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предлага безплатна реклама в
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сическа музика, кметът
Устремно и открояваÃàáðèåëà Ìîíòåðî

що стартира на 25 юли
2015 г. от 19.30 ч. поредното шесто издание на
„Дните на класиката”в
Балчик. А разстоянието
между хотелите на крайбрежната алея "Мистрал” и "Марина Сити”
едва побра възторжената от началото до края на
концерта емоционална
публика. Всичко това е
благодарение щедрата
финансова помощ на
Балчишката общинска
администрация. В поздравителното си слово за
откриване на фестивала
за класическа музика,
кметът ни г-н Н.Ангелов
лаконично констатира,
че това събитие символизира непрекъснатия
стремеж да се постига
хармония и съвършенство в този вид изкуство.
А нейно величество- публиката, вече усещаше с
емоционално прозрение, че в тази гореща юлска нощ ще се случи не-

що изключително. И тази година водещата Ирена Гъделова(от „Алегро
виваче“ на БНР) бе на
ниво. Тя вещо и прецизно ни представи родената във Венецуела, между езерото Маракайбо и
реката Ориноко-Габриела Монтеро, която живее
в Лос Анжелис и четвърт
век вече е на концертния
подиум. Естествено, облечена в черно стилно
костюмче, цвят, който
асоциирам с чувството
на завършеност и съвършеност. Още след първия акорд разбрах удивен, че пред нас стои една ерудирана музикантка, с открояваща се индивидуалност и творчески пълноценен дух, с
неповторима стойност.Тя като почетен
консул на „Амнести Интернешънъл” обяви, че
ще изпълни творби, написани от австриеца

Франц Шуберт, с четири импромтюта и „Карнавал“ оп.9 на германеца Роберт Шуман-автор
на възвишената и нежна
„Аве Мария“. Само ще
добавя за любопитния
читател, че Роберт Шуман за 16 години щастлив семеен живот е създал седем деца Устремно и открояващо стартира на 25 юли 2015 г. от
19.30 ч. поредното шесто издание на „Дните на
класиката”в Балчик. А
разстоянието между хотелите на крайбрежната
алея "Мистрал” и "Марина Сити” едва побра
възторжената от началото до края на концерта
емоционална публика.
Всичко това е благодарение щедрата финансова помощ на Балчишката общинска администрация. В поздравителното си слово за откриване на фестивала за кла-

ни г-н Н.Ангелов лаконично констатира, че това
събитие символизира
непрекъснатия стремеж
да се постига хармония
и съвършенство в този
вид изкуство. А нейно
величество- публиката,
вече усещаше с емоционално прозрение, че в
тази гореща юлска нощ
ще се случи нещо изключително. И тази година
водещата Ирена Гъделова(от „Алегро виваче“ на
БНР) бе на ниво. Тя вещо и прецизно ни представи родената във Венецуела, между езерото
Маракайбо и реката
О р и н о ко - Г а б р и е л а
Монтеро, която живее в
Лос Анжелис и четвърт
век вече е на концертния
подиум. Естествено, облечена в черно стилно
костюмче, цвят, който
асоциирам с чувството
на завършеност и съвършеност.
/Продължава на стр. 3/

Световноизвестната пианистка Габриела Монтеро, започанала да свири
на 2 години с две пръстчета венецуелския химн, позира с водещата на
фестивеала Balchik Classic Days Ирена Гъделева и подготвяща предаването
Алегро Виваче на БНР, бе и наш преводач.
Фото: Георги ЙОВЧЕВ

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà
â ãðàä Áàë÷èê
PETYA NAILS
Студио за маникюр,
педикюр,
ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов”
№ 16 /срещу Горското
стопанство/

Тел. 089 4476 554

(äî êàôå “Àêðîçà”)
където ще намерите богато разнообразие
на диопрични рамки и слънчеви очила на
атрактивни цени. Всеки вторник се
извършват безплатни прегледи от очен
лекар специалист - офталмолог. Всеки
клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

Великият за всички нас ботаник, които го
Работниците и служителите на Университетска ботаническа градина - Балчик празнуват 60 - годишнината на градината, за
познаваме, Серафим Серафимов, ВИП-гост на
всички досегашни тържества на УБГ - Балчик. която полагат ежедневно много труд, усилия и ентусиазъм, под ръководството на Валя Машкарова.
За тържеството на УБГ четете на страница 2.
Фото: Маруся КОСТОВА
Фото: Маруся КОСТОВА

