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В окото на урагана попаднахме всички като
зрители на естрадния коктейл "Любов раздвоена", който представиха
на 3 август 2014 г. пред
хотел "Мистрал" изтъкнатите наши певици и
актриси Искра Радева и
Маргарита Хранова. Те
застанаха пред нас като
две богини, облечени в
ослепително бяло , които вече се бяха разходили по балчишкия пясък,
примесен с люспите, оставени от рибите милиони години преди нашите сегашни мечти и потребности от изкуството
Мариана Миланова (Виктория), Георги Кадурин (ученият Барковски), на Искра Радева и Маргарита Хранова. Те пяМария Сапунджиева (Сирена) в постановката на В. Василев “Особенности
на руската любов” на балчишка сцена.
Фото: Георги ЙОВЧЕВ ха и бяха възприети като стожери на българсМного балчиклии, ек- зи светлина тримата ак- комедианти. Те до съ- ката естрадна песен. Две
сперти по тайните, иска- тьори, одухотворени от вършенство контроли- жрици на изкуството, от
хме да узнаем нещо по- индивидуалния си та- раха своите действия, плът и кръв, доказаха, че
вече за "особеностите лант, от активна граж- подчертаваха оригинал- сцената е техният найна руската любов" в ед- данска позиция, демон- ното остроумие в текс- подходящ трон. Ритъноименната романтич- стрираха агрегатните та и в подтекста, значи- мът на песните изпълна комедия, представе- състояния, в който дух и мостта дори на паузите, ни въздуха, благодарена в Балчик на 30 юли воля, око и сърце, бяха за да вникнем в силата ние на музи калн ия
2014 г. от ДТ "Стоян Ки- една целокупна моноли- на словото. Славянски- оформител Емо Иваров" - Сливен с рекла- тна цялост.
ят хумор, в т.ч. българс- нов. Хитовите песни на
мен афиш, на който пиСмехът беше в осно- кият хумор, има други две-три десетилетия ни
шеше: "Теат ърът ви вата му. Комедията е за- измерения и сега разб- върнаха младежкия възИскра Радева и Маргарита Хранова - на концерт в Балчик, 3 август 2014 г.
обича - подарете си теа- това - да заразява със рах, че той е зареден с дух и повея на балчиштър". За да дешифрират смях и такъв избухваше повече присмех, зарази- кото пристанище, жела- Изпяхме заедно букета С ос езаемо чувст во, аристократично излъчлюбовните особености в залата - неподправен и телен смях, шегобийни нията ни станаха по-ху- от песни, станали отда- прекрасно, величестве- ване на светотворна
пред нас застанаха Ма- освобождаващ. Актьо- песни, придружени с бави. Искра и Маргари- вна хитове на Лили Ива- но, звучаха думите, ко- красота и мъдрост, Искрия Сапунджиева /Си- рите показаха как се ра- нашата етнографска ор- та ни отправиха камбан- нова, Емил Димитров, ито прославяха любов- ра Радева и Маргарита
рена Матеевна/, Мари- жда хуморът, красноре- наментика. Накрая вина- но весели послания, из- Мими Иванова, "Тони- та в нейните живи тре- Хранова ни накараха да
яна Миланова /учител- чив и емоционално на- ги има поука.
висиха се гласовете им ка", С.Берова - Й.Мар- петни форми. Какво ли ги заобичаме и боготвоката по английски Вик- ситен. С професионалХубаво е, че има и па- над хотелите на Балчик чинков, Васил Найде- не направихапо време рим още повече. Песентория/, разбира се и Ге- ния си опит, Сапунджи- родия, а сарказмът е ед- и отново бумерангово нов, Йордан Кръчма- на тази естрадна вечер та - равносметка на жиорги Кадурин /известен ева, Кадурин и Милано- ва доловим и не ни от- се завръщаха при нас ров… Вечерта на 3ав- професион алисти те, вота, песента - послание
от филм а "Стъкл ен ва показаха най-главно- чайва. Ряпа да яде онзи със страстните пожела- густ само изкуствените символите на българс- към хората, песента дом", а сега в ролята на то - същността на теат- герой Пиеро от френс- ния да бъдем благодар- палми на хотел "Мист- ката естрада, за да ни олицетворение на мъластроном, учен, с неза- ралната комедийна фор- ките, италианските и не но заедно. Певиците рал" не пяха и не танцу- омагьосат! Как ни ома- ниеносния ни живот.
видната съдба да подст- ма. С аристофановски знам още кои комедии, Маргарита Хранова и ваха с нас. Кратките ре- яха само, за да се гледа- Песните ни заредиха с
ригва кучета/.
