
с е  н а р и ч а 
с п е к т а к ъ -
лът-концерт, 
посветен на 
65-годишни-
ната на орга-
н и зи р а нат а 

извънучилищна дейност в Русе. 
Той ще се състои от 18,30 часа на 
31 май 2014 г., събота, в голямата 
зала на Доходното здание.

В спектакъла със свои изпъл-
нения ще участват всички фор-
мации от ОбДЦКИ. „Детство 
мое” е по сценарий и режисура 
на Любомир Кънев (ръководи-
тел на Студио „Театър”), водеща 

е актрисата Ралица Константино-
ва (ръководител на Детската теа-
трална работилничка).

Уважаеми русенци и гости на 
града,

Не пропускайте концерта на 
децата творци на Русе! Поощре-
те техния талант, както ще го на-
правят и поканените тук бивши 
художествени ръководители, пе-
дагози, работили през годините в 
центъра, много от бившите него-
ви възпитаници, които незави-
симо с какво се занимават днес 
– помагат морално и материално 
на центъра за осъществяването 
на различни негови проекти.

Детство мое

П осл а н и ци н а 
к ра со т а т а  
и  д о б ро т о

Общинският детски център 
за култура и изкуство се утвърди 
като желано и предпочитано мяс-
то от децата и младите хора на 
нашия град. Всички ръководители, 
работещи тук, допринасят за ли-
чностното развитие на даровити-
те деца на Русе. Стимулират ги в 
стремеж към познанието и инте-
рес към изкуствата и културата. 
По този начин младите таланти 
могат да направят своите първи 
стъпки към европейските и све-
товните сцени. Така, те се явяват 
малки посланици на България и на 
нашия красив град Русе, печелейки 
нови почитатели на страната ни.

Всички, които усъвършенстват 
дарбите и заложбите си в различ-
ни ансамбли, школи, студиа, фор-
мации, клубове, хорове и групи, из-
растват като добри професиона-
листи и като изключителни родо-
любци.

На изкуството на нашите деца 
и младежи се радват и възхищават 
както русенци, така и жителите 
и гостите на много български гра-
дове, а така също публиката в Ис-
пания, Италия, Турция, Франция, 
Русия, Полша, Унгария, Япония, Ин-
дия, Румъния, Македония, Чехия, 
Словакия и много други страни.

Дълголетната и успешна дей-
ност на Общинския детски център 
за култура и изкуство, който днес 
отбелязва своята 65-годишнина, е 
категорично потвърждение на иде-
ята, че подкрепата и насърчаване-
то на творческите способности на 
юношите и децата е една необхо-
дима и голяма инвестиция в бъде-
щето на Русе – градът на свободния 
дух, на България.

Обръщам се към всички млади 
хора и към родителите на по-мал-
ките: Елате в голямото и задруж-
но семейство на Общинския дет-
ски център за култура и изкуство! 
Тук Ви очакват прекрасни специа-
листи, а заниманията са безплат-
ни, за което се погрижиха Общин-
ският съвет и Община Русе.

Бъдете здрави! На добър час през 
юбилейния творчески сезон!

Юлия ЕНЧЕВА,
директор на ОбДЦКИ

В 65-годишната история на организираната 
извънучилищна дейност в град Русе с неза-

менимото си място се вписва Общинският детски 
център за култура и изкуство. Независимо как се 
е наричал в различните периоди през тези шест 
десетилетия в него са се обучавали и развива-
ли своя талант хиляди русенчета. Една част от 
тях сега са известни творци – артисти, художни-
ци, музиканти, хореографи. Други са уважавани 
учители, журналисти, юристи, лекари, инженери, 
спортисти – хора с различни професии, но всеки 
от тях запазил живо пламъчето на творчеството 
в сърцето си и голямата любов към изкуството. 

Сред имената личат Нешка Робева, Веселин Топа-
лов, Даниела Доковска, Татяна Цветкова, Силви 
Стефанов, Нели Пигулева, повечето от сегашните 
ръководители в ОбДЦКИ…

Днес в 20 формации на центъра – ансамбли, 
школи, хорове, състави, студиа, клубове и гру-
пи, участват над 1200 деца и младежи от 3 до 23 
години. Техни художествени ръководители са 
утвърдени в своята област творци, голяма част 
от които бивши възпитаници на центъра. Те са 
призвани да развиват потребностите, интересите 
и способностите на малките русенци с творчески 
заложби.

