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Сватбеният сезон в Сватбеният сезон в 
“Двореца” в Балчик е открит“Двореца” в Балчик е открит

Фердинанд I става 
крал на Румъния.
Романтиката  на 

Нимфеума ,  къде-
то  младоженците  
най-често изричат 
своите клетви на 
вярност, безспорно 
е главния фактор 
за организиране на 
сватба в „Дворе-
ца“. Това е едно от 
най-знаковите мес-
та на територията 
на културния цен-

тър.  Именно тук 
кралица Мария е 
празнувала  свои 
рождени и именни 
дни, посрещала е 
множество значими 
гости, делегации и 
шествия по различ-
ни официални по-
води.

 „Двореца“ вече 
предлага и нова ус-
луга - сватба през 

Тази година сезо-
нът на сватбите в 
„Двореца“ старти-
ра по-рано от оби-
чайното. Първата 
церемония бе про-
ведена през втората 
половина на месец 
април. Все още не 
можем  да  кажем 
кога ще приключи, 
защото ежедневно 
получаваме запитва-
ния за организиране 
на сватбен ритуал 
при нас. Миналата 
година последната 
церемония бе орга-
низирана в средата 
на октомври. Към 
момента 40 двой-
ки  са потвърдили 
желанието  си тази 
година  да се врекат 
във вярност един 
на друг сред уни-
калната обстановка 
на Архитектурно-
парковия комплекс. 
Постъпили са и 5 
заявление за сватбен 
ритуал през 2018г. 
През 2016 година 

е имало 72 сватби, 
при 65 през 2015г. 
и 58 през 2014-а. В 
огромната си част, 
сватбените ритуали 
са били от смесе-
ни двойки. Процен-
та на българските 
сватби е бил около 
30%, изцяло чуж-
дите сватбени тър-
жества - около 20%, 
като от тях водещи 
са  на британски и 
румънски граждани.  
Този факт има ло-
гично обяснение със 
сантиментална нот-
ка-кралица Мария е 
внучка на англий-
ската кралица Вик-
тория, a съпругът й  

зимата в личната 
вила на кралицата  
- „Тихото гнездо“. 
Влюбените могат да 
кажат своето „да“ в 
историческата сгра-
да, където се съхра-
няват експонати от 
времето на кралица 
Мария, археологи-
чески находки от 
района на Балчиш-
кия залив и икони 
от 17 и 18 век.
Извършват се и 

църковни ритуали. 
Параклиса „Успе-
ние Богородично“ 
е мястото, където 
двойките се вричат 
пред Бога.
Бившата кралска 

резиденция позво-
лява на младото се-
мейство да запечата 
първите си спомени 
чрез сватбена фото-
сесия сред непов-

торимата красота 
на „Нимфеума“, в 
„Градина на пла-
чещите дървета“, 
в „Розариума“, в 
„Градината на граф 
Томислав“ (Гради-
на английски двор), 
на мраморния трон 
на кралицата, пред 
личната ѝ вила „Ти-
хото  гнездо“, на 
„Сребърния кладе-
нец“.
Често младожен-

ците  отсядат във 
вилно селище „Дво-
реца“, съчетаващо 
природа, архитекту-
ра, море и кралска 
обстановка. 
Екскурзоводната 

беседа за запозна-
ване с историята 
на комплекса е ат-
рактивен подарък 
за гостите на всяко 
сватбено тържество.
Комплексността 

на сватбената ус-
луга, предлагана от 
Културен  център 
„Двореца“ привли-
ча младоженци от 
почти  всеки кон-
тинент. Малайзия, 
Монако, Перу, Шан-
хай, Сеул, Отава, 
Сингапур, Полша, 
САЩ, Дубай, Ли-
ворно, Лондон, Ге-
нуа са само част 
от екзотичните мес-
та, довели влюбени 
един в друг хора, за 
техния сватбен ден. 
През юни 2017 го-

дина „Двореца”  ще 
посрещне гости от 
Малайзия и Син-
гапур, които идват 
тук за сватбата на 
младоженци, уста-
новили се да живеят 
в Канада. 

