на театъра 
или да посетим някоя 
постановка в него, щом 
вратите му са широко от-
ворени за нас? С толкова 
много интересни инициа-
тиви ни приканва Нощта 
на театрите. Една от тях бе 
събитието на Кино школа 
„Братя Люмиер“, която ни 
представи къси филмчета, 
отразяващи любопитни 
моменти от репетициите 
на любимите ни поста-

новки на варненския теа-
тър от последните месеци. 
Надникнахме в подго-
товката на постановката 
„Женитба“ по текстове на 
Гогол, изиграна от учени-
ците на школата на Стоян 
Радев. Видяхме също и 
моменти от представле-
нията „Двубой“ и „Само 
за жени“. Водеща на сре-
щата бе Елица Матеева, 
ръководител на младите 
кинематографисти в ОДК. 
Благодарение на нея и съ-
действието на театъра, бе 
сформирана и постоянна 
изложба на кадри от раз-
лични театрални поста-
новки, заснети от учени-
ците на „Братя Люмиер“. 
Сред гостите на вечерта 
се открояваха лицата на 
много варненски актьори 
и дейни ученици, които с 
блеснали очи черпеха от 
вдъхновението на театъра 
и всички негови форми и 
отражения. 

Александър Габровски

- Габровски, за пореден път пе-
челиш конкурса „Стоян Михай-
ловски“. Разкажи ни за него?

- Това е младежкият конкурс за 
литературно творчество и журна-
листика на община Русе – един от 
любимите ми градове в страната. 
Вече три години подред взимам или 
първо място, или голямата награда, 
а тази и специалната награда на жу-
рито. Мисля повече да не участвам, 
за да позволя и на други хора да по-
кажат дарбата си.

- Да очакват ли читателите от 
теб нова книга и каква ще бъде тя 
– стихосбирка или разкази?

- Да, могат, до няколко месеца. 
Отново ще бъде стихосбирка, силата 
ми в поезията очевидно е по-голяма 
в момента. Въпреки това ме сърбят 
ръцете да пиша драматургия, проза 
и какво ли още не… Ще видим.

- Как възприемаш писането? 
Като хоби или като кариерно раз-
витие?

- Като призвание. Чувствам, че 
никога няма да прекратя взаимоот-
ношението си с думите, а ако то пре-
расне в кариера, ще бъда повече от 
щастлив.

- В България ли искаш да про-
дължиш следването си или в чуж-

бина?
- Мисля, че имам твърде много 

интереси, за да открия съвършената 
специалност на съвършеното място. 
Въпреки това ще си изпитам къс-
мета във Виена – с трансмедиални 
изкуства – специалност, която ти 
позволява да изследваш преплита-
нето на различни способи и форми 

на изкуството през погледа на визу-
алното. Обичам България, но искам 
да видя и какво е навън. Вярвам, че 
животът е онова, което се случва от-
въд границите и рамките, които му 
задаваме. Вярвам, че вятърът на съд-
бата ще ме отвее в правилната посо-
ка, защото знам, че грешна няма. 

Калина Топалова

Детски хор “Добри Христов” при 
ЦПЛР-Общински детски комплекс, 
гр.Варна, сложи началото на поре-
дицата от творчески изяви за сезон 
67 със самостоятелен концерт, оза-
главен “Звукови багри“ Това се слу-
чи на 16 ноември в Аулата на Ико-
номическия университет. Съпро-
водени от диригента Галина Стани-
шева и пианистката Биляна Енева, 

както и подготвени от педагога 
Сълзица Николова, децата от хор 
„Добри Христов“ изпълниха дваде-
сет и едно от най-емблематичните 
музикални произведения, плодове 
на творчеството, както на българ-
ски, така и на чужди композитори. 
Сред музикалните гении, включе-
ни в репертоара на концерта, бяха 
Асен Диамандиев, Стефан Мутаф-

чиев, Павел Чесноков, Георг Орбан 
и др. Произведения като „Трисвя-
тое“, „Ана мързелана“ и  „Ой шопе,-
шопе“, с които стартира концертът, 
бяха само някои от песните, с които 
талантите от хор „Добри Христов“ 
се състезаваха по-късно през ноем-
ври на 35-ия Международен хоров 
фестивал в Солун, Гърция. 

