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Бележка на редактора
След маратона от български събития в Детройт е
време за почивка. Е, не съвсем, защото беше дошло
време за новия брой на вестника.
Децата от училище „България“ направиха чудесен
концерт на 20 май. Над 60 деца се качиха на сцената и
ни припомниха любими песни и стихове. Народните танци накараха присъстващите да се радват и ръкопляскат
на малките танцьори.
На 24 май беше погребението на Иван Гаджев—
един от доайените на българската емиграция. В продължение на години той записва и събира историите на първите емигранти в Северна Америка. Цялата документация се съхранява в музей в родния му град Гоце Делчев.
На 27 май беше уникалният танцов спектакъл на
Цвета Касабова. Четете повече на страница 10.
На 28 май се проведе изнесен консулски ден след
В градините на Cranbrook,
две годишно прекъсване, а на 29 май за първи път имаше
български представители на парада в град Стерлинг
Bloomfield Hills
Хайтс.
Отбелязахме 2 юни със стихове за празника и театрална пиеса за Левски, а след това на 3 юни беше разходката в Кранбрук с деца от училище „България“, където със спортни игри и награди отбелязахме началото на ваканцията.
Топъл и слънчев юни. Ако искате да поздравите някого, да споделите изява или да
рекламирате при нас, пишете ни на info@BulgariansinDetroit.com.
Даниела Начева
Редактор на електронен вестник „Българите в Детройт“

Книжката, в която деца от училище "България"
в Детройт участваха с преводи и рисунки може
да се закупи във филиалите на училището в
Трой и Плимут и е на цена $10. Поръчки се приемат и на
info@BulgariansinDetroit.com.
Чудесен подарък за всички!
Приказките са на пет езика: немски, френски,
италиански, английски и български.
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24 май в Детройт
24 май не е пореден, обикновен ден в година за българите, живеещи в далечния от Родината град
Детройт. Деца, родители, учители и
много гости се събраха да отбележат
празника на славянската писменост
и култура. В училище „България се
обучават 52 деца по програмите на
Министерството на образованието, а
в предучилищния клас има 13 деца.
За седма година възпитаниците на училището пяха и рецитираха
на трудния за тях български език. На
любимата, вечна песен „Една българска роза“ много хора в залата запяха
с изпълнителите. И дали защото е края
на учебната година, децата с радост пяха, че всичко им е наред. Едно от запомнящите се изпълнения беше драматизацията на песента за вълка и седемте козлета, в която участваха деца и от двата
филиала на училището.
Най-малките мажоретки, с красиви полички с цветовете на националния трибагреник, танцуваха на песента
за родината на Лили Иванова. Децата
показаха, че са научили и български народни танци: Веселиново хоро,
„Изгряла е месечинка“ и шопско заиграване. Най-малките се
радваха на батковците и каките
и потропваха с тях, защото българските ритми и музика са магия, която е навсякъде и за която няма възраст.
Присъстващите си пожелаха хубаво лято и до нови срещи наесен.
Даниела Начева
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Ваканция за училище „България“

Деца и учители от филиал Трой
Кога мина още една учебна година така и не разбрах. Със сълзи на очи се разделиха учители и ученици от училище „България“, филиал Плимут. Децата обещаха, че през лятната ваканция
ще продължават да четат и пишат и ще изненадат учителките есента. Ивайла Георгиев поздрави
учителите за последния учебен ден с чудесно стихотворение, децата изпяха любимите си песни, а
малкият Пакстън като взе микрофона изненада всички с чудесната детска песничка „Хей ръчички,
хей ги две“, на която и деца и родители пяха с удоволствие. И накрая, както винаги, се почерпихме.
Благодаря ви, учители, че полагате толкова усилия въпреки натовареното ежедневие да научите на нещо малките палавници.
Весела ваканция на всички и до нови срещи през септември.
Валентина Петрова-Маринова, Училище „България“ - Плимут
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Спортен празник с деца от училището
Деца от училище "България" отбелязаха края на учебната година
с разходка в Cranbrook - красива
природа, спортни игри, награди и
лакомства. Даже и учителките не
се стърпяха и подскачаха на въже
както в доброто старо време!

