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Големият холивудски режисьор
Оливър Стоун ще бъде официален
гост на фестивала на късометражното кино в Балчик тази година.
Очаква се звездата да посети събитието само за 24 часа в компанията на големия си син Шон, който
като дете се появява във филмите
“Уолстрийт” и “Роден на 4 юли”.
Публиката на фестивала “In the
Palace” в Балчик, който се провежда за девети път тази година, веКристиян Димитров
Нека останат фестивалите и културните събития в Балчик, не може простотията да победи културата и с лека ръка да се затрие пости-

че свикна на звездни гости. След
Копола, Кшищов Зануси и маркетинг директора на Гугъл, тази година се очаква освен Оливър Стоун да има и други известни имена
сред присъстващите.
Скандално за шеф на журито се
спряга и самият Роман Полански.
Организаторите обаче не потвърждават дали осъденият за педофилия режисьор е сред поканените.
/БЛИЦ/
гнатото през последните няколко
години, не трябва да позволяваме
на една торба празноглавци да се
гаврят с историята на града ни. Подкрепям идеята за протест!

Културните фестивали, изключени от програмата на Община
Балчик, няма да може да бъдат реализирани в Община Каварна. Това каза пред Агенция “Фокус”
Цонко Цонев, кмет на Община Каварна, по повод подобни информации в медиите.
Културната програма на Община Каварна за 2011 година продълСпоред председателя на общинския съвет Стефан Павлов причината е икономическата криза и
кредитът, изтеглен за асфалтиране на улиците.”Основната ни насока на целия Общински съвет е
да създадем удобства първо в нашия град, да си оправим инфраструктурата и после ще наблегнем
на културните дейности”, казва
Павлов.
Кметът на Балчик Николай Ангелов е на друго мнение: “В инфраструктурата тази година ще бъдат инвестирани над 21 милиона
лева и в този момент се оказа, че

жава както в досегашните седем години, каза Цонев. „Няма да променяме програмата си за тази година, бюджетът ни вече е гласуван.
Така че – мероприятия, които на
други места са отпаднали и няма
да бъдат реализирани, нямат шанс
да бъдат реализирани в Каварна,
през тази година”, заяви той.
„На 6 май е празникът на Кавар70 000 за Балчик класик дей или
90 000 лева филмов фестивал са
перото, от което трябва спестим,
за да можем да подсигурим тези
21 милиона лева, но те са несравними като цифра”, смята той.
Според кмета на Балчик икономии не се правят, защото макрорамката на бюджета се запазва, но
парите се насочват към дейности,
които печелят избиратели в годината на избори.
От своя страна Стефан Павлов отрече в действията на общинските съветници да има политически елемент.
Директорът на Международния

Жени Михайлова:
Няма да се откажем от културните
събития, чийто бюджет бе орязан от
общинските съветници, съобщи в
ефира на радио “Добруджа” Жени
Михайлова, ръководител културни
дейности в Държавен институт “Културен център Двореца”. Още през
миналата година е направена организацията на фестивала за късометКристина Мартинова
Време за мирен протест!
Важно!!! Имаме дата, място и
час! Денят е първи март, 18:00 часа читалище “Паисий Хилендарски”. Нека посрещнем пролетта, изпълнени с оптимизъм и обединени
от една толкова красива кауза!
на. На 1 юли ще посрещнем Джулай Морнинг с БТР и Джон Лоутън,
както последните 4 години. „Каварна Рок Фест” ще се проведе между
15 и 18 юли. Рибеният и миденият
фест тази година ще бъде в памет
на Георги Минчев, „Цвете за Гошо”.
И Нова година – изпълненията на
рокаджиите, предвидени в календарния ни план”, каза Цонко Цонев.
кинофестивал Цанко Василев:
все още не вярва, че пари за фестивала няма, но е убеден, че събитието ще се проведе, може би
не в Балчик.
Мартин Пантелеев, който е на
турне в Маями, каза за bTV, че решението на съветниците е осакатяване на българската култура, тъй
като миналата година с провеждането на Фестивала за класическа
музика в Балчик, България е показала, че може да провежда фестивали на световно ниво с участие на
музиканти, които концертират в
най-големите световни зали.
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С взето решение на Общински съвет
гр.Балчик, е орязан предвиденият
бюджет за културата в общината!!!! За
съжаление отпадат фестивали с
история като филмовия фестивал ‘In the
palace’, ‘Balchik Classic Days’, ‘Процес
Пространство’.. и много други... Нека
се опитаме да върнем парите на тези,
които наистина се нуждаят от тях за
просперирането на културния живот в
Балчик, но и на по-високо ниво!
Години наред съзнанието ми на
творец
отказва
да
приеме
безчинствата, ширещи се повсеместно
в държавата ни.
Години наред „заигравките” на
политическо ниво сякаш заобикаляха
Балчик или поне въпросите, касаещи
културната му политика.
Нещо повече, когато иде реч за
култура, на фона на цялата държава
Балчик винаги е бил като оазис,
подобно на мечтан Кайманов остров
за вс еки от дал ж иво та си на
творчество човек.
Неведнъж в десетки интервюта съм
подчертавала, че еди кое си събитие
се случва, защото аз имам подкрепа,
защото за управляващите в този град
думата „Култура”, е не просто с главна буква, а носи значимост, гарантираща идентичност.
Години наред творците в този град
сме не просто забелязани, а подтиквани и мотивирани с доверие и финансиране, да реализираме смели за мащабите на малкият град проекти и да правим високохудожествени продукти.
Към това да прибавим и наличието
на неоспорима „почва” – Балчик и
атмо сферата тук „крещят” да се
прави култура.
Че какв о друго… за фа брики и
ком ини тук мяст о ня ма! И де цата зная т, ч е тр ябва да е туризъ м,
но прекрасните скали и двете ше-

