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Билет за театър
Най-хубавият подарък за 8 декември, който никога
досега не съм получавала , е билет
за театър. С този
жест на внимание
бях удостоена от
общинския съветник от ГЕРБ Ася
Христова, председател на бюджетната комисия към
Общински съвет
Балчик. Благодаря
ѝ от сърце, че ми
достави такава радост и настроение.
В
препълнената
зала на ч-ще „Паисий Хилендарски
1870” гр.Балчик,
със ставаные на
крака, балчишката пубыюбимите
актьори Катерина
Евро, Сашо Дойнов, Александър
Кадиев,
Фахра-

дин
Фахрадинов
и Анелия Луцинова, представили се
блестящо в комедията „Горката Франция” от Жан Ко.
Една толкова актуална тема като
сексуалната ориентация на младите
хора, чиито разбирания за право
на избор и лично
щастие се сблъскват с консервативното
отношение
на обществото, бе
успешно дискутирана.
От сцената актьорският състав се
раздаваше и предизвикваше смях
до сълзи, чрез превъплъщенията
в
ролите. В същото
време провокираше публиката с въпроси и насочваше

към размисли по
много
житейски
проблеми. Очерта
се огромната роля
на семейството във
възпитанието на децата, смисълът на
брачния съюз, дали
той се превръща
в бреме или щастливо съжителство.
Струва ли си да се
жертваш,
заради
неразбиране на даден проблем или е
по-добре да търсиш
благоприятен вариант, за да се избегнат конфликтите.
Сложни са човешките взаимоотношения и не може
с лека ръка да се
слага присъда над
проблем, който изисква образованост,
търпение и любов.
На излизане от залата чух комента-

рии, към които се
присъединявам и
аз. Чудесна игра!
Браво! Най-после
видяхме на живо
познатите артисти
от телевизионния
екран! Много ми
хареса! Искам още
да продължи!
Това, което наблюдавах, потвърждава
още веднъж тезата,
че театърът е учител за живота.
В навечерието на
Коледните и Новогодишни празници,
да пожелаем творческо дълголетие,
здраве и благополучие в личен и професионален план!
До нови срещи!
Стела
ДАКОВАСТОЯНОВА
Повече за „Горката Франция“
четете на стр.2

Салонът на НЧ “Васил Левски 1959” Балчик трябваше да бъде три пъти
по-голям, за да побере желаещите да се насладят на Коледния концерт,
в който участваха стотици самодейци, организирани от читалищния
секретар Елица Стайкова.
Фото: Даниела ДИМИТРОВА
/Председател на читалищното настоятелство/

НОВ БЪЛГАРСКИ
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg –Учебни програми – Електронен каталог
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена 052 607 946 – база Варна
Бакалавърска програма
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма
„Управление на луксозното хотелиерство”
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират
образованието си.

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар специалист - офталмолог. Всеки клиент
получава талон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

Много успешна Коледна благотворителна изложба се проведе в НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик. Средствата от нея са предназначени за Детско
отделение на МБАЛ Балчик - сподели читалищният секретар Елица
Стайкова.
Фото: Маруся КОСТОВА

