
 
 

Учители в «Гергана» 
    
 
   Нели Хаджийска (СУ): философ и историк,                        Красимира Иванчева (АМТИИ):                 
   д-р по философска антропология от БАН.              професионален хоров диригент и учител по  
   Основател и ръководител на училището и                              музика в София и Ню Йорк. Художествен  
   учител по бълг. език в подготвителната група.                        ръководител и диригент на детския хор от  
   Ръководи оперативната работа и връзките                              2006 г. и на мъжкия и смесения хор от                         
   с институциите и медиите.                                                        създаването им. 
                                                                                                        
   Илияна Димитрова (ВТУ): филолог,                                     Джина ДиДонато (СУ): актриса и певица,  
   дългогодишен преподавател по бълг. и др. езици,                  завършила American Musical and Drama  
   специалист по методика на езиковото                                      Academy в Ню Йорк, МА (CUNY) и 
   обучение. В 2021-2022 уч. год. преподава                                 бълг. филология (СУ). Ръководител на  
   български език и литература на на II, V и                                театралното студио, режисьор на спектаклите   
   VII клас.                                                                                      и учител по бълг. език в детската градина.   
 
   Валентин Хаджийски: (СУ) философ и историк,                 Дима Варламова-О'Кийф: дизайнер и 
   д-р филос. н. от БАН, MBA (Cal State). Бивш научен             педагог, завършила Parsons, The New School 
   работник в БАН, дипломат в ООН и консул, сега                 for Design. Моден дизайнер и преподавател   
   журналист. Учител по български, история и ЧО                    в Parsons. Учител по приложни изкуства в 
   в III, V и VI-XII клас, преводач и редактор,                           „Гергана“, изпълнител на театрални и 
   отговаря за логистиката.                                                            танцови костюми и на лого „Гергана“. 
                                                                                          
   Лора Ал-Áхмад: концертиращ пианист и композитор,        Иванка Николова (ШУ): педагог, завършила 
   МА по пиано и композиция от Mannes College, New            предучилищна и начална училищна педагогика.  
   School University, лауреат на международни конкурси.          Дългогодишна начална и детска учителка в 
   Корепетитор на детския и смесения хор и на                         България и САЩ. Преподава български език  
   музикалния театър.                                                                   на IV и VI  клас. 
 
   Ева Гендел (СУ): учител по музикален театър, асистент-      Мария Фучеджиева: специалист по начална  
   режисьор на спектаклите. Отговаря за индивидуалната          училищна педагогика, дългогодишна начална 
   работа с актьорите по текста. Учител по български като        учителка в България и САЩ. Преподава 
   втори език.                                                                                  български език на I и III клас. 
 
                                                           Ванеса Пожарлиева: учител по йога 
                                                                                                       

                                          
 

www.gergananyc.com/faculty 
http://www.gergananyc.com/2.cfm 
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    УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК-КОНЦЕРТ 

         в чест на Деня на българската просвета и култура  
                    и славянската писменост 24 май 
                  

                                Неделя, 22 май 2019 г., 14:00 ч.  
                      Wagner Auditorium, 220 E 76 St., Ню Йорк 
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                          Българско училище «Гергана»                                               

          УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК-КОНЦЕРТ          

          в чест на Деня на българската просвета и култура  
                       и славянската писменост – 24 май 
                                                  22 май 2022 г. 
 

                                      (и 117-ти концерт на детски хор «Гергана») 
 

Водещa: Джина ДиДонато 

Продуцент: Нели Хаджийска 

Изложба-ревю на класа по рисуване на Дима О’Кийф 
 

Учители: 
 

Български език, история и география: Нели Хаджийска (училищен 
ръководител), Валентин Хаджийски, Джина ДиДонато, Илияна Димитрова, 

Иванка Николова, Мария Фучеджиева  
Художествен ръководител и диригент на хоровете: Красимира Иванчева 

Пианист: Лора Ал-Áхмад 
Музикален театър: Джина ДиДонато, Ева Гендел 

Рисуване: Дима О’Кийф 
Йога: Ванеса Пожарлиева 

Училищен ръководител: Нели Хаджийска 
 

Програма: 
 

Смесен хор «Гергана» 
«Кирил и Методий» – м. Панайот Пипков, т. Стоян Михайловски 

 

Емилия (втори клас), Тома (четвърти клас) и Лора (седми клас) 
«Кирил и Методий» от Цани Гинчев 

 

Емил (подготвителна група) 
«Кирил и Методий» от Веса Паспалеева 

 

Юлиян и Гриша (подготвителна група) 
«Училище» от Иван Вазов 

 

Гриша, Никол, Еди, Илияна, Емил, Лили, Габи, Юлиян, Илиян, Ани, 
Алекс и Нора (подготвителна група) 

«Родна реч» от Ран Босилек 
 

Детски хор – подготвителна група (предучилищна) 
«Полет» – м. Димитър Кърнолски, т. Гинка Билярска 

 

София (първи клас) – «Аз съм българче» от Иван Вазов 

 

Ани (първи клас) 
„Фея“ по „Сън в лятна нощ“ от У. Шекспир, прев. Валери Петров 

 
Виктор (първи клас) – „Всички букви зная“ от Георги Веселинов 

 
Бояна (първи клас) – „Книжко мила“ от Мая Дългъчева 

 

Детски хор – напреднала група (1, 2 и 3 клас) 
«Първокласно» – м. Борис Карадимчев, т. Матей Стоянов 

 

Виктория (първи клас) – «Обич» от Дора Габе 

 

Детски хор – напреднала група (1, 2 и 3 клас) 
«Без радио не мога» – м. Георги Костов, т. Александър Петров 

 

Борис (трети клас) – «Морето се боричка» от Петя Дубарова 
 

Макс (седми клас) и Еми (четвърти клас) 
«Малък Пенчо» от Петко Р. Славейков 

 

Кристиян (първи клас) – «Край синьото море» от Валери Петров 

 
Клас по музикален театър – напреднала група (1, 2 и 3 клас) 

«Довиждане» – So Long, Farewell  
от мюзикъла «Звукът на музиката» (The Sound of Music) 

м. Ричард Роджърс, т. Оскар Хамърстайн, превод В. Хаджийски 
 

Фрея (трети клас) – «Обичам те, Родино» от Елисавета Багряна 
 

Петър П. (втори клас) и Татяна (пети клас) 
«Ваканция» от Мая Дългъчева 

 

Смесен хор «Гергана» 
«Нашият град» – м. Борис Карадимчев, т. Александър Петров  

 

Ния (осми клас) 
«Изгонени от час» от Петя Дубарова 

 

Клас по музикален театър – концертна група 
„Туй съм аз“ – This Is Me oт филма The Greatest Showman –  

 м. и т. Пасек и Пол, превод В. Хаджийски 
 

„Че сутрин грее ми слънце“ – I’ve Got the Sun in the Mornin’ 
от мюзикъла Annie Get Your Gun – м. и т. Ървинг Берлин, превод В. Хаджийски 

 
Обща снимка на участниците в концерта 