п и п я с ъ к, н я м а ка к д а д о в е д ат
тол кова много турист и, че да изхра нят всич ки н и.
И … имаше здраво мислещи хора и
те проумяха, че фестивалите са нашият
спасителен остров. Да припомним, че
още в първия си мандат Красимир Михайлов обяви Балчик за фестивален
град, а тогава нароилите се „фестивалчета” под формата на уж „културен туризъм” далеч нямаха тежестта на филмовия фестивал „In the palace” или
“Balchik Classic Days”. Какво им става
на същите тези хора днес???
Питам Ви, Дами и Господа
Общински съветници защо отрязвате
контактите с побратимени градове и
възможността за представяне на
сътвореното в Балчик изкуство извън
пределите на града?
За кого и пред кого се очаква да
правим изкуство? За Вас ли? Хубаво,
ама вие не ходите на концерти!
Един от моите учители в проява на
нескрита ирония казваше „ защо ще
ходиш на концерти, да си разваляш
стила?!?” И Вие ли, уважаеми
съветници, се страхувате за стила си???
Спирате фестивалите, гостуванията
на изпълнители и театри, ще трябва
вместо с пъстър културен афиш, да се
задоволим с Вас!
Спирате пътуванията в страната и
чужбина на любителските състави и
явно. Да, ама не, защото ние пак с Вас
ще трябва да си сверяваме часовника,
защото имаме далеч по-високи
критерии и търсения. Защото не ни е
все едно какъв избор и бъдеще оставяте
на децата ни! Защото около мен има
около 50 здравомислещи човека, на
които никак не им е безразлично. И
чуват, и виждат, и мислят, и разбират и
от тяхно име питам – Накъде ни водите
и кой плаща, за да е толкова евтина и
съизмерима само с финикийски знаци

отговорността за бъдещето!
Днес детско-юношеската футболна
школа е вече в историята, дали утре
няма да решите съдбата и да последват
и детските танцови формации?
Плъзгайки се по тънката жица на
човешкото недоволство, заделяйки пари
„уж” за запълване на дупки и кърпене
на джамии, дали няма да решите, че и
някой друг ресор Ви пречи???
Искам да не съм права и да се окажа
черногледа, тогава ще имам доблестта
да се извиня, но днес ми се иска да Ви
попитам за етимологията на думите:
сън, съвест, съзидание, рушене,
отговорност…
И да Ви помоля да си спомните, че
Вие не сте Божии пратеници, а
служители, назначени от всички нас да
служите на Обществото! Всеки от Вас
представлява определен брой
избиратели, които едва ли с лека ръка
ще изпратят децата си на улицата
вместо в салона или концертната зала.
Тъжно ми е, тъжно ми е за Вас, за
нас, за Балчик и за неговото бъдеще, и
това не са високопарни думи, а позиция
на човек, който милее, който ежедневно
говори „очи в очи” и с млади и стари, и
който достатъчно е живял и видял, за
да носи отговорност за думите си.
Човек, за който творческото съзидание
е съдба, но и човек, който е осъзнал
тежестта на орисията си и
отговорността, която носи към хората,
които ръководи.
Едва ли един ден, ще ни простят, че
сме запълнили дупките, но сме
изгубили някъде в „калта от
политически кроежи” атмосферата,
духа, културата и идентичността на
града ни? И няма ли тогава да е твърде
късно да се оправдаваме???
Валентина Георгиева
Диригент на смесен хор
„Черноморски звуци”

ражното кино и макар и трудно, без
общинска намеса, но той ще се проведе, категорична е Жени Михайлова. Тя изрази съжаление за друг емблематичен фестивал, посветен на
класическата музика Balchik Classic
Days, който бе с безплатен достъп на
гражданите и им даваше възможност
да се насладят на високото майсторство на известни имена. Тази годиСтанислав Жеков
Общинският съвет в Балчик спря
парите за културните фестивали. Две
от знаковите културни събития на
Балчик - Международният филмов
фестивал за късометражно кино и
Фестивалът за класическа музика,

на сезонът в Културен институт Двореца ще започне с пленер, в чиято
съпътстваща програма със спектакъл ще се включи семейство Лафазанови. От май до септември са предвидени интересни изложби с българско и международно участие. Остават и театралните дни в Двореца,
заедно с класовете на доц. Веселин
Ранков през септември.
който организират братя Ешкенази,
тази година може и да не се проведат, защото Общинският съвет реши
да не ги финансира. От предвидените за културни събития малко над 600
000 лева, общинските съветници са
орязали 250 000 лева.

