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Ц „Двореца” Балчик: 
г- жа  Женя Михайлова 
сподели, че тази годи-
на има 35- процентов 
ръст на чехите спря-
мо миналата година. 
Част от гостите също 
се изказаха за магия-
та, сътворена от тях-
ната приятелка - сем. 

Вероника и Ярослав 
Колешек, сем. Барбора 
и Иржи Пивоварчик. 
Преводачката Красими-
ра Иванова доразказа 
художническите откро-
вения, за да можем за-
едно да видим парада 

на багрите. Топлината, 
която излъчват. А в тях 
нашата сънародничка 
не е подминала нищо, 
възприела е всичко със 
собствените си сетива 
и без усилие това става 

Започна Седмицата 
на чешката култура в 
Д К И КЦ „Двореца” 
Балчик. Изящната из-
ложба, със заглавие 
„Цветно” и нежността 
на самата авторка- ро-
дената в гр. Велики 
Пре слав  Йорданка 
Йорданова- юрист по 
образование, но от 15 
години живееща в гр. 
Валашске Мезиржи-
чи- Чехия, ни грабнаха 
неусетно на 15 юли, 
когато за четвърти 
път в България, и то 
в Балчик, бе уреде-
на експозицията ѝ с 
най-нови цветни твор-
би. Поразен останах 
от нейната утихнала 
усмивка, с която ни 
посрещна. Нейната 
миротворна, пълна с 
кротост, художествена 
изява в това забързано 
време заслужава вни-
мание и уважение. 13 
грижливо подредени 
картини доразкриха 
тайните на нейните 
удивления, чрез карти-
ните : „ Лилии“, „ Цъ-
фнали вишни“, „Дон 
Кихот“,“Божури“, „Ма-
кове“, „Рози“....Впро-
чем, това са послания,с 
оптимистичен звучащ 

тембър, с невероятно  
въздействащ начин и 
нагласа... Този ден за-
лата на галерия „Туне-
ла“ беше преизпълнена 
с чешка реч./Ненапраз-
но, директорът на К 

наше достояние. Йор-
данка Йорданова под-
сказва, че тя отдавна е 
царица в своето цветно 
господарство. Докос-
нала се е до своите ве-
рни поданици-цветята, 
усетила е нежността, 
която излъчват, преди 
пеперудите да са им 

изпили росата. И онова 
велико предизвикател-
ство, което кара наши-
те рефлекси да бъдат 
будни - Любовта. 

Ненапразно извест-
ната добруджанска 
поетеса Камелия Д. 

Кондова в една от 
своите изповеди „Така 
се обича художник“ 
ни посвещава в силата 
на любовта в света на 
художниците: „....Ще 
се облегна на рамото 

на непознат.../ Знам, че 
съм хубава, точно, ко-
гато тъгувам./Но като 
свърши карминът по 
целия свят,/нека рисува 
с кръвта ми. Но нека 
рисува!“ Предполагам, 
че това в момента е и 
в душата на нашата 
най- нова приятелка на 

К Ц „Двореца” Балчик. 
Защото хубавата кар-
тина е ненарисуваната, 
а най- хубавата е тази, 
която никога няма да 
нарисуваш. /Това се 
отнася и за поетите и 
техните стихове./

Искам да пожелаем 
на Йорданка Йорда-
нова отново да ни за-
радва, защото винаги 
за хубавите неща има 
втори път. Отново да 
усетим уюта в нейната 
тиха душа и комфор-
та да държим нейната 
развълнувана ръка, с 
посланията, които от-
правя към нас и във 
времето. В четката ѝ 
винаги да искри светъл 
слънчев лъч, пречупен 
през нейното въобра-
жение, сътворен на 
триножника. Искаме да 
усещаме поощряващия 
миг на всичко онова, 
което очите виждат, а 
слухът долавя, притаен 
в нейните цветни кар-
тини, излъчващи като 
нея доброта, чистота и 
мъдрост. 

Георги ЙОВЧЕВ

Костика и Убавка – приятели на ДКИ КЦ „Двореца” Бал-
чик

Романтична серенада

дължава образованието си 
в СМУ „Добри Христов”, 
където учи в класа по 
китара на Любен Харалам-
биев. Завършва средното 
си образование през 1991г. 
През 1995 г. се дипломира 
в АМТИ – гр.Пловдив, 
със степен бакалавър по 
музикална педагогика, 
след което получава ма-
гистърска степен по кла-
сическа китара в ДМА 
„Панчо Владигеров”, в 
класа на доц. Александър 
Пумпалов. През 2016 г. 
защитава докторска дисер-
тация на тема „Концерт-
ният китарен репертоар 
и музикалното развитие 
на ученика” в НБУ- Со-
фия. Носител е на „ Злат-
на лира” от  „Съюз на 
българските музикални и 
танцови дейци”  за  високи 
творчески  постижения. 
От 2012 г .е председател 
на дружество „Педагози и 
акомпанятори“  при НУИ 
„Д. Христов“ към СБМТД.  
Член е на Aсоциацията на 
българските китаристи.

