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5 септември - 11 септември 2013 г. 2
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3 септември 2013 г. ,
20 ч.
Криста и Мартен представят The Funkyfied
Project
Открита сцена пред
Община Балчик
4 септември 2013 г. ,
18ч.
Национална художествена академия и факултет за приложни изкуства - Белград, Сърбия
Откриване на изложба живопис - първа част
Исторически музей Художествена галерия
Изложбата може да бъде разгледана до 11-ти
септември 2013 г.
4 септември 2013 г.,
19 ч.
Национална музикална академия “Проф.
Панчо Владигеров” Вечната музика - инструментален концерт - първа част храм “Св.Св.Константин и Елена” участват: Александър Иванов
цигулка, Фарадж Акбаров кларинет, Теодора
Атанасова виолончело,
студенти от НМА
„Проф. Панчо Владигеров”
4 септември 2013 г. ,
20 ч.
Национална музикална академия “Проф.
Панчо Владигеров” Звукови картини - инструментален концерт - първа част КК Албена, хотел „Добруджа”, тераса
17-ти етаж участват: Любомира Михайлова кларинет, Ели Стойнева виола, Емил Вучев - пиано
5 септември 2013 г. ,
17ч.
Сдружение с нестопанска
цел
„COMMONSTEP” Откриване на фотографска
изложба Надежда за сирийските деца Читалище „П. Хилендарски” фоайе Изложбата може
да бъде разгледана до 13ти септември 2013 г. Сирия повече от две години демонична война
5 септември 2013 г. ,
20 ч.

Ростовски академичен драматичен театър
“Максим Горки”, Ростов на Дон - Русия Вишнева градина - театрален
спектакъл от Антон Павлович Чехов постановка Николай Сорокин Читалище „П.Хилендарски” *специално поканен спектакъл вход 4 лв.
6 септември 2013 г. ,
18 ч.
Национална художествена академия Откриване на изложби 50
години български индустриален дизайн Художествена галерия, 2ри етаж Изложбите могат да бъдат разгледани
до 13-ти сеп тември
2013 г.
6 септември 2013 г. ,
20 ч.
Национална музикална
академия “Проф. Панчо
Владигеров”
Звукови
картини - инструментален концерт - втора част
АК „Двореца”, алеята
пред Каменната зала
6 септември 2013 г. ,
20 ч.
Национална музикална
академия “Проф. Панчо
Владигеров” Вечната музика - инструментален
концерт - втора част КК
Албена хотел „Добруджа”, тераса 17-ти етаж
7 септември 2013 г., 11
ч.
Сдружение с нестопанска
цел
„COMMONSTEP” България - отворена врата към
света Изложба на деца,
настанени в центрове за
бежанци в България
АК „Двореца”, алеята
пред Каменната зала
7 септември 2013 г. ,
18:30 ч. Сдружение с нестопанска
цел
„COMMONSTEP” Искам слънце - документален филм, 30 минути
АК „Двореца”, алеята
пред Каменната зала
8 септември 2013 г., 18
ч. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов” Откриване на
изложба 20 години сце-

нография за куклен театър АК „Двореца”, пред
Каменна зала Световна
асоциация на кино и телевизионните училища
CILECT
8 септември 2013 г.,
18:30 ч. Прожекция на
студентско късометражно кино Филми финалисти от седмото състезания за наградата на
CILECT - CILECT PRIZE
2012 втора част
АК „Двореца”, Каменна зала
9 септември 2013 г. ,
18 ч. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов” Театрална изложба - театрален спектакъл за малки и големи
Читалище „П. Хилендарски”
10 септември 2013 г. ,
18 ч. Продуцентска къща CREDI ARTE Живак театрален спектакъл Читалище „П. Хилендарски” *специално поканен
спектакъл вход 4 лв.
10 септември 2013 г. ,
20 ч. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов” Парижката
Света Богородица КК
Албена, хотел „Фламинго Гранд”, Grand Hall
11 септември 2013 г.,
18 ч. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов” Двете принцеси - театрален спектакъл за малки КК Албена
хотел
„Фламинго
Гранд”, Grand Hall
11 септември 2013 г., 18 ч.
Национална художествена
академия и факултет за
приложни изкуства - Белград Откриване на изложба живопис - втора част
Художествена галерия
11 септември 2013 г.,
19 ч. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов” Парижката
Света Богородица
храм “Св.Св.Константин
и Елена”
12 септември 2013 г., 15
ч. Национална художес-

