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За шести пореден път

прелетните птици в из-
куството ще спрат своя
полет в град Балчик. С
огромно   удоволствие
Ви каним на поредното
издание  на  фестивала,
където ще имате възмо-
жността да станете част
от творческата   атмос-
фера, в която ще се по-
топи градът. С всяка ед-
на изминала година еки-
път на фестивала разви-
ва и разработва форума
в посока на неговата ин-
тернационалност и  ин-
терерактивност. Худож-
ници,  музиканти, теат-
рали, фотографи,  кино-
дейци,  ще  представят
своите  професионални
търсения,  които  ще 
осеят  целия град с из-
ложби  представления,
концерти и прожекции.
В тазгодишното издание
акцентът е върху кукле-
ното изкуство. В между-
народната  селекция  е
включен специално по-
канения  спектакъл  на
Академичния Театър от
Ростов на Дон „Вишнева
градина” от А.П.Чехов,
както и отличеният с „Ас-
кеер 2013” за Дебют мо-
носпектакъл на  младия
актьор Димитър Живков.
За първи път част от про-
грамата в тазгодишното
издание ще се проведе и
в КК Албена.

Tази година във фести-
валната  програма  са
включени четири излож-
би на студентите от На-
ционална Художествена
Академия, четири  кон-
церта  на студентите  от
Национална Музикална
Акдемия „Панчо Влади-
геров”, пет спектакъла на
студентите от  НАТФИЗ
„Кръстьо Сарафов”, като
два от тях са премиерни
заглавия  за  Фестивала
„Сън в лятна нощ” от Уи-
лям Шекспир и „Рейс” от
Станислав Стратиев. На-
ред с трите национални
академии, Сдружението
с  нестопанска  цел
„COMMONSTEP” също
представя свои проекти
фотографска  изложба,
документални  филми,
музикално  изпълнение,
както и изложба на деца-
та, настанени в центрове-
те за бежанци в България,
които акцентират върху

продължаващите  вече
повече от две години съ-
бития в Сирия. Пловдив-
ският Фолклорен ансам-
бъл  „Тракия”  също  се
присъединява към прог-
рамата  на Фестивала  и
ще изнесе два фолклор-
ни концерта, чиято прог-
рама е наситена с музи-
кални и танцови номера
от различните фолклорни
области в България.

НАТФИЗ  Национал-
на академия за театрал-
но и филмово изкуство
„Кръстьо  Сарафов”  е
фактор в културния жи-
вот  на  България,  към
който малцина са оста-
нали безразлични. Ней-
ното създаване и изгра-
ждане е израз на разби-
рането, че тези изкуст-
ва са необходими за на-
ционалната ни идентич-
ност. Днес Академията
е една модерна учебна
институция, неотменна
част от българското об-
разование, което е един
от символите на българ-
ската духовност.  НАТ-
ФИЗ непрестанно разши-
рява, осъвременява и обо-
гатява своята дейност. На
студентите се  предлагат
широк спектър от специ-
алности и програми, ня-
кои от които са уникални
за страната и могат да се
изучават единствено тук.
В Академията преподават
висококвалифицирани
специалисти с богат твор-
чески  и  педагогически
опит. Процесът на прила-
гане на теорията към про-
фесионалната практика е
съществен за образовател-
ната философия. Възпита-
ниците на НАТФИЗ при-
добиват широки творчес-
ки, критически, изпълни-
телски  и  постановъчни
умения и квалификации.
Много  от тях  изграждат
блестящи кариери в Бълга-
рия и в чужбина.

НМА  Националната
музикална  академия
“Проф.Панчо Владиге-
ров” е единственото ви-
сше училище за профе-
сионални  музиканти  в
България, което включ-
ва  пълния  спектър  на
музикално-теоретични-
те и изпълнителски спе-
циалности. Национална-
та музикална академия
има  сключени  догово-

ри за творческо и науч-
но  сътрудничество  с
много европейски вис-
ши училища по изкуст-
вата. Нейният принос за
развитието  на  нацио-
налната култура и меж-
дународния престиж на
музикалното ни изкуст-
во е голям, доказан мно-
гократно  с  високата
оценка и признание на
успехите на български-
те музиканти. В учебно-
творческия процес уча-
стват  като  професори
едни от най-ярките даро-
вания на съвременната
българска  музикална
школа, чието творчест-
во е част от световните
художествени достиже-
ния. Тяхното изкуство е
атестат за високото ни-
во на българското музи-
кално образование, ед-
но  съчетание  между
най-ярките образци на
европейската и светов-
ната музикална култура
и  богатите  български
музикални традиции. 

