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КУЛТУРНИ ВЕСТИ ОТ И ЗА 
ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА” 

По покана на Културен 
център „Двореца“ в гр. 
Балчик гостува Нацио-
налният музей “Земята 
и хората” със специално 
подбрана от фондовете 
колекция скъпоценни и 
декоративни камъни, под 
надслов „Съкровищата на 
Земята“. 
Националният музей „Зе-
мята и хората” - София 
е музей на минералното 
царство, с богати и добре 
комплектовани фондове с 
над 37 000 музейни еди-
ници. Съхранява и показ-

ва една от двете колекции 
„Гигантски кристали” в 
света, най-богатата систе-
матична колекция на Бал-
каните - включваща 1613 
минерални вида, най-пъл-
ната колекция от българ-
ски минерали (309 вида), 
регионални и научни мо-
нографични колекции от 
знаменити световни нахо-
дища. 
Особено място в минерал-
ния свят имат скъпоцен-
ните камъни, наричани 
„аристократи“ на мине-
ралното царство. Красо-

та, дълговечност, рядкост 
– това са трите главни 
достойнства на скъпоцен-
ните камъни. 
Изложбата „Съкровищата 
на Земята“ включва 100 
бр. минерални образци. 
• Представени са диамант 
от ЮАР, рубин и сапфир 
от Русия;
• “Берил” – разновидности 
на минерала с различен 
цвят - изумруд, аквама-
рин, морганит, хелиодор, 
гошенит от знаменити на-
ходища от Бразилия, Ру-
сия, България;
• “Топаз” - различно оц-
ветени природни и фасе-
тирани образци от знаме-
нитото находище Волин 
в Украйна, Русия и Бра-
зилия; 
• “Кварц” - различни раз-
новидности на минера-
ла – цитрин, планински 
кристал, опушен кварц и 
морион – фасетирани и 
природни кристали;
• “Аметист” - пурпурно 
виолетово оцветен кварц 
– фрагмент ог геода от 
Бразилия и фасетирани 
образци с различни ню-
анси;
• “Екзотични скъпоценни 
камъни” – много рядко 
срещани минерали като 
скаполит и диаспор, чиято 
стойност може да се доб-
лижи до тази на диаман-
тите;
• “Декоративни камъни” – 
минерали, известни с кра-
сивия си цвят и рисунък, 
използвани за изработката 

на различни бижута и из-
делия – малахит, лазурит, 
родонит, тюркоаз, нефрит, 
кехлибар и уникалния ча-
роит, минерал който е на-
мерен на едно единствено 
място в света - до р. Чара 
(откъдето идва название-
то му) в Иркутск, Русия;
• “Природно изкуство” – 
тези минерали, образува-
ни преди милиони години, 
са извадени внимателно от 
мините по целия свят и се 
превръщат в едни от най-
красивите произведения 
на изкуството, намерили 
място в музеи и колекции. 
Тяхната геометрия, цвят и 
блясък са незабравимо ви-
зуално преживяване; 
• “Ахати от България”- по-
казана е представителна 
колекция полирани плоч-
ки ахати от два района на 
България - Кърджалийски 
и Шуменски.
Особен акцент в експози-
цията е нефритена ката-
рама, открита от екип на 
доц. д-р Бони Петрунова 
при археологическите 
работи на некропол от 
XIV век на нос Калиак-
ра. Настоящият директор 
на Национален истори-
чески музей - София ще 
представи пред всички 
присъстващи ценната на-
ходка.

Изложбата ще бъде откри-
та в 18 ч на 17 юли 2018 
г в галерия „Тунела“ на 
ДКИ КЦ „Двореца“ - Бал-
чик.