Април, 
2009 г. –
шествие 
по случай 
60 години  
ОбДЦКИ

Старт на инициативите във връзка с от-
белязването на 65-годишнината от зараж-
дането на извънучилищната дейност в град 
Русе бе даден с големия фолклорен концерт 
на 8 май, в който участваха ансамблите „Рус-
чуклийче”, „Здравец” и „Зорница”, Школата 
за народно пеене. Последваха го:
– концерт на детска вокална група „Слънце” 

с участието на Хайгашод Агасян – 13 май;
– концерт на Тамбурашки оркестър „Русе“ 

– 19 май;
– концерт по случай 15 години от създава-

нето на ФМБ „Мираж” – 28 май;
– концерт „Фолклорна плетеница” за 45-го-

дишнината от създаването на детско-юно-
шеския фолклорен ансамбъл „Зорница” 
– 6 и 7 юни.

Празнични концерти

Празнично издание              Русе, 31 май 2014 г.



От творческия сезон 2013/2014 
г. в списъка с дейности ОбДЦКИ въз-
станови заниманията по стандарт-
ни и латиноамерикански танци. Бе-
ше създаден Клуб по спортни танци 
с ръководител Александър Смиков-
чук. В момента в клуба в магията на 
танца са потопени 25 момичета и 
момчета от 7 до 12 години.

Салса формацията „Ля росса” 
с ръководител Ангел Филиповски 
също е от новите форми в детския 
център. Във вихъра на латинотан-
ците са вече над 20 деца от 6 до 15 г.

Също от този творчески сезон 
започна дейност още една нестан-

дартна нова форма – Детско-юно-
шески духов оркестър и школа за 
изучаване на духови инструменти – 
индивидуално обучение. Десетина 
деца навлизат в тайните на свире-
нето със саксофон, тромпет, тром-
бон, валдхорна и др. под ръковод-
ството на Олег Филипов

В Школата по пиано, която 
продължава успешно да подготвя 
млади таланти в клавирното изку-
ство, в момента се занимават около 
15 деца на възраст от 6 до 17 годи-
ни. Преподавателят Мая Тодорова 
провеждат индивидуални часове с 
всеки ученик.

Нов фестивал
На 25 и 26 април 2014 г. град Русе беше 

домакин на Първия фестивал на руската 
поезия, песен и танц. Негови организато-
ри бяха „Движение Русофили - клон Русе”, 

Генералното консулство на Руската федера-
ция в Русе и ОбДЦКИ и се проведе под па-
тронажа на кмета на община Русе Пламен 
Стоилов. Идеята е следващите години фес-
тивалът да стане ежегоден и нацинален.

Най-много деца и младежи с 
огромно удоволствие се включват 
в трите фолклорни състава „Рус-
чуклийче”, „Здравец” и „Зорни-
ца”. Техният брой е над 600 и с 
всеки нов творчески сезон на Об-
ДЦКИ се увеличават. Освен това 
немалък е броят и на децата, кои-

то посещават заниманията на Би-
товия хор към ансамбъл „Зорни-
ца”, както и школите за народни 
инструменти и пеене.

Възпитаниците на Школата за 
народно пеене се съревноваваха с 
над 400 деца и младежи от цялата 

страна на провелия се в начало-
то на март т.г. Седми национален 
фолклорен конкурс. Дуетът Адри-
яна Николова и Моника Иванова 
зае второ място в първа възрасто-
ва група. С поощрителни награ-
ди при най-малките до 10 години 
е Симона Стамова (на снимката 
вляво), а във втора група - Мони-
ка Иванова и Бонелия Лазарова.

С четири златни купи се за-
върнаха танцьорите от русен-
ската формация за модерен ба-

лет „Мираж“ към ОбДЦКИ от 
националния конкурс „Праз-
ник на модерния балет“, който се 

проведе преди месец във Варна. 
В надпреварата се включиха 29 
танцови състава с над 400 учас-
тници от София, Варна, Шумен, 
Горна Оряховица, Свети Влас, 
Силистра, Белослав и Русе.

Възпитаниците на Наталия 
Томова и нейния помощник Ро-
сица Терзийска взеха участие в 
две възрастови категории - от 8 
до 11 години и над 16-годишна 
възраст. Петте авторски танца 
изправиха публиката на крака и 
донесоха на русенските танцьори 
първите места за балетния със-
тав и за хореография за танца 
„Всичко е наред“ – при по-мал-
ките, а при по-големите „Мираж“ 
грабна първото място и награда 
за хореография за танца „Събуж-
дане със слънцето“.

