
Учители в «Гергана» 
 
   Нели Хаджийска: философ и историк,                                Красимира Иванчева: професионален                 
   д-р по философска антропология от БАН.              хоров диригент и преподавател по музика 
   Основател и ръководител на училището и                              в София и Ню Йорк. Художествен  
   учител по български 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: филолог, дългогодишен                       Джина ДиДонато: актриса и певица,  
   преподавател по български и други езици,                              завършила American Musical and Drama  
   специалист по методика на езиковото                                      Academy в Ню Йорк, МА в CUNY и 
   обучение. В 2018-2019 уч. год. преподава                                 бълг. филология в СУ. Ръководител на  
   български език и други предмети  на II, IV и                           театралното студио, режисьор на спектаклите   
   VI клас.                                                                                        и учител по бълг. език в детската градина.   
 
   Валентин Хаджийски: 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 и история                            в Parsons. Учител по приложни изкуства в 
   в III, V и VII-XII клас, преводач и редактор,                            „Гергана“, изпълнител на театрални и 
   отговаря за логистиката.                                                            танцови костюми и на лого „Гергана“. 
                                                                                          
   Лора Ал-Áхмад: МА студентка по пиано и композиция        Емилия Иванова: филолог и педагог, 
   в Mannes College, New School University, при проф.               завършила немска и английска филология и  
   Павлина Доковска. Завършила с отличие ВА по пиано         начална училищна педагогика в СУ „Св. Кл.  
   в Mannes, лауреат на международни конкурси.                        Охридски“ с магистърски степени. Преподава   
   Корепетитор на детския и смесения хор и на                          български език на I клас и по история и  
   музикалния театър.                                                                    география на III и IV клас. 
 
   Гергана Горанова: студентка в CUNY Hunter                      Антон Антонов: дългогодишен  
   College, завършила с отличие училище В. Cardozo                професионален танцьор в Държавен танцов                                                                      
   в Ню Йорк, специалност „Сценични танци“.                        ансамбъл „Лудогорче“. Преподава български 
   Преподава художествена гимнастика и танци.                        народни танци на деца и родители.  
 
   Кирил Балабанов: дългогодишен треньор в                        Мария Фучеджиева: педагог, дългогодишна 
   Karatе Martial Arts School в Куийнс. Преподава                     начална учителка. Преподава извънкласно на 
   карате на IV и V клас.                                                              I и II клас.              
                                                                       
                                            Ева Гендел: дългогодишен родител-координатор, 
                                                  в 2018-19 учебна година се справи и с ролята на 
                                                  незаменим помощник (и заместник) на Джина  
                                                  ДиДонато в класа по музикален театър. 15 
 

                                          www.gergananyc.com/faculty 
http://www.gergananyc.com/2.cfm 

 

Родителски съвет: 
Ива Събчева, Ева Гендел, Емилия Антонова,  

Мила Чалъмова-Ценова, Антоанета Търпанова-Испирска 

 
Запазен знак 15-годишнина: Александър Гендел 
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            Българскo училище «Гергана» 
                              Bulgarian School Gergana 
 

 
 

    УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК-КОНЦЕРТ 

                      в чест на 15-годишнината на училището 
               и Деня на българската просвета и култура  
                        и славянската писменост 24 май 
                  

                                НЕДЕЛЯ, 19 май 2019 г. от 13:30 ч.  
                         Wagner Auditorium, 220 E 76 Street, New York 
                                              ВХОД СВОБОДЕН                                                                                                                                              

http://www.gergananyc.com/


                   Българско училище «Гергана» Ню Йорк                                             

          УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК-КОНЦЕРТ          

           в чест на 15-годишнината на училището и 24 май 
                                 Ню Йорк, 19 май 2019 г., 13:30 ч. 

 

Водещa: Джина ДиДонато 

Продуцент: Нели Хаджийска 

Изложба на класа по рисуване с ръководител Дима О’Кийф 
 

Учители: 
 

Български език, история и география: Нели Хаджийска, Илияна Димитрова, 
Валентин Хаджийски, Джина ДиДонато и Емилия Иванова 

Художествен ръководител и диригент на хоровете: Красимира Иванчева 
Корепетитор: Лора Ал-Áхмад 

Музикален театър: Джина ДиДонато и Ева Гендел 
 Художествена гимнастика: Гергана Горанова 

Рисуване: Дима О’Кийф 
Български народни танци: Антон Антонов 

Карате: Кирил Балабанов 
Училищен ръководител: Нели Хаджийска 

 

Програма: 
 

Детски хор – концертна група и Смесен хор «Гергана» 
Химн «Гергана» – м. Красимир Милетков, т. Ангелина Жекова 

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

Емили Михов и Калина Милева (първи клас), 
Елена Цанова, Борис Халов и Калина Маркова (втори клас) 

Пролог 
 

Детски хор – концертна група и Смесен хор „Гергана“ 
«Ще бъдем шампиони» – м. Фреди Мъркюри, б.т. В. Хаджийски 

 

Клас по музикален театър – концертна група 
                                             «Щом стана голям» – When I Grow Up 
              от мюзикъла «Матилда» (Matilda) от Тим Минчин, превод В. Хаджийски 

 

Приветствие от генералния консул на Р България в Ню Йорк  
г-жа Мая Христова 

 

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

 

Мария Цанова (четвърти клас) 
«Св. Св. Кирил и Методий» от Константин Величков 

Детски хор – подготвителна група 
«Похвали се зайче» – м. Георги Костов, т. Асен Босев 

 

Ива Уддин (пети клас) – «Де е България» от Иван Вазов 
 

Клас по художествена гимнастика – подготвителна група – «Цветя» 
 

Емили Михов (първи клас) – «Баба» от Дора Габе 
 

Клас по художествена гимнастика – напреднала група – «Пролет» 
 

Елена Цанова (втори клас) и Мария Цанова (четвърти клас) 
«Мързелан и Мързеланка» от Асен Разцветников 

 

Смесен хор «Гергана» – «Кито моме» – обр. Петър Динев 
 

Валентин Хаджийски – «15-годишнина», стихотворение 
 

Детски хор – напреднала група 
«Детство мое» – м. Георги Костов, т. Георги Струмски 

«Жаба Жабурана» – м. Красимир Милетков, т. Радой Киров 
 

Шейна Иванчев (първи клас) – «Първите уроци» от Елисавета Багряна 
 

Макс Испирски (първи клас) – «Вълчо и Лисана» от Асен Разцветников 
 

Клас по музикален театър – напреднала група 
«До-ре-ми» – Do-Re-Mi  

от мюзикъла «Звукът на музиката» (The Sound of Music) 
м. Ричард Роджърс, т. Оскар Хамърстайн, превод В. Хаджийски 

 

Специални гости 
 

Били Хънтър, тромпет и Aнна Стойчева, пиано 
Хърбърт Кларк – The Bride of the Waves  

«Право хоро» 
 

Емил Стойчев, пиано 

Дейв Брубек – Blue Rondо  
 

Група за народни танци – родители, учители и приятели  

«Пайдушки ръченик» и «Граовско хоро» 
 

Детска група за народни танци – дебют – «Влакче» 
 
 

Обща снимка на участниците в концерта 
 

Пикник в Central Park – Mineral Springs                                  