Мюзикъли в Двореца

След страстното танго на 
балет „Арабеск“ и чудес-
ната музика на „Веселия 
Моцарт“ открита сцена 
„Двореца“, разположена 
на плажната ивица пред 
вила „Тихото гнездо“, е 
в очакване на следващи-
те музикално-театрални 
представления.
„Зоро“ ще гостува в Бал-
чик на 14 юли. Мюзикълът 
пресъздава драматичната 
приказка за романтичния 
герой Зоро в необикно-
вени певческо-актьорски 

превъплъщения, зрелищ-
ни борби с мечове и не-
вероятни каскади, всичко 
обгърнато в автентичните 
цветове на традиционното 
фламенко.
В края на месеца соли-
стите на Държавна опера 
Варна ще зарадват жите-
лите и гостите на белока-
менния град с „Оперет-
на гала“ - 28 юли. През 
август на открита сцена 
„Двореца“ ще бъде по-
казано „Лебедово езеро“ 
- 4 август. На 16 август 

премиерния за Европа и 
България мюзикъл „Да 
пееш под дъжда“ довежда 
на балчишка сцена Орлин 
Горанов.  
Билети за тях можете 
да закупите от касата на 

Двореца, разположена 
от страната на плажната 
алея, в близост до ресто-
рант „Корона“.
Цената на билета е 10 лв. 
за възрастни, 8 лв. - за 
деца и пенсионери.  

Скъпоценни и декоративни камъни ROYAL RED
изложба на Галина Александрова   

Абстрактна живопис

Изкуството ми е начин да 
преодолявам реалността 
. Рисувам хипнотично и 
интуитивно. Претворявам 
впечатленията  си от света 
с ярко изразени цветове . В 
творчеството си изследвам 
влиянието на цвета върху 
емоционалното състояние 
на зрителя .
Обичам пламъка и над-

мощието на червеното. 
Енергията му мe покорява 
. Превръщам се в искра. 
Силата и мощта му ме опи-
яняват. Никога деликатно и 
същевременно много кате-
горично. Цветът на сърце-
то, кръвта, виното и любо-
вта- елегантен , културен , 
експлозивен,  страстен, то-
пъл, впечатляващ , жарък, 

вибриращ, пулсиращ , жи-
вотворен, енергиен, въл-
шебен, царствен, основен .
Картините ми са изпълне-
ни със свежа експресия, 
ведрост , светлина и жиз-
неност , защото смятам , че 
изкуството трябва да съз-
дава  оптимизъм.
The Red изразява моята 
същност .

Интериорен дизайнер от 
Художествената гимна-
зия в гр. Трявна – 1988 г. 
Магистър по Графика 
от  ВТУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” – 1996 г. Фа-
култет „Изобразителни 
изкуства” Моден дизай-
нер от ВТУ „Св. Св. Ки-
рил и Методий” – 1994 г. 
Свободен факултет
Член на Представи-
телството на СБХ 
В.Търново
Представя 14 самостоя-
телни изложби .
Участва в много между-
народни и национални 
изложби, артсимпози-

уми  и биеналета.
Работи в областта на 
абстракната живопис . 
Нейни творби са прите-
жание на галерии и част-
ни колекции в страната 

и чужбина, най-много в 
Румъния , Русия, Герма-
ния, Франция, Англия, 
Сърбия и Македония. 
Живее и твори във Вели-
ко Търново.

Кратка автобиография на Галина  Александрова 

На 22 юли, в 20 часа в Ка-
менна зала ще бъде пред-
ставен музикално-поетичен 
спектакъл по най-ярките и 
поетични произведения на 
световната драматургия, 
поезия, изобразително из-
куство, танц и музика.
Режисьор е Бойка Велкова, 
музикалната картина е дело 

на Теодосий Спасов. Хоре-
ография – Татяна Соколова, 
визуална среда - Яна Дво-
рецка и фотограф Алексан-
дър Нишков. 
Участват Бойка Велкова и 
Ивайло Захариев.
Този спектакъл е първи по 
рода си за България му-
зикално – поетичен акт, 

зрителите ще съпреживеят 
едни от най-емблематич-
ните творби на световната 
любовна лирика, драматур-
гия, изобразително изку-
ство и музика – Шекспир, 
Тенеси Уилямс, Реноар, 
Гогол, Микеланджело, Пи-
касо, Верди, Лорка, Шопен 
и много други.

Музикално-поетичен спектакъл 
„Усещане за любов” в Двореца - Балчик


