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VI Ìåæäóíàðîäåí ôîëêëîðåí
ôåñòèâàë “Íåñòèÿ” â Áàë÷èê

Аугустина от Молдова бе пленителна
изпълнителка на народни молдовски песни и на

кръшна българска ръченица

Поляците на Дариуш Новроцки са за 4-ти път в България и със своите танци “Полонез”, “Краковяк”
печелят сърцата на българската публика, която обича фолклора                                Фото: М. КОСТОВА

“Íàäåæäè, òàëàíòè,
ìàéñòîðè” ñúáèðà
èçïúëíèòåëè îò 19

äúðæàâè

За 6-та поредна
година в Балчик и
с. Гурково гостува
на 19,20 и 21 август
2011 г Междунаро-
дният фолклорен
фестивал „Нестия”.
Тази година той
беше разнообразен
с два конкурса – за
най-интересен и
своеобразен наци-
онален костюм и за
изпълнение на ръ-
ченица. Първо мя-
сто на конкурса за
носия взеха Михай
от Полша и Дание-
ла от с.Бранище,
обл.Добричка.

И петте двойки,
които играха ръче-
ница получиха по-
даръци и похвали.
Публиката аплоди-
ра особено много
фолклорната група
на Аграрния лицей
от Молдова – „Ет-
нос”, двата полски
колектива от Луч и
Краков и най-мно-
го българските
фолклорни танцови
състави – „Здра-
вец”от с.Бранище и
ненадминатите на
този фестивал –
„Броеница” от
Ст.Загора.       /Б.Т./

16-ото издание на Ме-
ждународния младежки
музикален фестивал-
конкурс “Надежди, та-
ланти, майстори”, което
ще се проведе от 3 до 14
септември в Добрич и
Албена, ще събере из-
пълнители от 19 държа-
ви, съобщиха от органи-
зационния комитет.

На сцените ще се изя-
вят участници от Бълга-
рия, Австрия, Азербай-

джан, Германия, Казахс-
тан, Кипър, Китай, Оман,
Румъния, Русия, Башко-
тостан, Карелия, САЩ,
Словения, Турция, Унга-
рия, Хонконг, Швейца-
рия, Южна Корея.

Общо 236 изпълнители
ще покажат своите уме-
ния пред публиката и жу-
рито, което тази година
отново ще бъде оглавено
от проф. Виктор Чучков.

Престижният форум е

организиран от Минис-
терството на културата,
община Добрич, КК “Ал-
бена”, ТА “Романтик
тревъл” - Санкт Петер-
бург, Русия, Съюз на бъл-
гарските композитори,
Съюз на българските му-
зикални и танцови дейци,
Съюз на концертните
дейци на руската федера-
ция и Музикална къща
“Престо 1991” - София.

Ангел РАДИЛОВ

Детският хор на Ки-
тайското национално
радио гостува на Ал-
бена. Китайската гру-
па от 50 деца до 16-го-
дишна възраст ще бъ-

де настанена в курор-
та от 24 до 28 август.
Хористите са в Бълга-
рия във връзка със
свой концерт в град
Варна. Китайските де-

ца ще съчетаят музи-
калните си изяви с пъл-
ноценна морска почи-
вка в Перлата на Бъл-
гарското Черноморие.

Руслан ЙОРДАНОВ

На 16 август, втор-
ник в ХГ Балчик се
откри изложба - жи-
вопис на Христо Пе-
тров - Морския. Ав-
торът на изложбата
е от град Варна, а
неговият псевдоним
- “Морския” издава
огромната му сла-
бост към морето и
морския бряг. Всич-
ките 33  платна са
посветени на море-
то. Повечето от тях
са наситени с дина-
мизъм -  морето  е
бурно, в пенестите
води плават кораби,
а вълните му се раз-
биват в скалите на
брега. Тази атмос-
фера се допълва от
скромното присъст-
вие на човешки фи-
гури, небе изпълнено
с облаци и  гларуси

предусещащи зада-
ващата се  буря.

Художникът е за-
вършил в ШУ “Конс-
тантин Преславски”,
специалност живо-
пис, а негови творби
са притежание на
държавни и частни
колекции у нас и в чу-
жбина. Тази година
маринистът откри
също свои самостоя-
телни изложби в гале-
рия “Тихото гнезо” -
Двореца и в ХГ “Хри-
сто Градечлиев” гр.
Каварна.

На  5  септември
предстои изложба
на студенти от Ху-
дожествената ака-
демия в  р амки те
на ІV-я театрален
фестивал ”Млади-
те в  изкуст вот о-
„Виа Понтика”.

Èçëîæáà íà Õðèñòî Ïåòðîâ - Ìîðñêèÿ

Äåòñêèÿò õîð íà
Êèòàéñêîòî íàöèîíàëíî
ðàäèî ãîñòóâà íà Àëáåíà

Предлага на своите клиенти
за всички празници

разнообразни стоки на
промоционални цени.

Предлага на своите клиенти
за всички празници

разнообразни стоки на
промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11  /4-1/




