
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - СИЛИСТРА 

БАЛЕТ 

АКСЕЛ 



РЪКОВОДСТВО 
 

. 

През 2005/2006 учебна година 
ръководството на балета поема 
Адриана Мумджиева – бивша 
възпитаничка на Школата и на 
Центъра за работа с деца. 

Школа по модерен балет 
"Аксел" е създадена към 
Центъра за работа с деца, гр. 
Силистра през 1995 година  от 
Лидия Артюн Маркарян. 



ПРИЕМ 

 

 

Годишно в балета се записват около 80 деца на 
възраст от 4 до 18 години, които се разпределят 
във възрастови групи. 
 



 ОБУЧЕНИЕ 

 
 
 

Обучението в балетна школа "Аксел" започва с 
усвояване на основни техники от класическия 
и модерния екзерсис и продължава с 
изучаване на хореографии в различни стилове 
на балетното и танцово изкуство. 
 



РЕПЕРТОАР 

 

 

В репертоара на балета са вкючени модерни, 
съвременни, джаз, характерни, тематични и 
класически танци. 



 ИЗЯВИ 

Балет „Аксел“ има многобройни сценични 
изяви в благотворителни, общоградски и 
училищни концерти. 

„Парад на изкуствата“ 
2012/2014 г. 

„Да изчистим България 
за един ден“ – 2013 г. 

„Да спортуваме заедно“ – 
Национална инициатива 2014г. 



КОНЦЕРТИ 

Всяка година Школата по модерен балет 
представя по два спектакъла, които се радват на 
многобройна публика. 



ШКОЛА ЗА ТАЛАНТИ 

Балет "Аксел" е школа за развитие на 
таланти, които под ръководството на 
Адриана Мумджиева печелят 
многобройни награди от международни 
конкурси и фестивали: 
  



Международен фестивал на изкуствата 

„Речни ноти“ – гр. Тутракан 

2007 г. – Второ място в раздел модерни танци; 

2009 г. – Първо място в раздел модерни танци; 

2010 г. – Второ място в раздел модерни танци; 

2011 г. – Второ място в раздел модерни танци. 



Международен фестивал за гимнастика и танц 

„Приятелството“ – гр. Васлуй, Румъния 

2008 г.   
- Първо място за модерен танц; 
- Първо място за гимнастика. 

2009 г. 
- Първо място за модерен танц; 
- Първо място за съвременен танц. 

2011 г.  
- Първо място за модерен танц; 
- Първо място за модерен танц. 
 



Международен танцов фестивал 

„Танцуваща река“ – гр. Русе 

2010 г. – Поощрителна награда във втора възрастова група. 

2011 г. – Трето място в трета възрастова група; 
            -  Специална награда за отлично представяне. 

2012 г. – Специалната награда на Общински младежки дом    
– гр. Русе. 



Международен танцов фестивал „Танцуваща 

река“ – гр. Русе 



Международен фестивал "Fair-Play" - гр. 

Васлуй, Румъния  

2011 г. – Първо място в раздел танци. 



Международен конкурс "Изкуство и приятели" - 

гр. Варна  

2012 г. – Второ място. 



Международен танцов фестивал  

„Утрешният мир започва с днешното приятелство“ –  

гр. Силистра 

2013 г. 2014 г. 



Балет "Аксел" е включен в книгата "Успелите деца на 

България 2009" на фондация "Димитър Бербатов„ 

 

 



 КОНТАКТИ 

Балетна школа „Аксел“ 
Гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ 135 – Младежки дом 
Ръководител и хореограф – Адриана Мумджиева 
Тел: 0895 759 243 
E-mail: ady_mumdzhieva@abv.bg 

Обединен детски комплекс 
Гр. Силистра, ул. „Добрич“ 68А 
Тел: 086 824 046 
E-mail: odk_silistra@abv.bg 
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