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Дни на класиката в Балчик

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

публика и прави щастливи почитателите на
стойностната класическа музика, изпълнители на която са музиканти от европейска и
световна величина.

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

организират от община Балчик концерти от
симфонична,
оперна
и забавна музика, изпълнители на която са
талантливи, утвърдени
български и световни
музиканти.
Тази година фестивалът, спонсориран от
община Балчик, от Академия Класика, от читалище „Паисий Хилендарски 1870” Балчик,
от ТИЦ „Мелницата”,
радио „Добруджа”, радио Варна, хотел „Мистрал” и др. бе открит
на 21 юли. Познатият
глас на Ирена Гъделева
поздрави присъстващите, пожелавайки им да
добавят още музикални
културни спомени от
забележителните
интерпретации на изпълнителите.
Кратко, но съдържателно, бе и словото
на кмета г-н Николай
Ангелов, който откри
фестивала с нескривана
радост и гордост, породени от факта, че артистичната атмосфера на
града привлича такива
стойностни и талантливи музиканти, които той
определи като велики
артисти.
Ситният дъжд не изплаши
музикантите
от Варненската опера,
които изпълниха операта „Тоска” – една от
най-любимите
опери
на почитателите на това
изкуство по цял свят.
Гениалният италиански
композитор
Пучини
завещава на света без-
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смъртни произведения.
Успехът на неговото
оперно творчество се
дължи на мелодичната
и дълбоко емоционална
музика. Жизнената правда, дълбокият психологизъм и изпълнените
с човечност музикални
образи правят оперите
му любими на хората
по света.
Изпълнението на музикантите и певците от
Варненската опера с
диригент Иван Кожухаров, на оперните изпълнители Драгана Радакович, Вук Зекич, Милен
Божков, Евгений Станимиров, Гео Чобанов
и др., на хористите и
балета, приковаха вниманието на публиката,
която продължително
аплодира изпълнителите. Популярната ария
на Каварадоси от първо
действие „О, тайнствена хармония” е една от
знаменитите тенорови
арии в цялата италианска опера. Не по-малко
удоволствие доставиха
на публиката и двете
малки арии на Каварадоси и Тоска, както и
молитвата на Тоска от
второ действие, в която Пучини пресъздава
душевната борба на
героинята между любовта и дълбокото ѝ
възмущение. Публиката
бе възнаградена с популярната 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 двадесета поредна година
европейски център на
най- масовия спорт в
света-тениса на маса.
Над 500 състезатели и
гости от над 20 европейски 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 майсторските турнири за мъже и
жени „Abena Open“, съпроводени с турнири за
ветерани в 5 мъжки и 1
женска възрастови категории .
След финалните срещи в неделя, 29 юли, ще
започне Международен
тренировъчен лагер по
тенис на маса с участието на юношеските

национални отбори на
Германия, много национални състезатели от
Русия, Румъния, България, Молдова и др. А
от 2 до 5 август програмата на международния
форум включва и открити 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 топка” входът за зрители в
зала“Албена“ е безплатен и организаторите
на проявата от спортен
клуб „Дама купа“ канят
всички желаещи от цялата страна да се насладят на майсторството
на едни от най-добрите
състезатели в Европа от 9 до 90-годишна
възраст.Състезанията
започват всеки ден от
10.00 часа

Посетете
Оптиката в град Балчик
(до кафе “Акроза”)
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рамки и слънчеви очила на атрактивни цени. Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от очен лекар
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