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

Школа „Балет“ при ЦПЛР – Общински детски ком-
плекс, гр. Варна, празнува 15 години от основаването 
си. Школата е сформирана през учебната 2007/2008 г. В 
нея се поставят основите на класическия балет. Възпи-
таниците на г-жа Татяна Костова се обучават в две въз-
растови групи. Най-изявените деца се включват в пред-
ставителния състав, който трупа отличия на регионално, 
национално и международно ниво. Заедно с танците 
момичетата в школа „Балет“ се учат на красотата на тан-

цовото изкуство и се стремят към съвършенство във вся-
ка стъпка и движение, а порасналите възпитанички на 
школата продължават обучението си в учебни заведе-
ния във Виена, Цюрих, Лондон и Санкт Петербург. Г-жа 
Татяна Костова получава балетното си образование 
при изтъкнатите педагози Галина и Стефан Йорданови, 
а квалификацията балетмайстор педагог придобива в 
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София. От 2007 година 
тя е художествен ръководител и педагог на школа „Ба-
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Две световни титли завоюват възпитаничките 
на Татяна Костова през 2017 г. в Хърватия. С тях са 
удостоени Веселина Илиева и триото Елинор Кинчева, 
Весела Манолова и Никита Военкина. Квартет от 
школа «Балет» в състав: Елинор Кинчева, Веселина 
Илиева, Десислава Мусинска и Надежда Кателиева 

печели Вицесветовна титла на финалите Dance World 
Cup в Букурещ, Румъния през 2015 г.. Отново през 
2017 г., но на Dance World Cup Canada при школа 
„Балет“ отива най-голямата награда - Кристалната 
купа на конкурса, както първо и второ място за 
Веселина Илиева и две първи места за Велина Иванова.

лет” при ЦПЛР- ОДК, гр. Варна. За високите творчески 
постижения в работата с децата Татяна Костова получа-
ва многобройни награди. Сред тях са: Отличие за педа-
гог от международен конкурс “Малки звезди”, София за 
2015 и 2017 година; награда за „Творчески постижения” 
от Министерството на културата на Република България 
2015 година; награда на МОН „Константин Величков” 
2017 година, за принос в работата с ученици с изявени 
дарби и мн. др.

ШКОЛА „БАЛЕТ“ ПРАЗНУВА 
15 г. ОТ ОСНОВАВАНЕТО СИ

Интервю с г-жа Татяна Костова четете на стр. 2 

Още на стр. 3 

ДВЕ СВЕТОВНИ ТИТЛИ ЗА ДВЕ СВЕТОВНИ ТИТЛИ ЗА 
БАЛЕРИНИТЕ ПРЕЗ 2017 г.БАЛЕРИНИТЕ ПРЕЗ 2017 г.

www.odk-varna.com
twitter.com/odk_varna

facebook.com/obshtinskidetskicomplexvarna

Снимка: Калина ИВАНОВА
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ИНТЕРВЮ

Първото участие и успехи на школа „Балет“ на све-
товно първенство WORLD DANCE MASTERS през 2012 г. 
в Пореч, Хърватия. Там Александра Петкова извоюва 
вицесветовна титла. През следващата 2013 г. в оспорва-
ната конкурсна надпревара на над 5000 танцьори от 30 
страни участваха отново балеринките от школа „Балет“. 
Ансамбълът, който представи страната ни, бе в състав: 
Велина Иванова, Гергана Ангелова, Лилия Юрова, Пари-
сяна Каспарян, Виктория Боянова, Деляна Обрешкова, 
Лиляна Добрева. Школа „Балет” се представи в стило-
вете ”Балет”, „Модерни танци” и „ Национални танци”. 
В условията на силна конкуренция на танцови школи и 
балетни училища от цял свят нашите балеринки спече-
лиха 7 купи! Първо, второ и трето място на Теодора Гъ-
лъбова, второ място на Александра Петкова, едно второ 
и две трети места за ансамбъла! През 2014 г. се явихме 

Т А Т Я Н А  К О С Т О В А :  О Б И Ч А М 
Т А Н Ц И Т Е  Д А  С А  С Ъ С  С Ю Ж Е Т , 
Д А  И М А Т  С М И С Ъ Л

Мечта на всяко момиченце са бляскавите костюми и палците, но децата от школа „Балет“ знаят 
колко труд е необходим, докато се стигне до тях, казва още ръководителката на школата при ЦПЛР – 
Общински детски комплекс, гр. Варна

на квалификация Dance Star Austria - равносметката 
бе осем купи, три първи места и две трети за ансам-
бъла, второ за Теодора Гълъбова, две трети места за 
Велина Иванова. Получени бяха и 5 квоти за участие 
на финалите на световния шампионат през месец 
май в Хърватска. През 2015 г. от квалификацията за 
световни финали Dance Star , която се проведе на 1 
април в Пловдив , бяха спечелени първи места за ан-
самбловите танци, първо място за Велина Иванова, 
първо място за дуета Тея Димитрова и Никита Воен-
кина, първи места за трио в състав Елинор Кинчева, 
Весела Манолова и Илина Военкина , трети места за 
соловите изпълнения на Весела Манолова и Елинор 
Кинчева в стиловете „Балет” и „Национални танци”, 
квоти за представяне на страната ни на световните 
финали в Хърватия през май. Изключително пред-

ставяне на талантливата Веселина Илиева, която 
наред с резултатите си: 1 място - соло „ Балет“ А 
лига 1 място - соло „ Национални танци“ А лига 
1 място - соло „ Контемпорари“ А лига бе номи-
нирана за най - добър женски талант. Веселина 
получи и специална награда от журито. На светов-
ните финали на WORLD DANCE MASTERS в следва-
щите години солистките Веселина Илиева и Вели-
на Иванова спечелиха многократно вицесветовни 
титли в Лига А в стилове „Балет“ и „Лирикъл“, а 
през 2017 г. и световна титла за Веселина Илиева 
в стил „Национални танци“ с A Pleasing Stroll. Ве-
села Манолова, Елинор Кинчева и Никита Военки-
на са с многобройни солови награди в годините, 
като триото им е и със световна титла за 2017 г.

