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Бойка Велкова и Стефан Спасов на балчишка сцена

Романтичната комедия “Здравей, обичам те !” бе представена в културния
календар на ДКИ КЦ “Двореца” като интересна провокация към
гражданите и гостите на Балчик.                               Фото: Георги ЙОВЧЕВ

По деликатен начин,
съдбовно убедителен за
всички хора, на 25 юли
2014 г. в Каменната зала
на балчишкия Дворец,
ние се събрахме, за да
чуем замечтани: „Здра-
вей, обичам те!”-роман-
тична комедия по аме-
риканския драматург
Нийл Саймън. Пиесата
ни беше представена по
още по-романтичен на-
чин, пълен с хумор и
възторг от актьорите
Бойка Велкова и Стефан
Спасов – възпитаници
на проф. Д.Гюрова и
проф.Сн.Танковска и
Андрей Баташов. Два-
мата артисти бяха една-
кво силни в монолога.
Владееха до съвършен-
ство нюанса. Улавяха
тънките психологичес-
ки моменти в човешко-
то поведение. Това ли-
чеше в изпипаните диа-
лози между Джени Ма-
лоу и Джорш Шнайдер.
По недвусмислен начин
споделиха с нас, че кол-
кото е по-разбираем е
животът, толкова по-
труден и отговорен е
бракът между двама
влюбени.  Любовта Бой-
ка и Стефан дешифри-
раха чрез мъдри посла-
ния към зрителите.

В камерния спектакъл
забелязах съвременно-
то , настойчиво, неизбе-
жното необходимо зло
– мобифона. Неговото
присъствие бе неизмен-
но с останалите дигитал-
ни технически чудеса на
света. Заради тях забра-
вихме да казваме задъ-
хано, шептящо: „Здра-
вей, обичам те!” Думи,
които изпълват деня ни
със смисъл,  защото
„Обичам те, може да
бъде казано по всякакъв
повод!”. Това споделя в
град Павликени Бойка
Велкова, носителка на
два „Аскеер”-а /2000 г. и
2005 г./и куп други при-
знания за нейния труд,
начело с един голям не-
ин животворен „Оскар”
– сина и Теодор, който
може би вече е завър-

шил Американския ко-
леж в София. Съпруга е
на известния музикант-
кавалджия  Теодоси
Спасов, изнесъл кон-
церт в Балчик преди
празника 24 май, напо-
мняйки на всички за
любовта си към града, в
който е минала войни-
шката му служба. На-
вярно той и е нашепнал
за предизвикателствата
на нашия град, едно от
които е „Здравей, оби-
чам те”. А Стефан Спа-
сов /мистър”Минута е
много”/скромно допъл-
ва: „…хубаво е да го ка-
зваме често наистина,
но е по-хубаво и да го
доказваме…”

Емоционални прочу-
вствени, бликащи с ори-
гинални, пълни с хумор
реплики, радостни въз-
клицания от страна на
публиката осъществиха
верижната реакция с из-
пълнителите на сценич-

ния подиум. Защото те
не бяха актьори, а актьо-
рища. Хуморът е утро-
бата на света и човек ка-
то се смее, се прощава
със своето минало, по-
учава се от допуснати-
те грешки. Комедийни-
те ситуации, в които из-
падаха героите, лекота-
та, с която ги преодоля-
ваха, показаха, че ние
няма да престанем да
бъдем смешни по про-
стата причина, че не сме
нито ангели, нито живо-
тни. Както е и в живота.
Едни се смеят със съл-
зи. Други – през сълзи.
Може би по един и съ-
щи начин, но по разли-
чни причини, с основ-
на цел – да сме по-доб-
ри, защото само такива
хора се обичат по-лес-
но, произнасяйки зага-
дъчно изконните думи
„Здравей, обичам те!”.

Актьорът е актьор на-
всякъде и до края. Бой-

ка Велкова и Стефан
Спасов играха с невъз-
мутима естественост, с
лекотата, с която дишат.
За да бъда по-точен в та-
зи оценка, бих добавил
думите на поета Нико-
лай Христозов: „Не от-
минавай, никое „Оби-
чам те!”,/защото ако то
не те намери/ Вселена-
та от скръб ще потрепе-
ри, / звездите ще помръ-
кнат от покруса…

С похвална настойчи-
вост актьорите ни дораз-
гадаха съзидателните
хрумвания на Нийл Сай-
мън, което правеха не-
винно и блажено. Про-
фесионално и с пречи-
стващата сила задържа-
ха вниманието ни будно
през цялото време на
спектакъла. Този ден
всички бяхме радостни,
защото по отделно ня-
маше да бъдем нито мъ-
дри, нито прости.

Георги ЙОВЧЕВ
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Айхан Апти откри
Балканиадата за Бълга-
рия с четвърто място.
Атлетът от Балчик подо-
бри личния си рекорд с
почти 50 см в хвърляне-
то на чук в Питещ (Рум).

Апти прати уреда на
68.18 м в първия си
опит, който го остави на
третата позиция до пос-

ледните хвърляния. В
шестия си опит обаче
Константино Костогли-
дис (Гър) избухна с
68.52 м и измести Айхан
от почетната стълбичка.
Българинът отговори
само с 66.75 м и остана
четвърти.

Шампион в хвърляне-
то на чук в Питещ стана

фаворитът и на хартия
Сергей Маргиев (Мол)
– 76.20 м. Среброто спе-
чели Озкан Баладжъ
(Тур) – 69.67 м.

Апти имаше 67.71 м ли-
чен рекорд до сега. С то-
ва постижение той спе-
чели титлата на страната
ни през миналия месец.

bgathletic.com

Райчо Милев - участник в шахматния турнир
за “Детска купа - Варна” до 12 г.

Андон Андонов - участник в шахматния
турнир за “Детска купа - Варна” до 8 г.

На 27 юли 2014 г. в гр.
Варна се проведе турнир
по шахмат – „Детска ку-
па – Варна”. Състезание-
то се проведе в три гру-
пи – до 8 г., 10 г. и 12 г.
Участваха деца от Варна,
Балчик, Бургас и Шабла.

Дебют при най-мал-
ките /до 8 г./ направи Ан-
дон Андонов от Балчик.
Той показа старание и

голямо желание за игра.
При децата до 12 г.

участва Райчо Милев –
участник на междуна-
родния турнир в КК
“Албена”. Това беше и
най-трудната група при
децата – редица добри
състезатели, които са иг-
рали на републикански
и международни турни-
ри. Райчо игра добре,

но по-големият опит на
противниците му си
оказа влияние и той не
успя да реализира по-
добри позиции.

Пожелавам повече
успехи на Райчо и Ан-
дон на следващите със-
тезания и дано шахмат-
ният огън никога да не
угасва в тях.

Красимир КИРЧЕВ

Øàõìàòåí òóðíèð
çà “Äåòñêà êóïà - Âàðíà”

ÕVI Ìåæäóíàðîäåí òåíèñ
ôåñòèâàë â ÊÊ “Àëáåíà”

23-27 þëè 2014 ã.

Борис Червенков от Балчик се класира на Първо място, взе златен медал и купа като
сбъдна мечтата си да победи руския тенисист - ветеран Виктор Брил. Арх. Георги
Михайлов се класира на трето място и взе бронзов медал.           Фото: М. Костова




