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От 28 юни до 4 юли се
проведе 12 издание на
Международния фести-
вал  за  късометражно
кино „В Двореца” с на-
граден фонд 10 000 ев-
ро. На старт застанаха
50 държави от 5 конти-
нента със 116 филма, в
6 категории. Разбира се,
при отлична организа-
ция от неуморния арти-
стичен директор Вален-
тина Божичкова, в тан-
дем  с Цанко  Василев,
основоположник на фе-
стивала, подкрепени от
силен екип: Ния Конс-
тантинова,  Христина
Хаджидимова, Божана
Шошкова, Галина  Та-
гамлицка, Мая Денче-
ва, които с впечатлява-
ща бързина и компетен-
тност се справяха с вси-
чки предизвикателства.

Журито бе авторите-
тно  и  с  голям  опит:
Алеко Богданов Бълга-
рия/, д-р Уве Шмелтер /
Германия/,  Маргарида
Роз /Португалия/, Елина
Рислаки  /Финландия/,
Файзал Курреши /Вели-
кобритания/,  Георги
Дечев /България/, Геор-
ги  Тенев  /България/,
Гергана Дянкова /Бълга-
рия/, Хайнц Херманс /
Германия/, Калоян Ва-
силев /България/, Мари-
ан Кришан  /Румъния/,
Чавдар Пенчев /Бълга-
рия/.

Осъ ществ и   се   за
първи  път  идеята  за
най-добър  късомет-
ражен филм от Черно-
морския район  /Бъл-
гария,   Турция,  Гру-
зия, Украйна,  Русия,
Азербайджан,  Румъ-
ния/, заедно с прощъ-
пул ника  на   USHI
SHORT  FILM  FESTI-
VAL  /Детски  анима-
ционен  фестивал/   с
жури и изпълнители -
деца от 5 до 15 годи-
ни,  като  резултат  от
общообразователни-
те програми на Бълга-

рия,   Русия,Италия,
Белгия,  Сърбия,  Ин-
дия, Грузия.

  Тол кова  м ного
млади кинодейци, съ-
брани  заедно  не  съм
виждал досега, енту-
сиазирани,  знаещи,
любезни , изчерпател-
ни по всички зададе-
ни въпроси. Впечатли
ме модата на татуиро-
вките, които бяха тол-
кова  причудливи,  че
напомняха футболис-
тите и чалга фуриите.
Но какво да се прави
– младост и мода вър-
вят заедно.

Мотото на фестива-
ла  бе   в  три  израза  :
„Вр еме  е   за   ки-
но”,”Кога ще започне
прожекцията?” и „Ш-
ш-ш-т!”.   На  финала
всички бяха   радост-
ни, защото са се запо-
знали с нови прияте-
ли, някои от тях и по-
бедители в своите ка-
тегории.     Детският
фестивал: 1.”Абракап-
ръц” /Белгия/, с автор
Жан-Люк  Слок .  На
трето място е „От А до
Я” /България/ с автор
Компот колектив.

На  първо  място  за
филм от  Черноморс-
кия регион бе удосто-
ен   документалният
филм „Лада”  /Русия/
с режисьор Дитер Де-
сварт е .   Катег ория
„Анимационни” побе-
дител е „На турне с хо-
ра”  /Латвия/  с режи-
сьор Едмунд Янсонс.
Надпреварата „Експе-
риментални”спечели
„Маслен светилник”/
Китай  –  Франция/,  с
режисьор Ху Уей. То-
зи филм спечели Гран
при  – мраморна  ста-
туетка   на   морската
богиня. На трето мяс-
то е българският филм
„Благодаря ви за възмо-
жността” с  режисьор
Ясен Григоров. Катего-
рия „Документални” –

„Ден за гости” /Полша/
с режисьор Матей Боб-
рик. В най-конкурентна-
та група „Игрални” от 76
представени филма, се
отличи „Стерео любов”
/България/ с режисьор
Мартин Илиев,  който
грабна  малката  „мра-
морна богиня”.