НХА  Днес някогаш-
ното рисувално учили-
ще се нарича Национал-
на художествена акаде-
мия, която продължава
да бъде най-авторитет-
ната българска институ-
ция  за  подготовка  на
професионални худож-
ници в областта на изя-
щните и приложни изку-
ства, дизайна, консерва-
цията и реставрацията и
историята и теорията на
изкуството (в образова-
телно-квалификацион-
ните  степени  „магис-
тър”, „бакалавър” и об-
разователната и научна
степен „доктор”). Зада-
чите,  изпълнявани  от
академичното ръковод-
ство,  са  свързани  със
стратегическите дела на
НХА. Те са повишава-
нето  на  качеството  на
обучение  и  равнището
на  преподавателския
състав, укрепването на
авторитета на Академи-

ята в духовния живот в
България и утвърждава-
не на нейната съвремен-
ност в съзнанието на сту-
дентите и общественост-
та. Така Академията не-
изменно  се  развива  и
усъвършенства по посо-
ка на  специфичната си
образователна и култур-
на дейност.

ФОЛКЛОРЕН  АН-
САМБЪЛ  „ТРАКИЯ”
Фолклорен  ансамбъл
“Тракия”  гр. Пловдив е
създаден през 1974 г.и
още  с  премиерата  на
05.09.1975 година нало-
жи  своя  неповторим
стил на авторство и из-
пълнение. Спектаклите
на ансамбъла излизат от
рамките на традицион-
ните концерти и по един
блестящ начин разкри-
ват  огромното  фолк-
лорно богатство на Бъл-
гария от всички етног-
рафски области. Изклю-
чителното  очарование
и хипнотично сценично
въздействие се дължат
на синкретизма на пре-
дставленията:  Песни,
танци, мелодии, ритуа-
ли са вплетени в непов-
торим спектакъл. Съще-
ствен принос за този не-
увяхващ творчески  за-
ряд винаги са имали и
изпълнителите, които са
настоящи студенти и ве-
че  завършили  специа-
листи от Академията за
музикално  танцово  и
изобразително  изкуст-
во. Вече 38 години “Тра-
кия” е новатор в музи-
калните и танцови фор-
ми, като нито за миг не
прекъсва  връзката  на
съвременното изкуство
с дълбоките  корени на
българския  фолклор,
обреди и легенди.До се-
га  са  изнесли  хиляди
концерти  във  всички
краища  на  България и
52  страни  по  света  на
всички континенти като:
Франция, Италия, Бел-
гия, Германия, Финлан-

дия,  Австрия,  Япония,
Индия, Индонезия, Шри
Ланка, Иран, Ирак, Си-
рия, Израел, Алжир, Ма-
роко, Танзания, Мозам-
бик, Мексико, Колумбия,
Куба и много други. Гла-
вен художествен ръково-
дител и хореограф на ан-
самбъл „Тракия” е Дани-
ела Дженева. 

УНИВЕРСИТЕТСКИ
ТЕАТЪР  НБУ Разпозна-
вания като Театър на го-
лия  охлюв  е  създаден
през  2000  година  като
самостоятелна  струк-
турна единица в рамки-
те  на  Нов  български
университет,  където
има многогодишна теа-
трална практика. Всеки
сезон  Театър  на  голия
охлюв се появяваше на
сцената на един или друг
столичен  театър,  тър-
сейки  своето  място  и
публика. През февруа-
ри 2010 година  офици-
ално бе открита Универ-
ситетската театрална ба-
за, която приюти стран-
стващата  практика  на
Театър на голия охлюв 
и  е най-новият театър на
София. Екипът на Уни-
верситетския театър се
надява, че ще се поста-
ви началото на  други и
още  партньорства  за
НБУ  и ще  се  разшири
възможността за праве-
не на театър -  за млади-
те, за иновативните, за
всички, които харесват и
правят добър театър.Те-
атърът има за цел да пре-
дставя  разработки  на
преподаватели и студен-
ти  от  Нов  български
университет, както и да
създава творчески парт-
ньорства в национален и
международен контекст.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИ-
ЛОЖНИ ИЗКУСТВА -
УНИВЕРСИТЕТ ПО ИЗ-
КУСТВАТА в Белград,
Сърбия

ФПИ е  част  от Уни-
верситета по изкуствата
в Белград, който от своя

страна  е  съставен  от
четири факултета:  Фа-
култет за изящни изкуст-
ва, Факултет за прилож-
ни изкуства, Факултет за
музикални  изкуства  и
Факултет за драматични
изкуства. Основан е 1947
година и има 12 специ-
алности разделени в три
направления: приложни
изкуства, дизайн и кон-
сервация и реставрация.