Дориана Стафорд,
Лицензиран Агент за Недвижими Имоти в Мичиган. Предимно в района на Детройт
Метро. Услуги и помощ на английски, български и руски.
Планувате ли да продадете къщата си, да купите нова,
да се преместите или искате да наемете къща, аз съм Вашият източник за помощ в бизнеса с недвижими имоти. Аз

съм агент, на който вярвате.
BRINGING DREAMS TO LIFE
Doriana Stafford, Realtor
Coldwell Banker Weir Manuel
177 N Main St., Plymouth, MI 48170
734-853-4673 // dstafford@cbwm.com
Харесайте на Facebook: https://www.facebook.com/DorianaWithColdwellBankerWM/
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Българско участие на парад на 29 май
За първи път България беше представена на парад в Метро Детройт. Всяка година
град Стерлинг Хайтс организира празнично
шествие на Memorial Day. Този път Българският
културен център прие поканата и в уговорения
час групата започна да се събира: Таня, Бистра, Дориана, Веселина, Велеслав, Даниела, Росица и американеца Скот, както и децата Мария, Ивана, Магдалена, Жана, Калина, Стефани и Анна. Всички получиха знаменца с националния трибагреник и с усмивки извървяхме
определеното разстояние.
Вървейки даже поиграхме български хора, а
наблюдаващите ни махаха с ръце и ни снимаха.
Това не беше задължителната манифестацията, която някои от нас помнят от България, а празнично
шествие, в което чрез участието си показахме, че в Детройт живеят българи, чуха нашата музика,
видяха нашите традиционни костюми и дори се опитаха да танцуват с нас.
Даниела Начева

Консулският ден се проведе на 28 май
Изнесеният консулски ден в Детройт премина
спокойно. Такъв не беше правен от две години и
имаше голям интерес. За организирането му помогна Българския културен център в Детройт.
Илчо Илиев: “Удобно е много и мисля, че е
добра идея няколко пъти в годината да имаме
среща с консула, за да си подготвим документите и да не губим връзка с родината.“
Генералният консул Иван Анчев и сътрудник
Вихра Михайлова обслужиха не само записалите
се, но и всички други граждани, които имаха нужда от нов паспорт, лична карта или пълномощно. Въпреки, че цените на услугите са завишени
двойно при изнесен консулски ден, гражданите бяха доволни, тъй като няма да им се наложи пътуване до Чикаго.
Много граждани пожелаха да получат новите си документи по пощата и попълниха допълнителна
декларация. Беше отговорено на редица въпроси във връзка с необходимите документи при пътуване до България на дете с един родител или придружител.
БЕЛ. РЕД.
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Победа за спортния отбор от Детройт
На 27 май в Чикаго се проведе традиционното ежегодно събиране на Мотоклуб
„Хайдути“ и Олимпийски клуб „Васил Левски“. Юнашкият събор и Хайдушките игри бяха
съчетани по най-добрия начин от възпитаниците на Националната Спортна Академия
«Васил Левски», които бяха главни организатори.
Началото на българското събитие бе поставено от състезания по футбол и волейбол, в
които се срещнаха отборите на „Васил Левски“, „Христо Ботев“, „БГ Детройт“,
„Нефтохимик“, МПО Пирин и „Джон Атанасов“. Събраните средства бяха дарени на Олимпийски клуб „Васил Левски“ към НСА, за дългогодишната им работа с деца сираци.
Игрите с топка бяха изпълнени с множество драматични спортни изпълнения, където приятелството и честната игра бяха основния победител. Заслужено, както и миналата
година, най-добри и в двата спорта бяха „БГ Детройт“, които спечелиха овациите на публиката.
След вкусния обяд, организиран от Мотоклуб „Хайдути“, който възвърна силите на
всички участващи, настъпи втората най-решаваща част от събора – народните борби и
хайдушките състезания.
Веселото настроение бе съпроводено от внушителните звуци на тъпана на Константин
Маринов – Коцето, ръководител на танцов състав „Верея“, който същия ден беше й
рожденик, и събра мало и голямо пред сцената. Любопитните погледи на децата и техните
родители, както и на рокерите приятели на българската общност останаха силно впечатлени от невероятното шоу.
На игрището излязоха внушителните фигури на старите борци, начело с многократния медалист от първенства за ветерани Любомир Ламбов. Под тежките удари на тъпана,
борците се вкопчиха с всички сили и направиха зрелищни схватки, които изпълниха с въодушевление публиката. След тях дойде ред и на по-младите момчета, които със своя жар,
сила и пъргавост изпълниха сърцата на публиката и още веднъж изявиха борческия дух
на нашия народ. Освен като състезател, Иван Кръстев от Детройт влезе и в ролята на съдия.
По материали от http://chicago.bg

