VІІ НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, БЛАГОЕВГРАД

На 16–17 ноември 2012 г. се състоя VІІ Национално многоезично
състезание, което събра 136 ученици от цяла България в Благоевград. Гостите
пристигаха от различни части на страната. За учениците предвидих посещение на
университетската библиотека Паница в Американския университет в Благоевград,
която е най-голямата англоезична библиотека в югоизточна Европа. Състоя се
поздравителен концерт в залата на Драматичен театър „Никола Йонков Вапцаров”,
Благоевград, който включваше изпълнения на различни езици на ученици от
благоевградски училища. Изпълняваха песни на френски, английски, руски и дори
корейски под акомпанимента на китари и пиано, умело ръководени от учители по
музика – истински професионалисти! Дори учителят по музика, Велизар Балевски от
Природо-математическата гимназия „Академик Сергей Корольов”, Благоевград
сключваше брак на следващата сутрин в друг град, но направи жест към възпитаниците
си и остана на концерта, за да свири на пиано и други инструменти и подкрепя своите
ученици! Представени бяха и сценки от „Макбет” на Шекспир и басни от Лафонтен.
Концертът стана невероятен и благодарение на емблематичния за Благоевград
ансамбъл Пирин, които изпълниха финален блок с танците „Гайда” и „Логодажкото”,
като завършиха с прословутата песен „Засвирете мури”:
Засвирете мури, мури от Пирина,
Разклатете ясни, медени звънчета,
Песни пейте, птици гласовити...

Любка Стоименова
Старши експерт по чужди езици
РИО-Благоевград

Танцова формация „Астра” откри концерта с красивото изпълнение на „Болеро”.
Ръководител: Галина Златкова

Малките русисти от СОУИЧЕ „Свети Климент Охридски”, Благоевград.
Ръководители: Жана Лалева и Теодора Радева

Яница Рагева от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, Благоевград изпълни песента „Je t’aime”

Виктория Янакиева от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий”, Благоевград изпълни корейско-английската
песен „Midnight”

Сцената с трите вещици от Шекспировото класическо произведение „Макбет”, изпълнена от ученици на
английски език от Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов”, Благоевград. Ръководител: Красимира Топузова

Откъс от интерпретацията на басните на Лафонтен, изпълнена на френски език от ученици от Езикова
гимназия „Акад. Л. Стоянов”, Благоевград. Ръководител: Ана Казо

Трупата от ПМГ „Акад. С. Корольов”, Благоевград обра овациите на публиката с брилянтното си
изпълнение на песните „Земля в илюминаторе”, Алилуя” и немската закачлива песен „Верлибен…”.
Ръководител: Велизар Балевски

Емблематичният ансамбъл „Пирин” и „Логодажкото”