                                                               бр. 15, година IV, декември 2022г.

ИСТОРИЯ

- Госпожо Костова, школа „Балет“ е дом на танца и 
изкуството от петнадесет години. Бихте ли разказа-
ли за създаването и развиването на школата? Кои са 
най-ярките Ви спомени?

 - През 2007 г. школата бе една от малкото школи по 
класически балет в града. Бързо набирахме инерция, 
участията ни в конкурси и фестивали ни даваха „кри-
ла“, защото винаги имахме най-големите награди. Та-
ка неусетно си бяхме поставили много висока летва, 
която неизменно следваме. Благодарение на ръко-
водството на ОДК , на Община Варна и не на последно 
място благодарение на всеотдайността и подкрепата 
на родителите - успяхме и успяваме! Многобройни са 
хубавите спомени от изявите на децата. В съзнанието 
ми отекват думите на родители, чиито деца по някак-
ва причина решават да приключат с балета. Думите на 
признателност и благодарност, които ме карат да се 
усмихвам, изпълват ме с щастие и сили да продължа-
вам. 

- Как протича денят на учителя по балет? С какви 
предизвикателства се сблъсквате? 

- В подбиране на музики, записи, обмисляне на ком-
бинации и танци, постановки, изяви, поддържане на 
форма у децата, натрупване на знания, развитие … 
Когато работата като учител по балет е една сбъдната 
мечта, няма предизвикателства и препятствия, които 
да не могат да бъдат преодолени. 

- Какво дава балетът на малките деца и на подра-
стващите? На какво ги учи? Има ли деца от школата, 
които са избрали балета за свой професионален път?

 - Балетът зарежда емоционално, дава физическа, 
двигателна култура, приучава на екипност и дисци-
плина. В годините винаги съм имала деца, които са 
ми споделяли, че мечтата им е да бъдат учителки по 
балет, не балерини. Щастлива съм, че съм успяла да 
ги вдъхновя. Някои от тях вече преподават, други все 
още се учат в професионални училища и институти.

 - Как се създава една хореография?
 - За мен идеята е началото на всяка нова хореогра-

фия. Обичам танците да са със сюжет, да имат смисъл. 
Идеята понякога е от музика, която ме е впечатлила, 
друг път някаква случка или ситуация ме кара да търся 
подходяща музика, за да пресъздам даден сюжет. 

- Всяко малко момиче мечтае да бъде балерина 
заради бляскавите костюми и специалните балетни 
обувки. Ще ни разкажете ли повече за тях? 

- Да, мечта на всяко момиченце са бляскавите кос-
тюми и палците, но децата от школа „Балет“, макар и 
малки, знаят колко труд е необходим, докато се стигне 
до тях. Щастливи са, когато дойде моментът да сложат 
специалните обувки - палците, за които вече са убеде-
ни, че е необходима дългогодишна подготовка и на-
трупани много знания и умения, за да изглеждат като 
приказни феи на сцената.

 - Школа „Балет“ има участия на конкурси от свето-
вен ранг. Какви са Вашите постижения през измина-
лите петнадесет години?

 - Многобройни са успехите на децата в национал-
ни и международни конкурси и фестивали в България, 
Австрия, Хърватска, Испания, Чехословакия, Кана-
да, Румъния, Русия, Сърбия. Това са призови места и 

специални награди за индивидуални и ансамблови 
изпълнения. Малка част от балеринките, допринесли 
за наградите, са: Пелин Хасанова, която многократно 
печели Гран При със своите изпълнения, Николета 
Николова успешно се изявява на всички конкурси със 
соловите си изпълнения, Татяна Спасова, Виолета Ни-
колова, Валентина Илиева, Пламена Василева, Йоана 
Ганева, Стефани Мянкова, Моника Савова, Моника 
Кулева, Габриела Балчева, Вивиан Костова, Росица Ру-
менова, Джорджия Пехливанова, Михаела Стоилова, 
Ева Атанасова, Виктория Дякова, Билге Ибрахим, На-
дежда Добрева, Александра Занева.

От първите години на школата: Филотея Димитро-
ва, Симона Василева, Виктория Величкова, Николета 

Пиперкова, Рая Кралева, Виктория Димитрова, Калия 
Кишишева, Марина Орлова, Мила Димитрова, Йоана 
Дончева, Симона Димитрова, Милица Иванова и др. 
Най-ценни разбира се са наградите ни от световни ба-
летни форуми.     

- Какво предстои на школа „Балет“ през тази учеб-
на година? 

- Предстои честване 70 години на ОДК, участия в 
конкурси и концерти. Работим, разучаваме нови тан-
ци, за да продължим традицията да бъдем сред най- 
успешните състави в България. 

                                          Интервю на Милица ИВАНОВА

ПЪРВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ УСПЕХИ СА ОЩЕ ПРЕЗ 2012 г.
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