За първи път се даде и
специалната награда „8
по 6” – символ на фес-
тивала /чудесно израбо-
тен кристален диск,инк-
рустиран по невероятен
начин/ на  знаменития
полски актьор Ян Нови-
цки, като признание за
неговия  труд. Само  не
знам защо този светов-
но признат поляк фъф-
леше нещо на  своя ро-
ден език, после загово-
ри на развален руски, а
накрая запя по най-фал-
шивия начин песента на
Емил Димитров  „Моя
България”. Мисля,  че
свищовското  вино  и
брендито му бяха дош-
ли в повече.

Всички  фестивални
мероприятия се осъще-
ствиха в Каменната за-
ла и плажа пред райски-
те ябълки в Гетсимано-
вата градина на Дворе-
ца, с мощното и основ-
но съдействие на балчи-
шкия данъкоплатец,  дал
50 000 лв.от Балчишкия
бюджет. Сума, гласува-
на от общинските съве-
тници,  в началото  на
2014 г. Спомоществова-
тели са още 42 филмо-
ви фондации, фирми и
институции от  Русия,
Унгария,   Хърватия,
Германия,  Италия,
САЩ, Финландия, Лит-
ва,     Латвия,   Полша,
Португалия, Словения.

Директорът на ДКИ КЦ
„Двореца” Балчик благо-
дари на участници, гости
и организатори за чудес-
ния фестивал и пожела да
бъдат отново заедно през
2015 г.

Георги ЙОВЧЕВ
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Валентина Божичкова, директор на фестивала “In The Palace” и Цанко
Василев, основоположник на фестивала - с ръце на кръста. фото: Г. ЙОВЧЕВ

”Масленият  светил-
ник” спечели  голямата
награда „Сребърна при-
нцеса” на 12-ия Между-
народен фестивал за къ-
сометражно  кино  IN
THE PALACE („В Дво-
реца”)  –  Балчик.  Ко-
продукцията между Ки-
тай и Франция се състе-
заваше в  експеримен-
талната  програма  и
спечели отличие и там.
Сребърната принцеса на
IN THE PALACE ще пъту-
ва до Китай, тъй като ре-
жисьорът на наградения
филм Ху Уей за съжале-
ние не успя да вземе лич-
но наградата си.

„ М а с л е н и я т
светилник” разказва за
млад фотограф и него-
вият  асистент,  които
предлагат на тибетски
номади да ги снимат. На
фона  на разнообразни
и  екзотични  картини,
семействата се подреж-
дат  пред  фотографа.
Чрез снимките той съз-
дава уникална връзка с
всеки от моделите си.

На Гала церемонията
по награждаването  на
12-тия  Международен
фестивал за късометра-
жно кино „В Двореца”
бяха връчени  и още  7
награди  в  различните
конкурсни програми.

Победителят в нацио-
налнияконкурс е  фил-
мът „Стерео любов” на
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режисьора  Мартин
Илиев. Историята за ед-
на млада двойка, отдав-
на загубила искрата на
привличане и потънала
в рутина  впечатли ме-
ждународното жури.

Най- оспорва ният
конкурс, в който се със-
тезаваха 60 заглавия бе-
ше за международен иг-
рален филм. В него от-
личието получи „Белин-
да прекрасна”  на датс-
кия режисьор Мариане
Бликър, която изпрати
видео  послание,  за  да
благодари за наградата.
„Белинда прекрасна“ е
разказ за  14-годишно
момиче, което рискува
да загуби единствения
си приятел – по-малки-
ят от нея Фредерик – за-
ради копнежа си по любов
и изследването на собст-
вените граници. Още един
филм получи специално
признание  от журито  –
„Първи закон на Нютон”
от Италия.

Наградата за най-до-
бър  документален
филм на фестивала спе-
чели полският  филм
„Ден за гости”.   Режи-
сьорът  Матей  Бобрик
представя  живота  на
възрастните  хора  от
дом, обграден от вълше-
бна  гора, които  водят
спокоен живот. Докато
не дойде неделя – денят
за гости.