Катерина Пламенова

АЛЕКСАНДЪР ГАБРОВСКИ: ЩЕ ИЗПИТАМ КЪСМЕТА 
СИ ВЪВ ВИЕНА С ТРАНСМЕДИАЛНИ ИЗКУСТВА

КИНО ШКОЛА „БРАТЯ ЛЮМИЕР“ 
ПРЕДСТАВИ КЪСИ ФИЛМЧЕТА В 
НОЩТА НА ТЕАТРИТЕ Александър Габровски 

е на 17 години. Ученик е в 
Първа езикова гимназия, 
11 клас. От седем годи-
ни е в Литературен клуб 
„Касталия”  към ЦПЛР 
- Общински детски ком-
плекс, гр. Варна,  и от 
тогава се занимава сери-
озно с творческо писане. 
Габровски е стипенди-
ант на Министерство-
то на науката и обра-
зованието по Програма 
на мерките за закрила 
на учениците с изявени 
дарби за 2017 г.  Стипен-
диант е и на фондация 
„Комунитас” по Програ-
мата „1000 стипендии” 
за 2017 и за 2018 г.

ДЕТСКИ ХОР „ДОБРИ ХРИСТОВ“ ОТКРИ 67-ИЯ СИ ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН

Снимка: Емилиян Ялъмов

Снимка: Даниел Ганев – Дани
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КУЛТУРА И СПОРТ

Стелиан Ганчев, уче-
ник от 11 клас в Първа 
езикова гимназия във 
Варна и възпитаник на 
кино школа „Братя Лю-
миер“ при ЦПЛР – Об-
щински детски комплекс, 
бе удостоен с първа на-
града на Националния 
исторически конкурс 
„Надежда за свобода-
та“, който се проведе 
през ноември във Варна. 
Стелиан получи грамота 
и плакет за своя дебют 
в документалното късо-
метражно кино, който е 
посветен на живота и де-
лото на даскал Ботьо Пет-
ков. Ганчев се среща с ли-
чността на Ботьо Петков 
чрез разказите на Боян 
Ботйов, правнук на брата 
на Христо Ботев - генерал 
Кирил Ботйов. Благода-
рение на него и препода-
вателите си по история 
и литература в гимна-
зията, авторът на фил-
ма дефинира същност-
та на учителя-будител. 
Освен наградите, връче-
ни в зала „Пленарна“ на 
Община Варна, Стели-
ан Ганчев получи и спе-
циален подарък от Боян 
Ботйов, с който той по-
каза своето отношение 
към сериозната работа 
на младия кинематогра-
фист. 

НахОДКи

Елена Георгиева е 
лекоатлетка с почти 
сто постижения за 
единайсетте години, в 
които тренира. През 2020 
г. й предстои да завърши 
Първа езикова гимназия 
във Варна и планира да 
следва право у нас или 
в Германия. Георгиева е 
носителка на наградата 
“Спортист на Варна” за 
месец януари 2019 г.

- Елена, с какво те 
спечели леката атлетика?

- Чувството да застанеш 
на стартовото блокче, 
целият свят да утихне и 
да осъзнаеш, че си само ти 
срещу летящите секунди, 
е нещото, което ме накара 
да се влюбя в този спорт.

- Защо избра точно 
тази дисциплина, 400 м?

- Не съм, тя ме избра. 
Въпрос на качества, 
предполагам.

- Какво означава за теб 
тренирането?

- Тренировката е вре-
мето и мястото, където 
се чувствам у дома. Тя ми 
дава възможността да из-
лея всички емоции и чув-
ства, натрупани през деня, 
и да намеря решение на 
проблемите или поне за 
кратко да забравя за тях.

- А какво те мотивира 
да продължаваш?

Мотивира ме любопит-
ството докъде може да 
стигне човешката воля в 
преодоляването на лими-
та.

- С кое свое постиже-
ние се гордееш най-мно-
го?

- Преди две години на 
Световното първенство 
в Найроби, Кения, стиг-
нах до полуфинал, където 
завърших на 13-о място. 
Преодолях границите на 

собствения си дух и подо-
брих личното си постиже-
ние със секунда и полови-
на в рамките на месец. 