Кметът на община Балчик:
Николай Ангелов ще се опита да
спаси местния футболен клуб
“Черноморец”, като върне за преразглеждане решението на Общински съвет, с което съветниците решиха да пренасочат предвидените в бюджета средства за култура и издръжка на ФК “Черноморец” за други дейности.
Градоначалникът призова гражданите, които не са безразлични за
бъдещето на Белия град, да посетят следващото заседание на местния парламент, за да могат общинските съветници да ги гледат
в очите, когато гласуват. Кметът не
приема твърденията на съветниците, че с решението си са направили икономия, тъй като парите не
се спестяват, а се пренасочват в
други дейности. Общината е инвестирала над 20 милиона лева в
инфраструктура, но въпреки това
Общински съвет Балчик реши да
отдели допълнителни средства за
Антония Костова: Здравейте
,както и вие и аз съм възмутена ...
Но нека не оставяме нещата само тук. Петицията си е петиция.
Нека ние МЛАДИТЕ да се съберем
и да решим какъв ще бъде градът
ни. Нека от сега нататък никой не
ни казва какво да има и какво не.
Защото имаше само няколко фестивала- това беше сезонът. Няма
плаж, няма атракции.
Чакаме да се напълнят “Зл. пясъци” и “Албена” и тогава някой
объркан турист да дойде в Балчик. Покрай фестивалите имаше
хора. Те ни спасяваха. А сега след
“ дългата и изморителна сесия”
днес, съветниците отидоха на
банкет. А ние чакаме ли, чакаме??? И какво чака ме лятото,?Свободни работни места?
Инвестиции? КАКВО??????

ремонт на улица “Бяло море” в
Кранево, където не живее нито
един човек, няма жилищни сгради, а три хотела, съобщи Ангелов.
“С приетия бюджет няма да можем да поканим нито една външна театрална постановка, нито
един концерт, няма да имаме футбол в града. Освен за насъщния,
община Балчик няма да мисли за
друго”, коментира кметът.
Той намира обяснение в поведението на общинските съветници с
годината на избори, в която се намираме. Същите тези съветници
приеха предишните четири бюджета без никакви възражения, но
в изборната година промениха поведението си. Въпреки че и при
гласуването няма политическа окраска – двама от ГЕРБ са против
това решение, един го подкрепя,
от Зелената партия един е против,
а двама подкрепят. Не става дума
за политика, това са търговците в
храма”, обобщи Николай Ангелов.
НЕКА ДА СЪЗДАДЕМ ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ЛИПСВА НА БЪЛГАРИЯ ОТ
1997 г. НЕКА ГО СЪЗДАДЕМ ТУК
И СЕГА. НЕКА КАЖЕМ НИЕ КАКВО ИСКАМЕ. А НЕ НЯКОИ СИ
21 СЪВЕТНИЦИ ,ДА НЕ КАЗВАМ
КАКВИ,КОИТО СА ТАМ, ЗАЩОТО БАБА И ДЯДО, ЛЕЛЯ И СВАКО СА ГЛАСУВАЛИ ЗА ТЯХ.
И има още нещо. Докога ще гласуваме за партии??? На местно ниво тия местни депутати днес бяха
от една партия. Те си мислиха само за тяхните парички. Дали са от
Герб или Атака, това е само за пред
избирателите. Младежи, интересувайте се какво става в града.
Нека се съберем и направим нещо. Партиите нямат значение.
ИМА ЗНАЧЕНИЕ НАШАТА ПОЗИЦИЯ НА ГРАЖДАНИ!

Кристина Мартинова: Между
другото, мислех да си планирам
отпуските около два фестивала в Балчик
- на късометражните филми и Balchik
Classic Days. Вторият фестивал наистина
ме накара да повярвам, че културата все
пак може да съществува в града, нищо че
няма свястна книжарница, нищо че няма
кино, нищо че единственото масово
посещавано от млади хора място през
лятото носи “поетичното” име “Дай-дай”.
Балчик е създаден за фестивали, не
за чалга. Попфолкът никога няма да
достигне до такава масовост в града
ни, за да може приходите от него да

тушират вички негативи, които
неминуемо носи със себе си.
Не мога да приема, че гостите на
Балчик предпоч итат да слушат
Андрея пред Ласло Феньо. Отказвам
да повярвам, че изкуствения бюст на
Преслава ще привлече онези
“другите” туристи, които чакаме
откакто се помня.
За съжаление не вярвам в
петициите. Разбира се, това е найлесният начин за изявяване на
позиция,
но
е
най-малко
конвертируемият. Иска се действие,
и то скоро, бързо и масово.
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