Отборът от Детройт, който се класира на първо място по футбол и волейбол в Чикаго

С жълтата тениска е Иван Кръстев—Бореца
от Детройт

СТРАНИЦА 7

Брой 6, 2017

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Постановката „Великденско вино“ гостува в Детройт
На 2 юни имахме възможност да видим
на сцената в Балканския център в Трой
пиесата от Константин Илиев
«Великденско вино». В ролята на главния
герой, Емил Стоев завладя публиката със
своето талантливо изпълнение и познания за Васил Левски.
Пиесата “Великденско вино” е играна в
почти всеки театър в България, но за първи път в САЩ. Тя е избрана за найдобрия драматургичен текст на 20-ти век
в България, а авторът й Константин Илиев беше награден тази година с «Аскеер»
за цялостна творческа дейност.
Калина Маринова и Дориана Стафорд
прочетоха стихове за празника. Почерпката беше осигурена от българския магазин и семейство Начеви. Организатор на събитието беше Българският културен център в Детройт.
Даниела Начева
„Много благодаря. Беше страхотно!“
Валентина Камберова
„Благодарим на организаторите“ Благодаря, че ви има, мили хора“.
Блага Митева
„Не ми се случва много често да почивам, когато има концерт или театър. Хареса ми! Дано следващият път има по-голяма публика. Благодаря ви, че поддържате българския дух!
Дичка Димитрова
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За една идея и три сестри от Ню Йорк
Цветелина, Соня и Гергана Бочукови са три сестри, които идват в САЩ преди 17 години. Учат, работят, спортуват, забавляват се, но не забравят за България. Не пропускат да участват в събитие, на
което се събират средства с благотворителна цел. Така се появява идеята да тичат в маратон за жени в Ню Йорк. Няколко месеца Цвети и Соня се подготвят за това предизвикателство. Гери ги подкрепя по друг начин: създава онлайн кампания за събиране на средства YouCaring.com. Определената сума от 2 000 долара е събрана и даже надмината. Всеки дарен долар е удвоен от корпоративен
спонсор. Сестри Бочукови са избрали да дарят парите на Българския фонд за жените. Статистиката
посочва, че всяка четвърта жена в България е жертва на насилие. „Това не е просто статистика. Това
са нашите майки, баби, лели, сестри и дъщери. Събраните пари са в подкрепа на български жени и
деца, жертви на насилие, за да започнат нов живот“, каза Цветелина.

