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На 20 август във

фоайето на Културния
дом в гр. Мангалия,
клуб “Борис Кара-
джов “ при читалище
“Паисий Хилендарс-
кий-1873”  със съдей-
ствието на  Ротари
клуб   гр.Балчик   от-
кри своя изложба.

Представени бяха
25 творби на худож-
тици от Балчик,  по-
казващи красотите
на града и таланта на
жителите му. Авто-
рите:Шенгюл Ахме-
дова,Генади Гавраи-
лов,Николина Ивано-
ва, Деница Андрее-

ва,Надежда Радано-
ва и Николай Калчев
показаха своите
творби,  градени с
любов и себеотдава-
не.На откриването
на излож бата присъ-
стваха лично и  пре-
дседателят на Рота-
ри клуб-г-н Христо
Стоев, както и г-н То-
дор Тодоров, първият
председател на Ро-
тари Балчик. Публи-
ката прие с овации
представянето на
младите ни таланти.

Валентин ШАЛТЕВ
Председател на клуб

„Б.Караджов” Балчик

Äèïëîìè íà Trinity College - Big Ben - Áàë÷èê

Училище за чужди езици „Биг Бен” и международен изпитен център „Тринити колидж” – Лондон, връчиха международни
сертификати на учениците на „Биг Бен” - Балчик в Художествената галерия в гр. Балчик на 5 септември от 18:00 ч..

От 18.30 часа бе организирана презентация на тема „Тринити колидж” - Лондон – изпити за реалния живот”, на която присъстваха
най-вече заинтересовани родители на бъдещи ученици в Биг Бен.                                                                                 Фото: М. Костова
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Фестивалът за модерна
японска култура, за люби-
телите на аниме, манга и иг-
ри АниФест се проведе за
4-та поредна година. Този
път той намери дом в може
би най-подходящото място
за такъв тип фест в морска-
та ни столица гр.Варна, а
именно  Дворецът на кул-
турата и спорта.

Фестивалът АниФест  от
фенове за фенове, и тази го-
дина събра много хора.
Участваха и някои извест-
ни личности в тези среди,
които представиха лекция на
тема „Първи стъпки в косп-
лея” от Pruskas Cosplay и
„Българското в Япония” от
Great Teacher  Antonio. Де-
монстрирани бяха много
японски бойни изкуства -
сумо, кендо, иайдо и карате
от клуб ТИМ гр.Варна.

Имаше и много работил-
нички - по томбо, гъндам,
как се рисува комикси, ко-
микс джем работилничка от
КоМиксер и много други.
Щандовете бяха отново
многобройни с много сто-
ки за любителите на фигур-
ки, тениски, стикери, аксе-
соари като котешки ушич-
ки, игри, книги и др.

Състояха се  много гей-
минг турнири, около чиито
маси постоянно имаше на-
блюдаващи. Имаше и кон-
курс за кратък комикс на
Грозен ентъртейнмънт.

Но както всяка година,
най-голямата атракция бе-
ше косплея. С всеки изми-
нал фестивал косплеярите
стават все повече и с все по-
добри костюми и предста-
вяния. Така на тазгодишния
фестивал те наброяваха над
30 души. За разлика от пре-

дишни години, в публиката
можеха също да се видят ня-
кои косплеъри, които не се
бяха записали в ревюто, но
участваха в подгрявката на
шоуто. Така всеки постарал
се да изпъква с нещо по-спе-
циално на фона на тълпата,
беше подобаващо оценен.

В състезанието за най-до-
бър косплей може да има
само трима победители. На-
градите бяха в 3 категории
най-добър косплей на мъж-
ки персонаж, най-добър ко-
сплей на женски персонаж
и награда на публиката.
Сандра Санджакян за втора
година участва в косплей
състезанието на АниФест и
повторно спечели награда
за най-добър женски косп-
лей. Тя се бе  преобразила
като персонажа от извест-
ната японска анимация One
Piece  Perona, принцесата
на духовете.

Можем да се  гордеем с
организаторите на АниФест
2014 - клуб Шиоказе, град
Варна и спонсорите, защо-
то те допринесоха за голя-
мата вълна, която завлича
със себе си все повече хора
в аниме и манга средите.
Също така не трябва да ос-
танат неотбелязани други-
те фестивали на модерната
японска култура - в гр.Со-
фия този уикенд (06-07.09)
престои Анивенчър, а в
гр.Русе на 13.09.14г. за пър-
ва година ще се проведе фе-
стивала CosplayMG. Фести-
вали се организират в мно-
го градове по страната. Те
събират хора от цяла Бъл-
гария на едно място и ги ка-
рат да се забавляват като за
последно.

Сандра САНДЖАКЯН

 На 05.09. коалиция “Патриотичен фронт - НФСБ  ВМРО” откри предизборната си кампания в община Балчик. Кандидатите за
народни представители се срещнаха и разговаряха с жители на Белия град в препълнената зала на клуба на ул. “Арда”. Представени
бяха Валентин Николов - депутат от 41. НС, председател на комисията по корупция в същото, извадил на светло хонорара на Доган
от 1,5 млн за Цанков Камък, водач на листата, Кольо Георгиев - финансов експерт, бивш директор на НАП Добрич, д-р Бекяров -
лекар и здравен мениджър, Ивелин Пейчев - икономист и собственик на зъбопротезна лаборатория, Николай Пеев - енергетик,
председател на структурата на НФСБ в Балчик. Предстоят и други срещи в община Балчик - на 16.09. от 16:00 в Кранево и от 18:00
в Гурково и на 17.09 от 16:00 в Църква и от 18:00 в Оброчище.                                                                           Красимира ЛЮБЕНОВА
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