Категоричната си красива по-
беда талантите от студио „Ми-

раж“ посвещават на 15-та годиш-
нина от създаването на форма-
цията. Постиженията на мла-
дите танцьори са плод на труда, 
усилията и старанието както на 
ръководителите на състава, та-
ка и на всички деца, участвали и 
участващи в изявите на балетна-
та формация.

„Гледал съм ви нееднократно. 
Страхотни сте! И костюмите ви 
са изключително красиви! Желая 
Ви да продължите да представя-
те достойно града ни на всички 
надпревари, в които участвате“, 
обърна се към призьорите от ба-
лета кметът на Русе Пламен Сто-
илов. На среща с тях след успеха 
той им подари знамето с герба 
на Община Русе, като им поже-
ла да го развяват винаги, когато 
постигнат успехи, да популяри-
зират красивия ни град.

Б а л е т  „ М и р а ж “  –  
ф е е р и я  о т  ц в е т о в е  и  р и т ъ м

Магията на музиката и танца

Пъстри фолклорни дъги

П р и я т ел и н а к н и га т а

През 2013 г. с литературен 
празник бе отбелязана 15-го-
дишнината на Клуб „Прияте-
ли на книгата”. В момента клу-
бът наброява около 50 ученици 
от начален курс на обучение от 
ОУ „Иван Вазов” и ОУ „Отец 
Паисий”. Чрез литературни ут-
ра, състезания и вечери, децата 
отбелязват национални празни-
ци, значими дати от българската 
история и годишнини от рожде-

нието на известни детски поети 
и писатели. Пресъздават обреди 
и обичаи за големи християнски 
празници.

Всяка година клубът издава 
сборник с литературни произве-
дения на талантливите деца. Тази 
година, в навечерието на отбеляз-
ването на 65 години организира-
на извънучилищна дейност, пред-
стои излизането на седмото из-
дание на „Книжка сладкодумка”.

Успехи преди празника
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Шестгодишната Виктория 
Христова от Школата по изоб-
разителни изкуства с ръководи-
тел Маргарита Христова спечели 
през май трета награда от Меж-
дународен конкурс в гр. Бурса, 
Турция, на тема „Едно щастливо 
семейство”.

Участието стана възможно 
благодарение на Дружеството за 
културни връзки с Турция „Гю-
неш” в Русе. Виктория получи 
своята награда – прекрасен ръ-
чен часовник – на тържествено 
награждаване в „Зефер Плаза“, 
където присъстваха много деца, 
представители и на други бал-
кански страни. Тя ще продължи 
да се развива своя талант и усет 
към красивото, заедно с още над 
40 деца и младежи, които посе-
щават Школата по изобразител-

ни изкуства към ОбДЦКИ. Под 
вещото ръководство на г-жа Хри-
сандова младите художници под-
готвят пъстри творби от акварел, 

темпера и рисувана коприна и пе-
челят призовите места от реди-
ца национални и международни 
конкурси.

В началото на май т.г. в гр. Пе-
трич се проведе Международния 
конкурс „Изгряват звезди”. С пе-
сните „Мамбо разходка” и „Ми-
шокът Зоро и мишката Мария” се 
представи Катрин Радева (сним-
ката горе). Журито под предсе-
дателството на Хайгашод Агасян 
й присъди първо място сред 25-

те участници в първа възрасто-
ва група.

На Националния фестивал на 
руската песен – също през май, в 
гр. Ямбол с първа награда бяха 
отличени Габи Вълчева с песен-
та ,,Мьi вместе’’ и Аделина Раде-
ва с „Во поле береза стояла”. С 
песента,,Катюша’’ трета награда 
взе Мира Пуйкова. И трите деца 
са допуснати до последния етап на 
фестивала, който ще се състои на 
14 юни т.г. в гр. Велико Търново.

В края на май малките певци 
от ДВГ „Слънце” участваха с ус-
пех в Международния евро поп 
фестивал-конкурс в град Будапе-
ща, Унгария.

През този творчески сезон 
носителите на много престиж-
ни отличия за сцените на цялата 
страна - Детската театрална ра-
ботилничка и Студио „Театър”, 
подготвят поредните интересни 
пиеси. Малките актьори репе-
тират усилено „Трите прасенца” 
(английска народна приказка), с 
която ще участват в театралния 
фестивал тази година.

Младите творци от Студио 
„Театър” подготвят постанов-
ката „С любовта шега не бива” 
от Алфред дьо Мюсе, с която 
ще участват в 18-я Национален 
ученически театрален фестивал 
„Климент Михайлов” (Русе, 9–16 
юни 2014 г.).