Българският фонд за цените (БФЖ) е основан през 2004 г. и е подкрепил над 150 организации в страната, които работят за правата на жените и момичетата. Заедно с набирането на средства
и даването на безвъзмездна помощ, Фондът има множество други дейности — обучение, застъпничество за правата на жените, кампании за повишаване на осведомеността за насилието над жените,
здравни грижи за жените (те осигуряват на 8 000 жени безплатен преглед за рак на гърдата) и други.
На 30 април българските момичета са сред 7 000 участнички в SHAPE Half Marathon (21 километра), който се провежда за 14-ти път. Разбира се, два-три дни след маратона имат мускулна треска, но са готови да го направят пак за добра кауза. Чрез маратона, сестри Бочукови установяват нови контакти и се надяват да продължат благотворителните изяви, които да помогнат за изграждането на една по-добра България за всички нас!
Гергана е също посланик на организацията „Тук
-там“ в САЩ. Това е организация (писахме за тях в
брой 4 и 5), която изпраща български студенти на обучение в чужбина.
Сигурна съм, че ще чуем и за други прояви на
сестри Бочукови и се надявам българската общност в
Детройт да подкрепи благородната им дейност.
Даниела Начева

Гергана Бочукова

Цветелина (вляво) и Соня Бочукови
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Танцът разказва истории
Нашата сънародничка Цвета
Касабова живее в Детройт само от
една година. Тя преподава
„Движения“ на студентите по театрално изкуство в Университета в Мичиган. Цвета е търсен хореограф, дизайнер на костюми и декори. Обявена е
за един от 25-те най-добри танцьори
през 2012 г. от списание Dance.
Цвета вярва, че танцът е визуално изкуство. Тя е играла в българския национален отбор по художествена гимнастика. От 2000 г. е в САЩ.
Работила е в Ню Йорк, Мериленд,
Вермонт, Флорида, а отскоро е в Мичиган и вече има идеи за собствено
Цвета (в оранжева блуза) с българи след представлението
студио. Танцовата постановка „Какво
правихме тази зима и фантастичните неща, които ни предстоят“ беше в сградата в Детройт, която е
купила с приятели. Чрез танц тримата собственици пресъздадоха трудностите, през които са минали,
докато почистят мястото. В това различно представление нямаше сцена, нямаше столове, осветлението и декорите бяха оскъдни, но много точно подбрани. Действието се движеше бързо и неочаквано
през различните зали, а публиката ги следваше. Кулминацията беше, когато танцьорите влязоха в
специално приготвена част с вода. Бавни и изящни фигури, в съчетание със звук и глас, накараха
присъстващите да се замислят. Много гости последваха артистите във водата.
От сърце пожелавам успех и нови изяви на Цвета в Детройт.
Даниела Начева
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Реклама

43230 Hayes Road, Clinton Township, MI 48038
(586) 649-7750
www.nessiefoods.com

Меню за настоящите летни месеци:
ВСЕКИ ДЕН ПРЕДЛАГАМЕ:
Шопска салата
Катък
Млечна салата
Зелева салата
Таратор
Пълнени чушки (постни и с кайма)
Сарми (зелеви и лозови)
Мусака
Скара
Пържени картофи със сирене

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:
Панирани пилешки хапки
Кашкавал пане хапки
Пържени тиквички с млечно-чеснов сос
Пържени патладжани с доматено-чеснов
сос
Боб в тава
Пилешки дробчета

