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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на диопрични 
рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки втор-
ник се извършват безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. Всеки клиент получава та-
лон за 10% отстъпка при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)
Бакалавърска програма 

„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”
Магистърска програма 

„Управление на луксозното хотелиерство” 
Множеството платени стажове във Франция, с които студентите самофинансират 

образованието си. 

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

Дни на класиката в Балчик

Сред богатата култур-
на програма, която се 
осъществява в Балчик, 
безспорно фестивалът 
„Дни на класиката” 
привлича с най-голям 
интерес многобройна 

публика и прави щаст-
ливи почитателите на 
стойностната класиче-
ска музика, изпълни-
тели на която са музи-
канти от европейска и 
световна величина. 

От много години, почти 
юбилейно, както се из-
рази кметът на града г-н 
Николай Ангелов, бли-
зо до морския бряг, на 
импровизираната сцена 
на хотел „Мистрал” се 

организират от общи-
на Балчик концерти от 
симфонична, оперна 
и забавна музика, из-
пълнители на която са 
талантливи, утвърдени 
български и световни 
музиканти. 
Тази година фестива-
лът, спонсориран от 
община Балчик, от Ака-
демия Класика, от чита-
лище „Паисий Хилен-
дарски 1870” Балчик, 
от ТИЦ „Мелницата”, 
радио „Добруджа”, ра-
дио Варна, хотел „Мис-
трал” и др. бе открит 
на 21 юли. Познатият 
глас на Ирена Гъделева 
поздрави присъстващи-
те, пожелавайки им да 
добавят още музикални 
културни спомени от 
забележителните ин-
терпретации на изпъл-
нителите.
Кратко, но съдържа-
телно, бе и словото 
на кмета г-н Николай 
Ангелов, който откри 
фестивала с нескривана 
радост и гордост, поро-
дени от факта, че артис-
тичната атмосфера на 
града привлича такива 
стойностни и талантли-
ви музиканти, които той 
определи като велики 
артисти.
Ситният дъжд не из-
плаши музикантите 
от Варненската опера, 
които изпълниха опе-
рата „Тоска” – една от 
най-любимите опери 
на почитателите на това 
изкуство по цял свят. 
Гениалният италиански 
композитор Пучини 
завещава на света без-

смъртни произведения. 
Успехът на неговото 
оперно творчество се 
дължи на мелодичната 
и дълбоко емоционална 
музика. Жизнената пра-
вда, дълбокият психо-
логизъм и изпълнените 
с човечност музикални 
образи правят оперите 
му любими на хората 
по света.
Изпълнението на му-
зикантите и певците от 
Варненската опера с 
диригент Иван Кожуха-
ров, на оперните изпъл-
нители Драгана Радако-
вич, Вук Зекич, Милен 
Божков, Евгений Ста-
нимиров, Гео Чобанов 
и др., на хористите и 
балета, приковаха вни-
манието на публиката, 
която продължително 
аплодира изпълнители-
те. Популярната ария 
на Каварадоси от първо 
действие „О, тайнстве-
на хармония” е една от 
знаменитите тенорови 
арии в цялата италиан-
ска опера. Не по-малко 
удоволствие доставиха 
на публиката и двете 
малки арии на Кавара-
доси и Тоска, както и 
молитвата на Тоска от 
второ действие, в коя-
то Пучини пресъздава 
душевната борба на 
героинята между лю-
бовта и дълбокото ѝ 
възмущение. Публиката 
бе възнаградена с попу-
лярната ария от трето 
действие „Там блестяха 
звездите”, изпълнена с 
много красота.  
                           На стр. 5

С участници от 20 
страни стартира XX 

издание на фестивал по 
тенис на маса в Албена

В средата на лятото 
ваканционно селище 
Албена ще стане за два-
десета поредна година 
европейски център на 
най- масовия спорт в 
света-тениса на маса. 
Над 500 състезатели и 
гости от над 20 европей-
ски страни ще вземат 
участие в Двадесетия 
юбилеен фестивал по 
тенис на маса „Албена 
2018“.
От 25 до 29 юли в 
спортна зала“Албена“ 
ще се проведат майстор-
ските турнири за мъже и 
жени „Abena Open“, съ-
проводени с турнири за 
ветерани в 5 мъжки и 1 
женска възрастови кате-
гории . 
  След финалните сре-
щи в неделя, 29 юли, ще 
започне Международен 
тренировъчен лагер по 
тенис на маса с учас-
тието на юношеските 

национални отбори на 
Германия, много нацио-
нални състезатели от 
Русия, Румъния, Бъл-
гария, Молдова и др. А 
от 2 до 5 август програ-
мата на международния 
форум включва и откри-
ти турнири за момчета и 
момичета до 12 години, 
кадети и кадетки  до 15 
и юноши и девойки до 
18 години. 
За любителите на 
„Спорта с малката топ-
ка” входът за зрители в 
зала“Албена“ е безпла-
тен и организаторите 
на проявата от спортен 
клуб „Дама купа“ канят 
всички желаещи от ця-
лата страна да се насла-
дят на майсторството 
на едни от най-добрите 
състезатели в Евро-
па от 9 до 90-годишна 
възраст.Състезанията 
започват всеки ден от 
10.00 часа 