твена академия Откриване на проект Визуална
комуникация за общинска болница - Балчик
МБАЛ - Балчик Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден на
болницата след 12 септември 2013 г.
12 септември 2013 г. ,
18 ч. Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов” Сън в лятна
нощ - премиера - театрален спектакъл от У.
Шекспир (композиция
от II и III действие) постановка - Нина Димитрова
Читалище „П. Хилендарски”
12 септември 2013 г. ,
20 ч. Нов български
университет, Институт
Сервантес - София и
Виа Понтика Йерма премиера - театрален
спектакъл от Федерико
Гарсия Лорка АК „Двореца”, Каменна зала
12 септември 2013 г. ,
20 ч. Фолклорен ансамбъл Тракия - Пловдив
Майка България - фолклорен концерт-спектакъл
КК Албена, Открита
сцена пред КИЦ
13 септември 2013 г. ,
17 ч. Национална художествена академия
Балчик: достъпен (проекти предложения за подобряване на дотъпноста на градската среда в
Балчик)
Художествена галерия Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо
Сарафов”
13 септември 2013 г.,
18 ч. Рейс - премиера театрален спектакъл от
Станислав Стратиев (съкратена версия) Читалище „Паисии Хилендарски”
13 септември 2013 г. ,
20 ч.
Майка България фолклорен концертспектакъл
Открита сцена пред
Община Балчик

Очакваме Тодор Събев Тодоров, 11 г., ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” Балчик да стане шампион.
От 19-ти до 25-ти ав- което България ще е до- рия във възрастовата гругуст,Радиоклубът в Бал- макин през септември та- па до 16 години.С него са
чик имаше честа да бъ- зи година. В тренировки- свързани очакванията ни
де домакин на лагер те участваха национални за продължаване на шамсбора на националния състезатели от 8 до 55 го- пионската традиция на
отбор на България по дини.Резултатите са отли- България в този спорт.
Колективът на радиокскоростна телегра- чни и очакваме състезафия.Това е една от ос- телите да ги повторят на луба се възползва от слуновните дисциплини в световното първенство. чая да покани всички жерадиоспорта.
За наша огромна ра- лаещи деца на възраст от
Водещ на сбора беше дост тази година Балчик 9 ,10, 11 години да се заТеодора Гецова (20г.) от има своя представител в пишат в кръжока по раПоликраище, абсолютна националния ни отбор, дио-спорт за новата учесветовна шампионка за това е Тодор Събев Тодо- бна година.
Д-р Христо ИГНАТОВ
жени и носител на много ров на 11 години ,ученик
Председател на
световни рекорди.Лаге- в ОУ “Св. Св. Кирил и
рът е подготовка за све- Методий” - Балчик .Той радиоклуб “Балчик”
LZ2KSB
товното първенство, на ще представлява Бълга-
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Среща на клуб “Младост” с клуб “Хан Кардам” Фото: Пламен ПАРУШЕВ
Такъв бе негласуваният
дневен ред на една незабравима среща, която се проведе в клуб „Младост” Балчик.
На 23 август т.г. ни гостува пенсионерският клуб „Хан
Кардам” от едноименното село в Г.Тошевска община. До
обяд гостите ни разгледаха
град Балчик, любуваха се на
безкрайното Черно море и лазурния му бряг. „Откриха и
закриха летния сезон край
морето” – както по-късно
обобщи Тодор Паунов, председател на кардамския клуб.
По традиция посрещнахме
гостите с хляб и сол в клуба,
където бяхме подготвили и
скромен обяд с безалкохолни напитки, сладки и кафе. Георги Андонов, председател
на клуб „Младост” Балчик
поздрави гостите с „Добре
дошли”, запозна ги с дейността му и проблемите, пожела на всички весела и ползот-

ворна среща. В стихотворна
форма, апел за приятелство
към гостите от клуб „Хан
Кардам” отправи и Господинка Въжарова. На гостите бяха поднесени цветя, а те ни
изненадаха с картина, адресирана с много емоционални
послания за живота, отлитащата младост и старостта.
Групатанизаавтентичен фолклор поздрави гостите с няколко песни от многообразния ни
репертоар. А индивидуалното
изпълнение на Руска Ангелова
обра овациите на всички.
Преодолели първоначалното си притеснение по посрещането на гостите, започнахме разговори помежду
си, потопихме се в спомени
от нашите младежки години. Фолклорната група на
село Кардам поздрави домакините със свои любими
песни. Председателят на
пенсионерския клуб „Хан

Кардам” Т.Паунов благодари на домакините за гостоприемството и реализирането на идеята за съвместна
дейност и приятелство между двата клуба. Целият
следобед клуб „Младост”
се огласяше от музика, песни и танци. Всички останахме изненадани от артистичното изпълнение на Чудомировото „Не съм от тях како
Сийке”на Янка Миновска,
анекдотите на Мария Богданова и Димитричка Бонева. Гостите също демонстрираха завидни умения през
развлекателната част на
срещата. Изпратихме гостите от село Кардам с песен и
очакване на покана за гостуване от името на техния
клуб. То вероятно ще се
осъществи в близките месеци, а изненадата ще бъде –
посещение зад граница.
Анастасия ДИМОВА