В новият магазин ще намерите още по-голям асортимент от сирена, кашкавал, колбаси, брашно и захарни изделия - както български, така и
европейски.
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Конкурс „Моята българска бродирана риза“
Българско училище „АзБуки“ в Рим
и Колеферо към Културна асоциация
„Асен и Илия Пейкови“ в Италия организират КОНКУРС „Моята българска бродирана риза“ за рисунка и творчески текст до
30.06.2017г.
Всеки народ е известен със своите
специални традиции. Но, вероятно нищо
не е толкова характерно за манталитета
на един народ, като националната дреха,
свързана с традиционна бродирана риза.
Изкуството за декориране на дрехи, с различни орнаменти притежават много народи, но българската шевица — това е не просто красиви модели, а цяла система от символи и знаци, които имат специален смисъл за българите. Умението да се бродира е много
ценена, и майсторите на шевици винаги са били на почит. Шевиците са се шили от момичета, жени и баби, които предавали знания на своите деца и внуци.
Цел на конкурса
1.Да се възроди традицията и уважението към българската шевица.
2.Опознаване и разширяване на старото познание и свързване с новото време.
3.Насърчаване креативния потенциал и въображение на новото поколение към българската бродирана шевица.
4.Осъзнаване идеята за създаване на национален ден на българската бродирана риза
oблечена от всеки българин във всяка частица на земното кълбо.
5.Всеки българин малък или голям, мъж, жена и дете да се облече с национална българска бродирана риза веднъж в годината. Ден неделен, ден от първата седмица на месец
юни.
Денят да е неделя, денят да е празничен, денят да е специален!
Както на 1 март българи, румънци, молдавци и други народи се отличаваме с мартеници
от другите народи ,така един път в годината всеки българин да облече българска бродирана риза, за да подчертае своята националност.
В българската шевица е вложена сила, послание, защита и ни предпазва с всяка комбинация от геометрични форми, сакрални знаци и цветове!
6.Целта на конкурса е да насърчи българския народ за осъзнаване от признат национален празник на българската бродирана риза, която всеки да облича с гордост! С пожелание всеки българин да има в гардероба си поне една българска бродирана риза, която да
облича на този ден!
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Конкурс „Моята българска бродирана риза“
Участие в конкурса:
• В конкурса се допускат индивидуални и групови изпълнения, ученици от български училища от Република България, ученици от
български училища от чужбина. Участници
от 6 до 19 годишна възраст, разделени на
възрастови групи:
Категории на темите: • Рисунка - допускат се
рисунки с цветни моливи, пастели флумастери, бои-темперни маслени, водни, колаж и
др.
• Текст-допускат се всички възможни жанрове-стихотворения, пиеси, гатанки, пътеписи,
поеми и др.
Срок: Краен срок за участие е 30.06.2017г.
• Творбите за конкурса „Моята българска
бродирана риза“ се приемат на имейлите:
azbukibgscuola@gmail.com
mariolagueorguieva@gmail.com
или на адрес: Italia, 00175 Roma
via Vestrucio Spurina 105 ,sc.C
per Concorso”Camicia bulgara 2017“
На всяка творба, текст и рисунка, моля да бъдат изписани трите имена на участника, години, град, училище и имейл връзка.
Оценяване: Компетентно жури от известни, доказали се със световна признателност български творци и преподаватели от български и италиански университети ще класират найдобрите творби и рисунки.
Награди: грамоти, специални материални награди. Наградите ще бъдат упоменати по
фейсбук страницата на БУ„АзБуки“-Българско в РИМ Училище и на личната Ви имейл поща.
Условие за конкурса:
Участниците при подаване на своите творби и рисунки да удостоверят, че са съгласни
творбите им да бъдат използвани в изложби и творчески представяния.
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По червения килим
В миналия брой на вестника поздравихме успешно завършилите колеж български студенти. Мили момичета, постарайте
се да получите това, което обичате, иначе ще се наложи да заобичате това, което сте получили. Преследвайте и реализирайте
мечтите си!
По случай отличния успех при завършването на университета в Ан Арбър, семейството на Силвия Чишек ни покани,
заедно с още много други техни приятели, в руския ресторант
„Алегро“. За случая се бях накиприла и напудрила така, че милата Силвия, за да ме зарадва реши да поизлъже и възкликна: „Ау,
ти приличаш на филмова звезда“. Само пропусна да уточни дали
съм от периода на нямото кино или на черно-белите филми. Май
отдавна не бях купонясвала така. Нашата интернационална група включваше българи, поляци, руснаци и американци. Такова
парти се завихри, че другите гости в ресторанта седяха като публика и наблюдаваха атракциите, които изпълнявахме на дансинга. А за такива изпълнения предварителен сценарий на нашата група не ни е необходим. В един момент „руска пляска“ реши да ни засенчи с танцувални умения, но поради затруднен баланс и координация на движенията, разбраха че сме без конкуренция и ни освободиха терена.
Няма да излъжа, ако кажа, че това е един от любимите ми ресторанти. В повечето американски ресторанти сервитьорът ти взема паницата още докато кусаш с лъжицата. Тук такъв филм не се
прожектира. Никой на всеки залък не те пита колко ти харесва храната и не ти досажда с въпроси,
отговорите на които изобщо не го интересуват. Тук братушките само наблюдават и принасят едни
индустриални количества деликатеси. Е, естествено предварително поръчани от Диана и Кристиан,
които се бяха постарали да не пропуснат нито едно ястие от листа с менюто. Цяла нощ си правихме
харашото, предполагам за ужас на персонала, който стоически ни изтърпя.
В момента Силвия сбъдва още една своя мечта - да пътува из Европа, което е поредния подарък от семейството за
постигнатия голям успех.

Мила Силвия, пожелавам ти винаги да се целиш в луната. Дори и да не улучиш, ще
попаднеш сред звездите.
Дерзай и успех!
Емилия Димитрова
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Изненада за семейство Шивикови
На 3 юни приятелите на семейство Шивикови ги изненадаха с хубаво парти за
рождените им дни.
Това е малък жест за всичко, което те са направили
през годините!

Подаръкът за Марияна и Иван,
родом от Свиленград,
е ваканция до Лас Вегас.

Среща на българи от Кърджали в Детройт
Идеята се ражда спонтанно—на сватба в Монреал се събират доста хора от Кърджали и от дума
на дума се заговаря за организиране на среща. За място и избран Детройт. Така на 13 май в залата
на Гриър, която много пъти е събирала българите по различни поводи, се пълни, но този път с
кърджалии. Срещите са много приятни, след 20-30 години и понякога е трудно да разпознаеш как
времето е променило съседа от долния етаж или учителката от основното училище. Сред гостите
са Радко от танцовия състав към Културния дом в Кърджали, който сега живее в Торонто. В ролята на водещ влиза Кирчо, също със стаж от Културния дом, сега живеещ в Чикаго.
Присъстващите се радваха, че са се намерили след толкова години и не си казаха сбогом, а си пожелаха още срещи.
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Поздрав
На 22 май в семейството на Николай и Сара Белинови от Кентън се роди първото
им детенце Aria Charlotte с тегло 8 pounds
5 ounces и дължина 21 inches.
Освен бабите и дядовците, щастлива е ле-

ля Кристина, която обича да гушка бебето.

ЧЕСТИТО!

На международния детски
фестивал, който се проведе в на 21 май в Трой, деца от 5-ти и 6-ти клас от
училище „България“ представиха страната ни.
БРАВО!

На българската маса със
сувенири, Джон Карзон демонстрираше своята гайда.
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Поздрави
Поздравления за Татяна Борисова
от Sterling Heights, която завърши с отличие
Baker College, специалност “Бизнес“.
БРАВО!
Заслужена победа, извоювана с труд и постоянство!
Поздрав от дъщеря й Диана:
"What lies behind us and what lies before us are tiny
matters compared to what lies within us."
My mother is my Queen and my highest role model. I am
so proud of her, proud to call her my mom!
She not only graduated with a bachelor's in Business
administration but came here to a foreign country with
two children, full time working, and still got a 3.9 GPA
AND OWNED THE STADIUM!!!

Поздравления за

Миглена Михайлова, която завърши
International Academy of
Macomb и ще продължи
обучението си в Grand
Valley State University
(Frederik Meijer Honors
College) специалност

Behavioral Neuroscience и
втора специалност Испански.
Пожелаваме много здраве, щастие и късмет и знаем, че каквото пожелаеш—
можеш да го постигнеш. Гордеем се с теб и много те
обичаме!
Мама, тате и батко

Честито на Александър Жлебинков
от Macomb, който завърши с отличие
Eisenhower High School и планува да
продължи образованието си в Oakland
University, инженерна компютърна
специалност.
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На 7 юни в Детройт празнуват

Честит юбилей на нашата редакторка Тоникрасиво момиче, което
пише книги, рисува и се
интересува!

