Приятелска среща и концерт на Туристически хор „Еделвайс” към
Туристическо дружество „Трапезица 1902” – Велико Търново и
Туристически хор „Морски звуци” – Варна
На 10 септември 2016 г., ние, хористите от Туристически хор „Еделвайс”, посетихме
морската столица на България – Варна. Настанихме се в големи бунгала в Плажен комплекс
„Фичоза”. Условията в тях много бяха добри. Имаше пълно обзавеждане- климатик,
телевизор, кухненски офис, хладилник, сервизни и спални помещения. Отпочинали,
посетихме живописния морски плаж. На плажната ивица имаше наредени хранителни
заведения. Към 16 часа потеглихме към центъра на града, където проведохме приятелската
среща с хористите от Туристическия хор „Морски звуци”. Концертната зала имаше добра
звукова акустика и беше снабдена с роял.
Първи на сцената пяха хористите от Туристически хор „Морски звуци”. Преди
започване на концерта, имаше поздравително слово от председателката на хор „Морски
звуци”, чрез което тя изказа своята радост от осъществената среща и пожела да имаме нови
успехи и нови срещи. Председателката на Туристически хор „Еделвайс” – инж. Стефка
Станева поднесе поздравителни слова за приятелската среща и подари, от името на хора и
Туристическото дружество на хор „Морски звуци”, голяма картина с изглед от Велико
Търново.
Хористите от хор „Морски звуци” изпяха много песни с лекота под ръководството на
тяната диригентка.
Ние представихме 6 песни, 4 от които бяха по текст и музика на нашия диригент
маестро Иван Данчев. Той впечатляващо представяше всяка една от песните с подробности
от текстовете Те бяха следните: „Благословена зема”, „Да се обичаме”, „Горската пътека”,
„Мечтание”, „Бяла чешма” и „Нощта, любовта и песенат”. Солисти бяха Христина Колева и
Стефан Занев, които се представиха много добре. Бурните ръкопляскания на публиката
показаха, че представянето на хор „Еделвайс” е на високо ниво.
Вечерта приятелската среща продължи в морския ресторант „Викинг”. Имаше
веселие с подобаваща вечеря. Чрез приятелски разговори, обменихме информация за
предстоящи представания и нови срещи.
Повечето от хористите, от хор „Морски звуци”, участват в морска и гръцка формации
в град Варна. Те имат желание да се организира гръцка формация и във Велико Търново.
Доволни и с добри впечатления, късно вечерта пристигнахме в Плажен комплекс
„Фичоза”.
От терасите на къщичките наблюдавахме нощно време Черно море. В далечината се
виждаше своеобразен пиратски чуждестранен кораб и още много други параходи и лодки,
които бяха силно осветени. Гледката и времето бяха прекрасни !
Морското утро на 11 септември ни посрещна с ярко слънце и морски бриз. Посетихме
отново плажа, но морските вълни бяха огромни и плуването беше невъзможно.
Отпочинали, доволни от срещата и концерта, отпътувахме за Велико Търново.
Направихме кратка почивка край град Търговище, до един малък язовир. Освежихме
се, направихме снимки и продължихме пътуването към родния град.
Благодарим на Туристическото дружество „Трапезица 1902” за оказаната помощ.
И нека, в бъдеще, имаме повече туристически походи и екскурзии, защото, те
спомагат за по-добро физическо и психично здраве, и да се запознаваме с красивите места
на нашата страна.
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