- За съжаление напро-
лет претърпя контузия. 
Какво следва сега? 

- Предстои ми дълъг 
процес на възстановяване 
след операция на коляно-
то, но се надявам скоро да 

мога да се върна на писта-
та.

- Какво би посъветва-
ла по-малките атлети с 
големи мечти?

- Да вярват в себе си и 
в мечтите си, а с постоян-
ство ще намерят и начин 
да постигнат целите си.

Боряна Цветкова

Студио „Балет“ при 
ЦПЛР- Общински детски 
комплекс, гр.Варна, се за-
върна с цял куп златни ме-
дали от провелия се в Ди-
митровград Национален 
конкурс “България тан-
цува”. Събитието бе под 
патронажа на Министер-
ство на културата и събра 
рекорден брой танцьори. 
Две трети места завою-
ваха възпитаничките на 
Бистра Бъчварова в раздел 
„Класически балет - соло“. 
Бронзовите отличия оти-
доха при Диана Момчева 
и София Караманова. Две-
те балеринки получиха и 
стипендии за безплатно 
обучение в Балетна ака-
демия от доц. д-р Диляна 
Никифорова, председател 
на журито. Студио „Балет“ 
взе и две първи места при 
дуетите. Там златото бе за 
Диана Момчева и Камелия 
Ташева. Също първи, но 
при по-големите, се кла-
сираха Ния Малешкова и 
Стефани Станева. Голя-
мата награда на известен 
магазин за балетни при-
надлежности отиде при 
Диана Момчева и Камелия 
Ташева. Третото място 
при дуетите бе за София 
Караманова и Стефани 
Георгиева. Студио „Балет“ 
грабна злато и сребро и в 
раздел „Класически балет 
– групи“. Там бяха отли-
чени танците им „Водоно-
ска“ и „Птички“.

Катерина Добрева

КОЙНА РУСЕВА: ЗА ДА ВЛЕЗЕШ В НАТФИЗ, ТРЯБВАТ СПОРТНА ЗЛОБА, СИЛНА ВОЛЯ И КЪСМЕТ
Актрисата Койна Русева се срещна с 

деца от школите при ЦПЛР - Общин-
ски детски комплекс, гр. Варна, във 

Фестивален и конгресен център. Пред 
младите театрали от „Глобус“, „Палеч-
ко“, „Вълшебната завеса“ и „Златното 

ключе“ , кинематографистите от „Бра-
тя Люмиер“, писателите от литерату-
рен клуб „Касталия“ и журналисти от  

вестник „НахОДКи“ актрисата разказа 
любопитни моменти от своята кариера 
и отговори на куп въпроси, някои от 
които бяха за особеностите при кан-
дидатстването в НАТФИЗ. „Трудно е да 
дадеш съвет за НАТФИЗ, но се изискват 
спортна злоба, силна воля, хъс и късмет. 
Не можеш да разчиташ само на красота 
и талант, трябват ти и упорство, и репе-
тиции за успех“, заяви актрисата. 

Койна Русева раздаде автографи, на-
прави си снимки с децата, а след това 
отиде да се подготви за представянето 
на пиесата „Умопомрачение“, в която 
участва и нейният колега Асен Блатеч-
ки.

Срещата с Койна Русева беше част 
от проекта „Вдъхновяващи срещи“ на 
ОДК – Варна, който стартира през ми-
налата  година. Тази среща влезе и в 
телевизионен формат, благодарение на 
Кирил Аспарухов, който я включи в 
предаването си „Минути за култура“ по 
телевизия „Черно море“.  

Катерина Добрева

ДЕБЮТАНТ В 
ДОКУМЕНТАЛНОТО 
КИНО СПЕЧЕЛИ 
НАЦИОНАЛЕН 
ИСТОРИЧЕСКИ 
КОНКУРС

EЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПО ПИСТАТА НА ЖИВОТА: 
ЦЕЛИТЕ СЕ ПОСТИГАТ С ВЯРА И ПОСТОЯНСТВО

СТУДИО „БАЛЕТ“ 
СЕ ЗАВЪРНА С КУП 
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ 
ОТ ДИМИТРОВГРАД
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