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Èçêóñòâî íå ñàìî çà ïúðâèòå ñåäåì ãîäèíè
"Ôîëêëîðíà ìàãèÿ" íà ïîñòàíîâ÷èêà

Áîíüî Ëóíãîâ è ðåæèñüîðà Êîíñòàíòèí Êàðàêîñòîâ
áå ïðåäñòàâåíà íà áàë÷èêëèè

Тогава още младият
театрал показваше във
вечерните постановки
на вариетето завидни
идеи за нов подход към
театъра, неговите фор-
ми, осветление, грим и
национално звучене.
Точно това постига и ре-
жисьорът Константин
Каракостов в постанов-
ката "Фолклорна магия"
- възникване на патрио-
тично чувство и радост
от съществуването на
българското, на свидна-
та българска природа,
на чистите патриархал-
ни нрави, на прекрасно-
то ни народно творчес-
тво, така бързо преиме-
нувано във "фолклор".
С лекота играха младите
актьори.

Те като че ли не стъп-
ваха на земята. Създава-
ха усещането за птици,
които се реят свободно
със своя дух над съна-
родниците си. Народни-
те танци им идваха от-
вътре, като тяхна вроде-

на същност. А народни-
те песни пяха те, а не ка-
кто често се постъпва -
да се използва плейбек.
Облечени с красиви на-
родни носии, а те всич-
ки, независимо от кой
край на България са,  са
прекрасни.

На гъвкавите им сна-
жни снаги носиите гре-
еха като слънца. От сър-
цатите три девойки и че-
тирима младежи струе-
ше огнен темперамент.
Това постановчикът е
подчертал с много висо-
кия тембър при изпъл-
нението.

Навярно сега е модер-
но, но и в други поста-
новки, актьорите много
викат. Това ни дойде
малко в повече. Озвуча-
ването беше оглушител-
но.

Но и как иначе /пита
музикалният режисьор/
българският народ ще
чуе малкото недокосна-
то, което му е останало
- пленителното българ-

ско народно творчест-
во. Постановката бе без
текст. Пантомимата бе-
ше съвършена. Идеите
бяха внушавани чрез
български народни пе-
сни и танци. Похвал-
но!Постигнато!

Към всичко, поднесе-
но съкровено от млади-
те актьори, умело бяха
вмъкнати някои забра-
вени вече предмети от
нашия бит. Интересно
беше присъствието на
метлите. На тях се пог-
леждаше повече като на
символи на един изчез-
ващ живот, на чистката
в човешките взаимоот-
ношения, на превръща-
нето им в детелина на
надеждата и неугасва-
щото слънце на живота.

Само че метлите в
един момент ни досади-
ха доста. Сигурно
Б.Лунгов е целял това -
да охарактеризира дне-
шния политически жи-
вот у нас, който ни е ве-
че много досаден. И че

въпреки всичко, ние
обичаме България, за-
щото ни е родина и тук
са нашите корени.

До края на пантоми-
мично-песенно-музи-
калната импровизация
на старозагорските ак-
тьори "Фолклорна ма-
гия" се убедихме, че
правилно и детските те-
атри, и театрите за въз-
растни, могат еднакво
силно да въздействат и
възпитават, и млади, и
стари. Да си признаем
честно, от възпитание
имаме нужда, комай
цял живот. А кой може
да стори най-успешно
това?

Разбира се - ИЗКУС-
ТВОТО, което съпрежи-
вяхме в началото на фе-
стивала "Море от рит-
ми"-Балчик, 2014 г., ко-
гато прегърнахме кому-
никативно "Фолклорна
магия" и с нея бяхме об-
себени през трите фес-
тивални дни.

Маруся КОСТОВА

На 19 септември 2014 г. с постановката на ДКТ гр. Стара Загора - “Фолклорна магия”, започна
фестивалът “Море от ритми” Балчик 2014 година.                                             Фото: Маруся КОСТОВА

“Фолклорна магия” е спектакъл от репертуара на Държавния куклен татър в Стара Загора и
продуциран от директора на трупата Дарин Петков.                                         Фото: Маруся КОСТОВА

Áàëêàíñêè øàìïèîí è âèöåøàì-
ïèîí ïî òåíèñ íà ìàñà - îò Áàë÷èê

Балканиадата през се-
птември се очакваше да
се проведе на 27 и 28, но
организаторите при-
бързаха, защото интере-
сът бе голям и подгото-
вката навременна. Три
дни Пловдив посреща
класни състезатели по
тенис на маса - ветера-
ни от 7 държави: Бълга-
рия, Румъния, Сърбия,
Косово, Албания, Гър-
ция и Турция. Мисля, че
вече се досещате, че
балчиклиите Борис Чер-
венков и арх.Георги Ми-

хайлов се представиха
отлично и най-достой-
но представиха белия ни
град. На двойки - мъже
двамата бяха без загуба.
Взеха две купи и два зла-
тни медала. А в индиви-
дуалното първенство
пловдивската публика
ахна - на финала бяха
един срещу друг пак
двамата балчиклии Бо-
рис Червенков и арх.Ге-
орги Михайлов. Купа и
златен медал за победа-
та си получи Борис Чер-
венков /3:2 гейма/ сре-

щу арх.Михайлов, а сил-
ният опонент - сребърен
медал. Нашият красив и
прекрасен Балчик вече
има балкански шампи-
он и вицешампион по
тенис на маса.

За неговия имидж ще
се борят балчишките ве-
терани и на следващите
турнири в Стара Загора,
Албена и Истамбул. А
защо не и в Анталия,
Дубай и Хургада /Еги-
пет/, за където имат по-
кани.

Маруся КОСТОВА

Борис Червенков - балкански шампион по тенис на маса за ветерани,
2014 г. и арх. Георги Михайлов - вицешампион от Балканиадата в Пловдив.

Àêòèâíî ó÷àñòèå íà
äðîïëåíöè âúâ ôåñòèâàëè

Самодейният колектив на село Дропла след поредно участие във фестивал.

Самодейния колектив за народни песни при НЧ "Велко Ангелов - 1940 г." с.
Дропла взе участие в VIII Фолклорен събор "Капитан дядо Никола" в град
Трявна на 29 август 2014 г.

На 30 август 2014 г. дропленци участвахме в VIII фестивал за стариградски
песни "Ех любов, любов" в град Обзор. От двата фестивала сме наградени с
диплом за добро представяне.

Спонсор за участието ни във фестивалите е ПК "Устрем" с. Дропла, с
председател Димитър Гаврилов Димитров. От името на настоятелството на
читалището и всички самодейци искам да му благодарим и да му пожелаем
здраве и успех в бизнеса.

На 10 септември 2014 г. взехме участие в XV Фестивал за стариградски
песни "Дунавски спомени" в град Силистра. За добро представяне самодей-
ния колектив е награден с диплом.

Йорданка СИМЕОНОВА
Читалищен секретар, с. Дропла

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.          Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê




