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Думата балет звучи вълшебно. 
Затваряйки очи, веднага си 

представяте изгарящи светлини, 
вълнуваща музика, шумоленето на 

пакети и лекото чукане на пуанси на 
паркета. Този спектакъл е 

неподражаемо красив. Спокойно 
може да се нарече голямото 

постижение на човека в стремеж към 
красота.



Балетът е сценично изкуство, 
създадено на основата на 
драматургията, музиката, 

пантомимата, сценографията и 
хореографията, в което основно 

изразно средство е танцът. В 
балета се различават класически 
и характерен танц. Жанровете в 
балета се определят предимно 

от музикалните и литературните 
жанрове.



На 29 април в България, Европа и по света се чества

Международният ден на балета. Инициативата е на
Международния театрален институт. Решението да бъде
учреден ден на балетното изкуство е взето в София през 1982
г., на състоялата се у нас сесия на ЮНЕСКО. За Международен
ден на балета е определена рождената дата на френския
балетмайстор Жан-Жорж Новер, който остава в историята като
най-големия реформатор в класическия танц. Той се смята за
„баща" на балета в днешния му вид.



Жан-Жорж Новер

Жан-Жорж Новер е роден на 29 
април 1727 г. Той е хореографът, 

който въвежда характерните 
позиции на ръцете и краката, 

които и досега са в основата на 
класическия танц. Знаменитият 

балетмайстор е работил в 
парижката „Гранд опера" и в 

операта в Лондон. Поставил е 
над 80 балета. 



Международният балетен конкурс-
Варна е създаден през 1964г. 

Първото му издание се провежда от 
2 до 13 юли в Летния театър в същия

град – най-големия морски
курортен център на България. Той е 

първото в света професионално
международно балетно състезание.



По този повод английският балетен 
критик Арнолд Хаскел казва:

«Балетният конкурс във Варна е забележителен
пример за сътрудничество и дружба, за високи

професионални изисквания. В България е 
създадена забележителна творческа атмосфера и 

безупречна организация. Може да се говори за 
“духа на Варна” по отношение на балета в 
международен мащаб. Да живее “духът на 

Варна!»



Ключови фрази в многобройните
изказвания на членовете на 

международното жури, за което критиката
определи, че за пръв път на едно място са

събрани толкова много балетни звезди, 
бяха – “България е малка страна с голяма

инициатива”, “голямо и полезно дело”, 
“създадени са условия за пълноценна

изява на младите дарования “.





Още с първото си провеждане конкурсът регистрира впечатляващ
успех и като художествени постижения, и като организация. 

Паметни останаха както високо компетентният състав на 
международното жури под председателството на балерината на 

XX-ти век Галина Уланова, така и незабравимият танц в 
класическия и съвременния репертоар на Владимир Василиев, 

единственият носител на Голямата награда на Варна. С това беше
поставено началото на принципно нов етап в развитието на 
международното сътрудничество в областта на балетното

изкуство.