“ДКИ “КЦ “Двореца” в Балчик е “ДКИ “КЦ “Двореца” в Балчик е 
домакин на Балкански вернисаждомакин на Балкански вернисаж

От 28 май до 4 юни 
държавният културен 
институт „Двореца“ 
е домакин на първото 
издание на художест-
вен пленер „Балкан-
ски вернисаж“, съоб-
щиха от 
к ул т у р -
ния цен-
тър.  
Н е г о в и 
о р г а н и -
затори са 
Меж д у -
народен 
художест-
вен фонд 
в Москва, 
ДКИ КЦ 
„ Д в о -
реца“ и 
г а л е р и я 
„Хубава 
къща“.
Петнаде-
сет учас-
тници в 
продъл -
жение на 
седем дни 
създават 
р е а л и с -
тични ин-
т е р п р е -
тации на 
неповто-
р и м о т о 

изящество на архите-
ктурно-парковата об-
становка, сред която 
творят.  Техните кар-
тини, създадени по 
време на пленера, мо-
гат да бъдат видени в 

Каменна зала на Кул-
турен център „Дво-
реца“, където беше 
подредена изложбата 
„Рози и мечтания на 
Кралица Мария“.

Там вече ще се организират сватби и през зимата - в личната вила на 

кралицата  “Тихото гнездо”

Държавен културен институт Културен център “Двореца” Балчик
“Накитите на българката- “Накитите на българката- 

традиции в нов облик“традиции в нов облик“
Открита изложба на 9.06.2017 в 19:00 ч

Галерия “ТУНЕЛА” на ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА”

ДКИ КЦ  „Двореца“- Балчик, Етнографска къща Балчик и група художници- 

приложници, майстори на български художествени занаяти от Варна и региона 

представят

изложба „НАКИТИТЕ НА БЪЛГАРКАТА- ТРАДИЦИИ В НОВ ОБЛИК“

   Изложбата ще представи автентична експозиция с традиционни накити  и носии на 

българката от  Добруджанската етническа територия. Реплики-ювелирно изкуство от 

епохата Българското възраждане  и интерпретация на българския фолклор в накити със 

съвременен модерен дизайн.  Посетителите ще видят атрактивна колекция, изработка 

на накити –уникати от български майстори. Бижута от естествена кожа- филигранна 

декорация, атрактивни бижута от рог,  бижута-витражно стъкло и кристал, шалове и 

аксесоари от естествена вълна -днес задължителен елемент в облеклото  на модерната, 

елегантна българка, жена със стил и индивидуалност.

   Предоставените от „Етнографска къща Балчик“  женски носии и украси -  трепки, 

прочелници, пафти, колан  и гривни са  автентичн. Красивите стари български носии и  

накити се превръщат в разказвачи за живота на възрожденските българи.

   Варненските майстори на художествени занаяти, които носят духа на отминали 

епохи и новаторството на нашето съвремие, представят в настоящата изложба своето 

творчество. Творбите носят посланието на древните занаяти, запазили са тайната сила 

на въздействие - естествени материали, ръчна изработка, вложена позитивна енергия. 

Топлината и вълшебната сила на майсторите, усещането за магичната нишка от сърцето 

към сръчността на ръцете, прелива в свободата на творческия дух.

Автори: Фамилия Фотеви - обработка на кожа, уникати бижута и аксесоари

                Хари Борисов - бижута, ювелирна колекция рог и седеф

                Диана Раданова - авторски бижута от топено стъкло.

                Веселинка Кръстева  - аксесоари, накити от вълна-плъсти, филц

               Силвия Стоянова - аксесоари, накити от вълна-плъсти, филц.

Експозицията е подредена в Галерия  “ТУНЕЛА”, вила “ТИХОТО ГНЕЗДО” на  ДКИ 

КЦ “ДВОРЕЦА” и ще остане там до 24 юни.