Честит 2-ри рожд ен
д ен на слънчевата
Зара.
Умно и добричко д ете,
за радост на всеки!

Няма пет-шест, защото
Сашо също има рожден
ден и става на 56!
Весел ден!

Честит рожден ден на Александър, който учи в
Central Michigan University и помага в катедрата по компютърни науки.

Празнува и Нора, за която музиката е
удоволствие и работа. Директор на
българското училище, ръководител на
танцов състав „Извор“, приятел, който
намира решение във
всяка ситуация.

Дво ен празник, с
двойно число отб елязват
Мария и Ивана.
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Страницата на Поли
В този брой започваме да поместваме материали от Полина Макнев.
Тя е в 9-ти клас, обича да танцува и пише.
Според тълковния речник танц е "стъпване или поредица от движения,
обикновено в такт с музика." Има много форми на танца, вариращи от
фолк, класически балет до модерен танц. Народните танци са свързани
със специфична култура и група от хора. Те често отразяват живота на
тази група по време на определен период от време и включват определени костюми. Една история може да бъде разказана чрез комбинация от
движения на ръката в ритъма на песента. С много регионални варианти
във всяка страна, народните танци са били предавани поколения наред и
оцелели през годините и все още обединяват хора от подобни среди. Тези видове танци са често изпълнявани на местни културни събития или
големи международни фестивали.
Има и голям брой танци, които не са свързани със специфична култура
като класически балет, джаз, съвременни танци и други. Тези танци са
също толкова трудно да бъдат научени и разказват история чрез костюми, хореография и песни. Въпреки че те не са с културно значение, тези
танци успяват да влияят на публиката емоционално, когато са изпълнени
добре. Такива танци могат да се видят на концерти, танцови състезания или музикални клипове.
Аз лично имам опит и с двата вида танци - като член на фолклорен състав и група към танцово студио. Сходството между двете групи е, че се танцува и има определени часове за репетиции. Въпреки
това има повече разлики, отколкото прилики. Фолклорната група, с която
танцувам е за български танци. Членовете са българи, които се събират
заедно, за да учат и изпълняват традиционни танци. Тъй като това не е
професионална група, планирането на репетициите е много трудно и това
забавя процеса на научаване на нов танц. Костюмите са различни в зависимост от региона в България, от където всеки танц произхожда. Участваме в местни събития и фестивали или пътуваме до близки на Детройт градове.
В студиото учим много видове танци: балет, лирика, джаз, хип-хоп и съвременни. Всяка група е определена според възрастта и нивото на умения
на участниците. Моят екип се състои от няколко момичета и едно момче.
Репетициите са няколко пъти в седмицата, на които (през по-голямата
част) всички сме там! През първите няколко седмици от годината се учат
кратки танцови комбинации и техника, а след това започваме да учим съчетанията за състезания. Има поне три състезания годишно, където се състезаваме с танцьори от други студия в Мичиган. В края на годината има концерти, за да покажем танците на семействата и приятели си. Осен това през цялата година има задължителни класове, водени
от професионални танцьори, а в края на юли започват летните класове.
Полина Макнев
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Весела ваканция на всички деца

С тези красиви кукли, изработени от Пепа Иванова, пожелаваме в есела ваканция на д ецата от Мичиган.
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Aбонирайте се тук

Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета Бейм,
Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят отговорност за съдържанието на материалите. Изказаните мнения е възможно да се различават от становището на редакционната колегия. Авторските материали подлежат
на редактиране.

С промо код
получавате 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец

BNT1,Evropa TV - RT,RING
TV - RT,
bTV Action - RT

16 Български Тв канала

27 Български тв канала и
още нещо

СТРАНИЦА 22