нюх на ловджийски ку- пред нашите актьори Искра Радева си бяха съ- плики, казани между пе- ме в очите едновремен- енергия. Те сякаш сгуТой е Константин Ни- чета ни насочиха къде се Сапунджиева, Кадурин щите, както ги знаем от сните, бяха възхитител- но и се питаме: къде оти- шиха в ръцете ни просколаевич Барковски, крие хитрата лисица … и Миланова, възпитани- едно време - естествени но надникване в душев- де зайчето, скрито под тора, ечащ от любов, без
най-романтично пред- Верни на своя инстинкт ци на НАТФИЗ "Кръс- и човечни - условие, за ността на две чувствени шапката? Подчертано която не можем.
ложил на Виктория да и с радост, разбрахме, тьо Сарафов".Те вдиг- да се задържат на върха. жени, певици и актриси. мили в зрелостта си, с
Георги ЙОВЧЕВ
кръсти новооткритата без усилие, че "drink" в наха завесата на хумора
от него звезда на нейно минало време означава и развинтиха нашата Äî åñåíòà ïúòÿò Ñåíîêîñ - Äðîïëà ùå å ðåìîíòèðàí
име. Режисурата е на на български език "мах- фантазия с удовлетворемного работа в подготов- ито ремонт започна днес,
Васил Василев, сценог- мурлук", че мъжете при нието от истинската инката на проекта, той ще бъ- не е била асфалтирана от
рафията на Николай Ни- спрягане на глагола в се- тимност. "Особеностиде реализиран до есента от 1966 година. Заедно с конов, автор е Александър гашно време са пелме- те на руската любов" ни
фирмата изпълнител "Хи- лежката си от Дропла БлаГалин и чудесния пре- ни, които са пълни с ме- доказа, че хуморът е чадрострой". По думите му га Атанасова се надяват
вод на руски е на Васил- со, а като остареят си ос- совник, който непрекътова е най-голямата инве- скоро жителите на селата
стиция на държавата в об- да могат да пътуват до Дока Бумбарова. Как да не тават пак пелмени, ала снато трябва да се свещински обект до сега. Кме- брич и Балчик по качестблагодарим на тези сър- пълни със зеленчук. Та- рява, защото истината
тският наместник на село вена пътна настилка.
цати хора за театъра, ка по-н аучому п ред не е само побит камък,
Пряспа Сергей Георгиев
Сава ТИХОЛОВ
който ни подариха? От учения Кося ни си обяс- а и опорна отправна торазказа, че отсечката, чиPR на Община Балчик
началото до края няма- ниха силата и ролята на чка към истината, която
ше паузи, съзерцателни- глаголите.
не ни позволява да се
ÅÒ “Ãåîðãèåâ - 2” Áàë÷èê
те монолози бяха възКогато Виктория е по- подлъжем или подхлъзприемани философски вярвала, че има новоот- нем. Чрез театъра върНа 1 август кметът на се финансира по програма ÏÐÅÄËÀÃÀ ÄÚÐÂÀ ÇÀ ÎÃÐÅÂ
от зрителите. Истината и крита звезда на нейното вим изправени, под бдя- Община Балчик Николай "Растеж и устойчиво разБезплатна доставка в града
ситуациите, в които из- име, е била на седмото щите очи на боговете. Ангелов даде ход на ре- витие на регионите". В
Ваучери (социално подпомагане)
падаха нашите герои, небе, за да я види оттам. След представлението, монта на пътя между села- приветствието си кметът
Магазини: Белоконски и
бяха като бликнал горс- Тоест, била е обсебена за кратко време бях с ак- та Дропла, Пряспа и Се- благодари за съдействиелевия портал на “Елпром”
ки извор, хукнал надолу от любов. Актрисата М. трисите и останах въз- нокос. Дългата близо 8 км то на депутата Сияна ФуЗаявки на телефони: 0897753135; 0898882303
към равнината, за да ни Миланова ни припомни торгнат от посланието - отсечка от години пречи на дулова и сподели, че след
разкрие красотата си. колко наивни сме били автограф, което ми ос- развитието на селата заради зейналите огромни дуКомичните моменти бя- ние някога - наивно влю- тави нашата землячка /
пки по пътя, а жителите им
извършват ремонт, конструкция на покриви и направа на
ха изиграни в стил "Сто- бените. После дойде из- варненка/ Мария Са- трябваше да обикалят 20
нови. Изграждане на навеси. Хидроизолация на покриви.
янка Мутафова", която водът, който Сирена до- пунджиева: "Георги, км, за да не трошат автосмятахме за недостижи- пълни: "Без пари само трябва да бъдем добри и мобилите си на път за обМонтаж на битумни керемиди, улуци, водосточни тръби.
ма, но не е така. Сапун- кукувичките кукат". Ак- усмихнати хора, светът ластния център Добрич и
Качество и най-ниски цени в региона.
обратно. Проектът е на
джиева и Кадурин стиг- тьорите блестящо се има нужда от такива.".
Тел: 0887 716 779; 0899 175 266
/4-1/
наха нейното ниво. В та- справиха с ролите си на
Георги ЙОВЧЕВ стойност 3,655 млн. лева и

Îñíîâíè ðåìîíòè íà ñòàðè êúùè