На 26 май носителят на десет-
ки престижни награди от светов-
ни и национални фестивали дет-
ският хор „Дунавски вълни” от-
пътува за участие в престижния 
17-ти Международен хоров фес-
тивал „Гласовете на света”, който 
се провежда до 1 юни в град Нан-
си, Франция. Русенските таланти 
са единственият хор от България, 
който ще представи българско-
то хорово изкуство, и са избрани 
след дълга и тежка предварител-
на селекция. Участието в този го-
лям световен музикален форум се 
осъществи с подкрепата на Об-
щина Русе чрез програмата за фи-
нансиране на проекти в областта 
на изкуството и културата.

Преди заминаването им из-
пълнители от хор „Дунавски 
вълни“ се срещнаха с кмета Пла-
мен Стоилов, който подари на 
хористите знаме с герба на Об-

щина Русе и им пожела успех в 
предстоящата надпревара с още 
12 певчески колектива от чети-
ри континента, както и да про-

дължават да прославят името на 
Русе на международните сцени и 
утвърждават авторитета му като 
културна столица на България.

    Хор „ Дунавски вълни“ 
излиза за поредна престижна награда

Пъстрата палитра на малките художници

Н о ви ш емет н и изя ви  
н а п евци т е о т „ Слън це“

Театралните 
постановки '2014

Всяка година в навечерието 
на големи празници (Баба Мар-
та, Цветница, Великден, Гергьов-
ден, Коледа и др.) се провеждат 
атрактивни пътуващи работил-
ници по училища.

Превърналата се вече в тра-
диционна Великденска рабо-
тилница към ОбДЦКИ гостува 
на най-малките ученици в сед-
мицата преди големия хрис-
тиянски празник. Под наслов 
„Шарени черги, писани яйца“, 
учениците от първи до четвър-
ти клас разучават традиционни 
и нестандартни техники за боя-
дисване на яйца. Инициативата 
дава възможност на малчугани-
те да се запознаят с българските 
традиции и обичаи. Тази година 
работилницата, организирана 
от Клуба за традиционен бит и 
култура „Непресъхващ извор“ с 
ръководител Теменужка Донева, 
гостува на училищата „Дойче шу-
ле“, „Братя Миладинови“, „Иван 
Вазов“ и „Тома Кърджиев“. 

„Непресъхващ извор“

Успехи преди празника
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Здравейте от 2115 година!
Преди век всички очакваха, че 

технологиите ще се развият до-
толкова, че най-разпростране-
ните вещи ще станат летяща-
та кола и машината за прелива-
не на знания, но всички грешаха. 
Правителствата на Великите 
сили се споразумяха за провежда-
нето на една по-екологична поли-
тика и решиха да инвестират в 
„излекуването” на всички щети, 
сторени на Земята от човека. 
Главната цел на всички вече е из-
граждането на едно общество, в 
което истинските ценности са 
духовните добродетели и култу-
рата.

Но хей, не си мислете, че тех-
нологичният прогрес е приклю-
чил! Ето, вече имаме първия 
междугалактически фестивал 
на Марс, в който участие взеха 
хор „Дунавски вълни” и детска 
вокална група „Слънце”, заедно с 
тамбурашкия оркестър и с шко-
лата по пиано. Те дори записаха 
актуална плоча с песни, която 
да бъде изпратена към другия 
край на Вселената. Емблема-
тичен успех отбелязаха и фол-
клорните ни ансамбли „Здра-
вец”, „Зорница” и „Русчуклийче”, 
които в буен ритъм с школите 
за народни инструменти и на-
родно пеене спретнаха първото 
окололунно хоро! Театралните 

ни работилнички вече изнасят 
паралелни представления в ня-
колко галактики с помощта 
на свръхсложни холограми, ка-
то заедно с клуб „Приятели на 

книгата” интерпретират про-
изведения за деца и възрастни 
на някои от големите световни 
писатели и драматурзи. Наско-
ро се дочу, че на последното си 
участие на танцовия фестивал 
на планета от Андромеда ба-
лет „Мираж” и школите за сал-
са и спортни танци са получи-
ли комплименти и запитвания 
от няколко странни същества... 
Като заговорихме за Космос, на-
вярно сте разбрали за участи-
ето на мажоретния ни състав, 
акомпаниран от школата за ду-
хови инструменти, които съз-
дадоха невероятната атмос-
фера на междусъзвездния поход 
Везни – Козирог, организиран от 
НАСА. На финалната планета 
от маршрута беше организиран 
панаир, в който клубът по при-

ложни изкуства и етнография 
„Непресъхващ извор” представи 
образци от българския фолклор 
и така ни прослави из цялата 
Вселена.