Проф. Георги Спасов 
е сред най-изтъкнатите 
съвременни български 
инструменталисти. След 
дипломирането си в На-
ционалната музикална 
академия „Панчо Влади-
геров” той специализира 
в Залцбург при А.Николе и 
К.Х.Цьолер, както и в На-
ционалната консерватория 
в Париж при Жан-Пиер 
Рампал и Ален Марион. 
Участва и получава ди-

На 11 юли 2017 г. от 
20.00 ч. в Каменната зала 
на ДКИ КЦ „Двореца” 
в Балчик флейтистката 
Росица Бояджиева, проф. 
Георги Спасов и Нели 
Янчева Недева пресъзда-
доха света на великите 
композитори Верди и Хен-
дел със своя концерт „Ро-
мантична серенада с две 
флейти и китара“. Входът 
за концерта бе свободен. 

Идеята за съвместния 
музикален проект на три-
мата се поражда именно 
в Двореца Балчик, на ми-
налогодишното издание 
на „Мюзик кампус“ след 
заключителния концерт 
на класа по флейта, воден 
от Феликс Ренгли. Росица 
Бояджиева и професор 
Георги Спасов са сред  
слушателите.  Обзети от 
магическото въздействие 
на архитектурно-парковия 
комплекс в тях първона-
чално се оформя идея за 
концерт от 2 флейти, но 
за да се обогати култур-
ния продукт като тембър 
и репертоар, е добавена 
китара.

 Тембрите и на флейта-
та, и на китарата звучат 
романтично, освен това 
със своята мелодичност и 
характер избраните произ-
ведения будят романтични 
усещания. Ето защо кон-
цертът е наречен „Роман-
тична серенада“.

Нели Янчева Недева-
Илиева започва да свири 
на китара на 10-годишна 
възраст. През 1987г. про-

плом от лятната акаде-
мия в Ница на Жан-Пиер 
Рампал.Георги Спасов е 
единственият български 
флейтист, поканен на пър-
вия и втория симпозиум на 
флейтистите от цял свят 
в Ница, където получава 
висока оценка като ин-
струменталист и педагог. 
За високите си професио-
нални постижения е удос-
тоен със „Златна лира” на 
Съюза на българските му-
зикални и танцови дейци .

Георги Спасов е пър-
ви солист на Софийската 
филхармония и професор 
по флейта в Музикалната 
академия в София. Десет-
ки негови записи са вклю-
чени в „златния фонд” на 
Българското национално 
радио и Българската на-
ционална телевизия.

Флейтистката Роси-
ца Бояджиева завършва 
майсторските класове на 
Андраш Адорян и Ан-
джело Персикили. Работи 
в Духовия оркестър на 
град Добрич. Участва с 
музикални импресии в 
много рецитали на из-
вестни поети като Елиса-
вета Багряна, Дора Габе, 
Евтим Евтимов, Любомир 
Левчев. Лауреат на първа 
награда от „Music World 
2001“ – Италия, както и на 
Годишната награда за му-
зика през 2009 г. на Коми-
сията за духовно развитие 
на община град Добрич.

Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Преди пеперудите да са 
изпили росата

С изложбата „Цветно“ бе открита Седмицата на чешката култура в „Двореца“ 
Балчик.                                                                                                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

ДКИ “КЦ “Двореца” представя:
Изложба скулптура и живопис на
Константин Симеонов - Костика

както скулптури, така и 
живописни платна. 

Константин Симеонов 
завършва Художествена 
академия „Н. Павлович”- 
София като  възпитаник 
на Д. Даскалов от класа 
по скулптура.  В момента 
живее и твори в заедно 
със своята съпруга  Убав-
ка Тончев в Долни Дъб-

Официалното откри-
ване на изложбата  бе 
на 19 юли от 18:00 ч. в 
галерия „Тунела“ на ДКИ 
КЦ „Двореца“ . Посети-
тели и гости на Архите-
ктурно-парков комплекс 
„Двореца“, както и жите-
лите  на гр.  Балчик, имат 
възможността да видят-

ник, Плевенско.
Известни са със съв-

местните си изложби и 
работата си в областта на 
монументалната скулп-
тура, малката пластика в 
камък и бронз.

Изложбата ще остане 
отворена за посещения  
до 5 август.

        Галя ГЕОРГИЕВА

Изложба „Цветно” в ДКИ КЦ „Двореца”

Йорданка Йорданова „Макове“.      Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Йорданка Йорданова откри изложбасъс заглавие „Цвет-
но“ в ДКИ КЦ „Двореца“ Балчик.    Фото: Георги ЙОВЧЕВ 