CILECT  Създадена в
Кан  през  1955  г.  СИ-
ЛЕКТ  е  асоциация  на
най-големите  в  света
училища за кино и теле-
визия и към 2012 г. вклю-
чва 149 институции от
58 страни и 5 континен-
та. Нейната основна цел
е да развива и поддър-
жа стандартите на пре-
подаване и обучение в
училищата - нейни чле-
нове и да спомага за раз-
пространението на ауди-
овизуалната грамотност
в културното и комуни-
кационно  развитие  на
човечеството, както и да
осигурява  средства  за
обмен между различни-
те училища от различ-
ните страни и да им оси-
гури оптимално разви-
тие спрямо техните об-
разувателни структури.
CILECT е най- голямата
асоциация на световни-
те кино академии. Дей-
носта на CILECT е пос-
ветена на регионалното
и междунарадно сътру-
дничество  между  ней-
ните членове, както и на-
сърчаване за развитие на
киното  и телевизията  в
развиващитете се страни. 

ИНСТИТУТ  СЕР-
ВАНТЕС-СОФИЯ  Инс-
титут Сервантес е обще-
ствена институция, съз-
дадена през 1991 г. в Ис-
пания с цел да подпома-
га  обучението  по  ис-
пански език и разпрост-
ранението на испанска-
та и испаноамериканс-
ката култура. Седалища-
та на института се нами-
рат в Мадрид и в Алка-
ла де Енарес, а центро-
вете му са разположени
на  четири  континента.
Цели и функции на инс-
титута са: да организи-
ра общоезикови и спе-
циализирани  курсове
по  испански език и по
другите официални ези-

ци в Испания; от името
на  Министерството  на
образованието и наука-
та на Испания да издава
дипломите по испански
като чужд език (DELE) и
да организира изпитите
за  придобиването  им;
да осъвременява мето-
дите на обучение и под-
готовката на преподава-
телите; да оказва съдей-
ствие  на  дейността  на
испанистите; да участва
в  програми  за  популя-
ризиране на испанския
език; в сътрудничество
с други испански и ис-
паноамерикански орга-
низации, както и с обще-
ствени  институции  в
страната-домакин,  да
провежда  разнообраз-
ни дейности, свързани с
разпространението  на
културата; да предоста-
вя на разположението на
интересуващите се биб-
лиотеки,  оборудвани  с
най-нови технологии. 

COMMONSTEP - Неп-
равителствена организа-
ция Зачитането на чове-
шките права и достойнс-
тво наред с принципите
на свобода, демокрация,
равенство и законност, са
ценности общи за всич-
ки хора по света. На тази 
база през 2010г. е създа-
дена неправителствена
организация „ Комънс-
теп“. Дейността на сдру-
жението  е  свързано  с
развитие и налагане на
ценности,  модели  на
поведение в общество-
то, допринасящи за пре-
одоляването  на  разли-
чията и сближаване ме-
жду  представителите и
последователите на мо-
нотеистичните религии.
Една  от  основната  ни
ценност е толерантност-
та. Независимо от раз-
личията  между  всеки
един индивид, ние вяр-
ваме, че е възможно да
живеем в свят изпълнен
с мир и благоденствие,
независимо  от  нашите
различни политически,
правни,  религиозни  и
икономически възгледи,
толерантността е стре-
меж те да бъдат опозна-
ти и оценени.

Красимир и Веселин
РАНКОВИ -

организатори на
фестивала

ÈÇËÎÆÁÀ ÆÈÂÎÏÈÑ - I ÷àñò
04.09.2013 г. в 18:00 в гр. Балчик, ХГ (към Исторически музей)

Изложбата може да бъде видяна до 11.09.2013 г., когато в 18:00 ще бъде
открита II част на изложбата с резултатите от творческото ателие
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