Както обикновено всичко то-
ва научаваме от вестник „Екип 
101”, издаван от клуб „Журналис-
тика” със съдействието на шко-
лата за изобразителни изкуства, 
които заедно изграждат и допъл-
ват новия вид на вестника, напо-
добяващ „тухлите” от далеееч-
ната 2014-та, наричани странно 
защо „таблети”. Та вече всичко е 
толкова по-компактно и удобно 
– младите журналисти (подобно 
на един твърде ретро филм „Ха-
ри Потър”) постоянно могат да 
обновяват информацията в ме-
сечното издание, ако дочуят, че в 
последния момент някоя от раз-
нообразните школи в детския 
център е отбелязала успех. А 
най-хубавото от всичко е, че след 
множеството весели състезания 
и конкурси, клубовете от всички 
галактики, до които е достигнал 
човекът, се сдружават и завърз-
ват страхотни приятелства!

Това е от мен!
До скоро, другари от минало-

то, ще си пишем скоро, за да ви 
разказвам за още страхотни по-
стижения на русенските школи 
от ОбДЦКИ!

Ваша МАРИНА

Едва ли някой жител и гост на 
град Русе не знае или не е чувал 
за богатата и разнообразна ху-
дожествено-творческа, забавно-
развлекателна и концертна дей-
ност на ОбДЦКИ. Зад гърба си 

различните танцови, певчески, 
инструментални и други твор-
чески формации имат хиляди 
изяви на концерти, състезания, 
изложби, фестивали и конкурси 
– в общината, областта, страната, 

в чужбина. Със своите творби и 
изпълнения пред публика деца-
та творци от центъра отдавна са 
посланици на мира, красотата и 
доброто в света.

При тяхното участие залите са 
пълни не само с ентусиазирани 
родители, но и с истински цени-
тели на изкуството и таланта.

Всяка година през пролетните 
и есенните месеци Русе отново и 
отново е столица на младото бъл-
гарско слово, актьорско майстор-
ство и даровито пеене. Градът е 
емоционален свидетел на кул-
минацията на широко известни 
и очаквани с творчески плам на-
ционални ученически конкурси 
и фестивали.

От 2009 до началото на 2014 
г. състави на ОбДЦКИ са участ-
вали в над 500 концерта в Русе 
и областта. Освен това децата 
и младежите от формациите са 
се включили в над 90 национал-
ни и международни фестивали 
и конкурси, а децата от Школа-
та по изобразителни изкуства са 
участвали в около 50 национални 
и международни конкурси и пле-
нери за детски рисунки.

Големите заложби на русенските таланти

Абсолвенти и абитуриенти 
днес... Преди 5 години тези 
млади творци от клуб „Жур-
налистика“ бяха едни от глав-
ните действащи лица при по-
срещането на гостите на 
празничното тържество на 
ОбДЦКИ.

Няма национален празник, честване на бележити дати и годишни-
ни, концерт или друга общоградска или съсловна, дори и фирмена 
проява, в която да не участват детските състави от центъра. 
Чести гости на русенските деца таланти са изявени български 
певци, които заедно с тях изпълняват популярни песни.

Създадено  
от младите журналисти  

от клуб „Журналистика“  
към ОбДЦКИ – Русе.

Редактор Пламен Атанасов.
Повече за клуба  

и вестник „Екип 101“ на: 
http://ekip101.com

Информация,
записвания и справки:

Общински детски център за култура и изкуство – Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Околчица” №9 (до бл. 83)
телефони: 082/ 845 734 и 845 471; e-mail: obdcki@abv.bg.               Предпечат: Юлиан Нецков.

К о н ку рси и фест и ва л и ,
о рга н изи ра н и о т 
О бДЦКИ вся ка год и н а :
• Национален конкурс за деца и 

младежи – изпълнители на на-
родна музика

• Национален ученически кон-
курс за литературно творчест-
во и журналистика „Стоян Ми-
хайловски“

• Национален ученически те-
атрален фестивал „Климент 
Михайлов“

• Фестивал на руската поезия, 
песен и танц

ОбДЦКИ -- 101 години по-късно. . .

