Фондация "Комунитас",
Проект „1000 Стипендии" 2009/2010
ул. "Неофит Рилски" №61 гр. София

ОТЧЕТ
за дейността през учебната 2009/2010
от СТЕФКА Петкова ДЕНЕВА,
учител-наставник на НАДЕЖДА Веселинова ДИМИТРОВА,
възпитаничка по поп и джаз пеене в Школа по изкуствата „Емануил
Манолов", гр. Казанлък
Отчитайки работата ми като учител-наставник на Надежда Веселинова
Димитрова, искам да кажа, че го правя с удоволствие, а не по задължение. Това
е така, защото творческото израстване на Надежда тази учебна година е
осезаемо и донесе удовлетворение както на нас двете като екип, така и на
публиката, която слуша нейните изпълнения.
Работата ни през периода имаше няколко направления: солфежни
занимания, вокални упражнения, нов репертоар, участие в квартет и хор,
концертни участия, участия в конкурси и др. Премествайки се да учи в ново
училище, ученичката се включи активно там, организирайки и участвайки в
празнични и културни мероприятия. Песните на Надя бяха едни от ярките и
стойностни изпълнения в „Чудомирови празници" и „Празник на розата",
емблематични събития за гр. Казанлък. Последователната работа с нея й донесе
отново първа награда от конкурса „Орфеева дарба", гр. София. Това беше
причината Надежда да бъде поканена в Българското национално радио за запис
на нейно изпълнение и интервю.
С все по-голяма лекота тя преодолява трудно изпълнимите елементи в
песните и стремежът й в това отношение я води до високо професионално ниво
на изпълнение. В усъвършенстването на ученичката ми винаги сме търсели и

консултации, подходящи за репертоара и нивото й специалисти. Този сезон
Надя проведе няколко урока и при певицата Маргарита Хранова, които бяха
особено полезни.
Изграденият вече авторитет на Надежда Димитрова й донесе няколко
пъти покани за участия в жури на музикални конкурси. Това от своя страна й
дава самочувствие, а то безспорно е необходимо на един тийнейджър, тръгнал
по пътя на изкуството. Искам да отбележа, че точно в тази посока много
положително й се отрази участието й в концерта на стипендиантите на
фондация „Комунитас".
Надя започна да проявява и организаторски качества в репетиционния
процес. Тя инициира създаването на квартет "Impossible Upgrade" и бе
основният коректив за другите изпълнителки. Макар и нова формация,
момичетата успяха да извоюват призово място в конкурс „Музикални награди",
Казанлък, през месец февруари тази година. В момента с Надежда Димитрова се
готвим за участие в международен музикален фестивал в гр. Толиати, Русия,
през август.
Правейки си равносметка на постигнатото тази година с моята ученичка
Надежда Димитрова, не мога да не бъда доволна от резултатите на това
талантливо момиче. Благодаря на „1000 стипендии" за стимулирането на
даровити деца и дано чрез Вашия проект те имат шанса да получат още поголяма изява.
С уважение: Стефка Денева

