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Фото: “Виа Понтика” - пресцентър
Чудесен спектакъл, предс- вания. Постепенно спектатавен от шест млади и та- кълът разкрива състоянилантливи актриси зарадва ето на младите жени и техбалчишката публика в не- ните проблеми.
деля. Представена в прог- Домакинята на сбирката,
рамата на фестивала Виа- Джеси, отчаяно очаква теПонтика, пиесата „Красиви лефонно обаждане, което
тела” от Лора Кънингам закъснява. Тя се е пригоразкрива срещата на прия- твила за пет човека, но в
телки по повод бременно- последния момент Марта
стта на една от тях.
решава да се присъедини
Всяка е донелса по нещо за и това леко я изкарва от
бебето, но зад всяка една от равновесие, тъй като не е
тях се крият тревоги и опа- направила достатъчно посения, надежди и разочаро- рции. Клер, млада музи-

кантка, очаква момиченце,
което възнамерява да отгледа сама. Сю Керъл тъкмо е разбрала, че мъжът й
я мами с друга жена. Елизабет още не може да преодолее раздялата с приятеля си, въпреки че е изминала почти година оттогава, а майката на Нина е на
смъртно легло.
Привидно изглежда, че само Марта е щастлива, но се
оказва, че това съвсем не е
така. Прекрасно превъплъ-

тени в образите на героините си, студентките в трети курс от класа на проф.
Стефан Данаилов представиха по изключително умел
начин спектакъла и заслужиха бурните аплодисменти на публиката.
Непринудената им и спонтанна игра беше добре приета и оценена от театралните зрители, които си тръгнаха от спектакъла с удовлетворение.
Елица БОЖКОВА

Директорът на фестивала “Море от ритми” Галина Гавраилова и председателят на
журито проф. Антон Андонов връчват първата награда на КНХ “Задявка” гр. Шумен
с ръководител Жечко Колев. Шуменци плениха любителите на фолклора с “Право
хоро” от село Окоп, обл. Ямбол, “Гайда аваси” и “Ярешката” Фото: М. КОСТОВА
За почитателите на народното творчество, показано на V Национален фолклорен
фестивал “Море от ритми” редакцията на в. “Балчишки телеграф” подготвя, както
всяка година до сега, специално цветно луксозно издание за фестивала.
/Б.Т./
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Авторката на книгата за балчишките кметове Цонка Сивкова успя да даде автографи на многото си почитатели.
Фото: Юлита ХРИСТОВА
На 16 септември 2015 г. бе
представена на балчишката
общественост книгата на Цонка Сивкова „Кметовете и управлението на Балчик в периода 1878 – 2015 г.” Многобройната публика, събрана в
обновената Художествена галерия – Балчик, с радост поднесе цветя на балчишката писателка и поетеса Цонка Сивкова, която с тази своя първа
по рода си книга се изявява каНа 16 септември 2015 г. в кв. „Възраждане”, ул. „Г. Бенковски” № 26,
тържествено бе открито новото помещение на Пенсионерски клуб №
7, с председател Димитричка Темелкова.
В него членуват повече от 50 човека и почти всички присъстваха на
събитието. Официални гости бяха:
кметът на община Балчик Николай
Ангелов и целият му екип, Ангел
Събев – председател на Общинския
съвет на пенсионерите, председателите на останалите пенсионерски
клубове идр. След тържествения водосвет, извършен от отец Тодор, думата бе дадена на кмета Н.Ангелов,
който поздрави присъстващите и им

то изследовател на най-новата история на Белия град.
Прочетете тази книга настоящи и бивши кметове, наследници на управлявали
града ни след Освобождението от турско робство,
по време Първата световна
война, през румънското
владичество и до наши дни.
Цонка Сивкова е създала
един “самоучител по управление и работа с хората”,

като добронамерено е изтъкнала заслугите на 32 кмета, 7 председатели на Общинския съвет, 3 секретари
на Общината, 3 заместникпредседатели на ОбС
(зам.кметове), и на 9 почетни граждани на Балчик. С голям интерес и на един дъх
прочетох очерците за всеки
един от тях.
Научих нови факти и полезни констатации за време-

то и личностите на Балчик.
Благодарим на Цонка Сивкова за положения огромен
труд, непресъхваща амбиция и желание да се постави
основата на още по-голямо
краеведско – историческо
проучване за родния ни
град, което тя прави в петата си книга „Кметовете и управлението на Балчик в периода 1878 – 2015 г.”.
Маруся КОСТОВА

“Ãåìåäæèòî” èìàò íîâ ïåíñèîíåðñêè êëóá

пожела здраве и дълголетие. Заедно с Димитричка Темелкова
прерязаха лентата на новото помещение. От името на общината, кметът подари на клуба голям

телевизор.
След кмета взеха думата много от
председателите на останалите пенсионерски клубове и гости на събитието. Те поднесоха цветя и по-

даръци като на истински новодомци- на членовете на клуб „Възраждане”, които от своя страна поканиха на отрупаните маси, съпътстващи подобнисъбития.
БТ

Откриване на изложбата на варненските художници “Морски диалог”.
Фото: ХГ Балчик
Експозицията представя предоставя множеството ху- и лодки; разкази за срещата
пред публиката на град Бал- дожествени възможности за на моретосъс сушата.
чик 40 художествени произ- изследване на морския пей- Различните състояния и хараведения на варненски авто- заж в теми и сюжети.
ктери на морето - на изгрев и
ри отразлични творчески по- Затова автори са претворили на залез, спокойна вода и буколения, художествени шко- образите на брегове, скали, ря като са използвани внушели; различни естетически и заливи, чайки,вълни, приста- нията наекспресията и драмаконцептуални решения на те- нища, плажни чадъри; компо- тизма, както и на свободния
мата „Море”.
зиции, обземащи човешкото художествен експеримент.
Жанрът на маринистиката присъствие – рибари, мрежи Представените творби доминиращо са в традицията на
класическата реалистична
живопис, а също и почти абстрактни работи с модерен
живописен изказ.
Морето е една от универсалните културни метафори.
То е символ на стихията, силата и свободата; на динамиката на живота, на преходното и вечното, то е вечният импулс. Заглавието на изложбата насочва към идеята за свобода на художествена интерпетация на темата. Но също
така препраща и към бъдещите реализации на общи изложби – гостувания на варненските автори в други
крайморски градове в следваща календарна година.