Детско творчество
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Създадено от младите журналисти от клуб „Журналистика“ към ОбДЦКИ.
Повече за клуба и вестник „Екип 101“ на адрес: http://ekip101.com

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

ТВОРЧЕСКИ СЕЗОН 2013/2014 ГОДИНА

20 безплатни форми на обучение на русенските ученици

Фолклорен танцов ансамбъл  
„Здравец“

гл. худ. ръководител 
Димитър Донев  

и репетитор Катя Куцарова 
репетиции – в залата 

на бившето кино „Аврора“

Студио „Театър“

Школа за народни инструменти – тамбура, 
гайда, акордеон

Детски хор  
„Дунавски вълни“

ръководител  
Любомир Кънев 

репетиции – 
в ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“, 

ул. „Околчица“ №9 (до бл. 83)

ръководители Светлана Недкова-
Петрова, Иван Минчев, Евтим 

Русков и Анатоли Гавраилов; 
репетиции – ОбДЦКИ (до бл. 83) 

и в бившето кино „Аврора“

диригент Весела Тодорова и 
корепетитор Силвия Кьосева 

репетиции – в залата 
на ул. „Борисова“ №16,  

партер (на гърба на блока)

Тамбурашки оркестър 
„Русе“

диригент  
Наталия Константинова, 

преподаватели по тамбура 
Емилия Иванова, Георги 

Тодоров и Йоланта Димова

Фолклорен ансамбъл 
„Русчуклийче“

худ. рък. Нели Гарвалова-
Христова, репетитори 
Мирослав Кушев и Теодора 
Константинова; репетиции –  
в бившето кино „Аврора“

Детска театрална 
работилничка

Школа  
за народно пеене

ръководител 
Ралица Константинова 
репетиции – 
в ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“, 
ул. „Околчица“ №9 (до бл. 83)

вокален педагог 
Светлана Недкова-Петрова 
репетиции – в залата 
на бившето кино „Аврора“

Детско-юношески фолклорен ансамбъл 
 „Зорница“

гл. худ. ръководител Милка 
Железарова, хореографи Иван 
Кръстев и Явор Пиргозлиев, 
репетиции – в залата  
на бившето кино „Аврора“

>>

Детска вокална група 
„Слънце“

диригент Наталия 
Константинова; репетиции в 
залата на ул. „Борисова“ №16, 
партер (на гърба на блока) 
и на ул. „Мария Луиза“ №19



Без заплащане е само концертната
формация на балета, а всички останали са към частната балетна школа на г-жа Томова.

ръководител 
Александър Смиковчук 

репетиции –  
в ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“, 

ул. „Околчица“ №9 (до бл. 83)

Формация за модерен балет  
„Мираж“

худ. рък. Наталия Томова,  
помощник-хореограф Росица 

Терзийска, репетиции –  
ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“,   

ул. „Околчица“ №9 (до бл. 83)

Мажоретен състав

ръководител  
Росица Терзийска 
репетиции –  
в ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“, 
ул. „Околчица“ №9 (до бл. 83)

Клуб „Приятели на книгата“

ръководител  
Ваня Спасова 
занимания –  
по училища

Школа по пиано

ръководител Мая Тодорова 
занимания –  
в ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“, 
ул. „Околчица“ №9 (до бл. 83)

Информация,
записвания и справки:

Общински детски център за култура и изкуство – Русе, ж.к. „Здравец”, ул. „Околчица” №9 (до бл. 83)
Телефони: 082 845 734, 082 845 471, 082 845 608. Имейл: obdcki@abv.bg                  Предпечат: Юлиан Нецков

Школа по изобразителни изкуства – скулптура, 
живопис, графика, керамика и рисувана коприна

ръководител 
Маргарита Хрисандова 

занимания – в залата 
на ул. „Борисова“ №51

Клуб по народно приложно изкуство и етнография 
„Непресъхващ извор“

ръководител 
Теменужка Донева 

художествени работилнички – 
по училища

Танцова школа  
по салса за деца

ръководител 
Ангел Филиповски 
репетиции – в залата 
на бившето кино „Аврора“

Клуб „Журналистика“

ръководител  
Пламен Атанасов 
занимания – в базата 
на ул. „Мария Луиза“ №19 
(срещу Първо РПУ на МВР)

Детско-юношески духов оркестър и школа  
за духови инструменти

ръководител Олег Филипов, 
репетиции –  

в ОбДЦКИ, ж.к. „Здравец“, 
ул. „Околчица“ №9  

(до бл. 83)

Клуб по спортни танци –  стандартни 
и латиноамерикански 