„На турне с хора” от
Латвия е отличения за
най-добър  анимацио-
нен филм. 5 минутната
анимация на  Едмундс
Янсонс е за световнои-
звестен момчешки хор,
който отива на турне. В
ръцете  на  строгата  си
диригентка те са послу-
шен музикален инстру-
мент. Но оставени сами,
без  надзор,  са  просто
игриви деца.

Филм за култовия ав-
томобил ЛАДА, носещ
същото име, е фавори-
тът в първия по рода си
BLACK SEA COMPETI-
TION.   Режисьорът на
лентата Дитер Десварте
прие лично наградата от
журито  с думите:  „Не
очаквах моят филм да
бъде сред отличените,
имайки предвид силна-
та конкуренция в кон-
курса.  Разбира се,  че
съм поласкан с отличи-
ето и искам да благода-
ря както на журито, та-
ка и на организаторите
на събитието за възмо-
жността да бъда тук и за
прекрасната награда“.

За първи път в рамки-
те на фестивала IN THE
PALACE  се  проведе  и
детски фестивал USHI,
който беше журиран съ-
що от деца. Техният аб-
солютен фаворит беше
сръбският филм „Абра-
капръц”, който е менто-

риран от Жан Люк Су-
ок и в неговото създа-
ване са участвали 7 де-
ца на възраст от 8 до 12
години.  Менторът  им
бе в залата, за да прие-
ме лично наградата.

Отличените на сесия-
та  за  представяне  на
филмови проекти в дни-
те на фестивала са два-
ма:  “Къщата” на  Яна
Титова,  който  получи
диплома и златно кюл-
че и „Призрачната къща
в Мусачево” на Емо Де-
нев, чийто проект ще бъ-
де подкрепен с техниче-
ски сервиз за монтаж и
озвучаване.

В рамките на фести-
вала  „В  Двореца“  бе
връчена  и  награда  за
вдъхновение на ембле-
матичния полски  ак-
тьор Ян Новицки - „8 х
6“. От сцената на „Ка-
менна  зала“  в „Дворе-
ца“, той сподели, че за
първи път е бил в Бъл-
гария преди 50 години,
за да се снима тук във
филм на Анджей Вайда.
Няколко години по-къс-
но е взел участие и във
филма „Спасението“ на
българския  режисьор
Борислав Пунчев.  Ак-
тьорът впечатли гости-
те на церемонията, из-
пявайки песен на бъл-
гарски език.

Ния
Константинова.

Ния Константинова и Галина Тагамлицка - част от мобилното ръковоство на фестивала, осъщест-
вили  и споделили между кинодейците много нови идеи . фото: Г. ЙОВЧЕВ
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 За продажба на плодове  орехова реколта 2014 година, добивана чрез бране от 1106 бр.

крайпътни орехови насаждения по РПМ на територията на Областно пътно управление-Добрич.
 Търгът ще се проведе на 15.07.2014 г., от 10:00 ч, в помещение в приземния етаж на

Административната сграда на ОПУ-Добрич, с адрес: гр. Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15,
В периода от 08:00 ч. на 07.07.2014 г. до 16:30 ч на 14.07.2014 г. заитересованите кандидати за

участие в търга, могат:
·         Да получат документация за участие в търга за избраните от тях участъци в

Административна сграда на ОПУ-Добрич, ул. „Отец Паисий” № 15, ет.2, офис на инж. Албена
Митева - Гл. експерт в отдел”ИРД” в ОПУ-Добрич;

·         Да огледат избраните от тях участъци;
·         Да внесат в брой, в касата на ОПУ-Добрич, депозит в размер на 10 на сто от началната

тръгна цена за избрания участък;
·         Да подадат заявления за участие в търга с всички изискуеми документи.

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 058/ 601 179; 058/ 655 195




