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Университетска бота-
ническа градина /УБГ/ 
в Балчик отпразнува 
тържествено своята 
61-годишнина на 27 
юли 2016 г. В поздра-
вителното си слово д-р 
Красимир Косев гово-
ри за 1100- годишнина-
та от кончината на Св. 
Климент Охридски, 
патрон на Софийския 
университет, който уп-
равлява и стопанисва 
УБГ Балчик..
Всички, дошли на 
тържеството: предста-
вители от Софийския 
университет, гости от 
други университети от 
страната, председател 
на Балканския еко-
логичен център доц. 
Анели Неделчева, Ин-
ститута по океаноло-

Дългогодишните работници на УБГ Балчик наблюдават програма-
та в „Градината на Боговете“и искрено ръкопляскат на изпълни-
телите.                                                           Фото: Маруся КОСТОВА 

61 години Университетска 
ботаническа градина

гия и Природонаучния 
музей гр. Варна, слу-
жители и много при-
ятели изслушаха сло-
вата на д-р Красимир 
Косев /Директор на 
УБГ Балчик/и доц.д-р 
Стоян Шишков /декан 
на Биологическия фа-
култет на СУ. Проче-
тено бе и специално 
слово за акад. Даки 
Йорданов, създате-
ля на Ботаническата 
градина, отдаде му се 
почит с едноминутно 
мълчание и беше под-
несен венец на памет-
ната му плоча.  
В специална излож-
ба можеха да се видят 
фотоси, илюстриращи 
живота и дейността на 
Св.Кл.Охридски.
В „Градината на бо-

говете“ зрителите ап-
лодираха хористките 
– добруджанки от НЧ  
„Васил Левски“ в Бал-
чик, които изпълниха 
автентичен български 
фолклор, който ще 
представят в началото 
на август  в Краков, 
Полша. 
Дълго, под бурните ап-
лодисменти на публи-
ката танцува младата 
смяна на ТА „Балик” 
с ръководител Галина 
Гавраилова.
Концерт изнесе стру-
нен квартет „Алегро“. 
Музикантите предста-
виха класически и мо-
дерни произведения.
Тържеството завър-
ши с градинско парти, 
както подобава на УБГ 
Балчик.                /Б.Т./ 

Балетният спектакъл 
по музика на Лудвиг 
Минкус и едноимен-
ния роман на Мигел де 
Сервантес „Дон Кихот” 
ще бъде представен от 
Държавния културен 
институт „Двореца“ и 
Държавна опера-Варна.
Това е второто предста-
вление, което ще се иг-
рае на откритата сцена 
„Двореца“ на плажа под 
вила „Тихото гнездо“. 
Публиката ще има въз-
можност да съпреживее 
красота и виртуозност 
с изпълнението на со-
листите от Държавния 
театър за опера и балет 
- гр. Красноярск (Русия) 
и балета на Държавна 
опера – Варна, на 6 ав-
густ (събота) от 21:00 ч.
Хореографията на по-
становката е дело на 
Сергей Бобров, а худож-
ник е Кристина Фьо-
дорова. Сергей Бобров 
е заслужил артист на 
Русия, а работи с балет-
ната трупа при оперния 
театър-Варна от 2014 
година. В продължение 
на 20 години Сергей 
Бобров е бил водещ со-
лист на Болшой театър в 
Москва, а сега е артис-
тичен директор на Дър-
жавния театър за опера 
и балет в Красноярск, 
Русия и Главен балет-
майстор на Държавната 
опера във Варна.
На варненска сцена, до 
момента той е поста-
вил балетите „Лешни-
котрошачката” от П. И. 
Чайковски и „Жизел” от 
Адолф Адам с класиче-
ска хореография, както 
и уникалната опера-ба-
лет „Carmen Dance” по 
музика на Жорж Бизе 
с класическа хореогра-
фия, пречупена през 
съвременното светоусе-
щане. Професионалната 
среща с такова голямо 
име като Сергей Бобров, 
както и с неговите асис-
тенти Олеся Алдонина 
и Демид Зиков, също с 
репетитора на Болшой 
театър Сергей Антонов, 

несъмнено допринася 
за усъвършенстване на 
танцовата техника и 
артистичното майстор-
ство на варненските 
балетисти. „Дон Ки-
хот” е много специално 
балетно произведение, 
което не следва буквал-
но романа на Сервантес, 
не остава статично и не-
прекъснато се развива”, 
разказва режисьорът 
Сергей Бобров.
     В своето първо пред-
ставяне през 1869 г. в 
Московския „Болшой 
театър“ досега „Дон 
Кихот“ е сред най-по-
пулярните образци на 
класическия танц. Тук 
диалогът между испан-
ското народно танцово 
изкуство и класическата 
балетна техника дости-
гат своеобразен апогей. 
За участие в балетната 
постановка, хореогра-
фът Сергей Бобров е 
привлякъл водещи со-
листи на Държавен те-
атър за опера и балет в 
Красноярск и Държавна 
опера Варна.
„Романът е просто по-
вод да се представи 
една интересна хорео-
графия, като разбира се 
действието започва и 
завършва с двамата ос-
новни герои Дон Кихот 

Започнаха мероприятията, посветени на 70-годишнината на Мор-
ски клуб Балчик, с представяне книгата на неговия дългогодишен 
председател м.с.Мирко Мирков, признат за „Общественик на годи-
ната“ и „Почетен гражданин на Балчик“. Присъстващите бяха до-
шли да отдадат почит на паметта на м.с.Мирко Мирков, недочакал 
70-годишния юбилей на Морския клуб. За своята спортна младост, 
преминала под крилото на незаменимия Бате Мирко, говориха пле-
менницата му Люба Радославова, синът му Радостин Мирков, бивша-
та национална състезателка Стефка Керчева, Илияна Добрева, /един 
от дейните организатори с Мария Кардамова на юбилейните морски 
събития/,бившият офицер от ВМС Димитър Ялъмов, сем.Бистра 
Велчева и д-р Михран Санджакян - семейни приятели на сем.Мирко-
ви. За книгата на Мирко Мирков се изказаха още местните писатели 
Георги Балабанов и Енчо Димитров.След срещата всички си обещаха 
да се видят на 10 август, когато официално ще се празнува 70-годиш-
нината на славния Морски клуб Балчик.     Фото: Маруся КОСТОВА  

Одобрен проект на Община 
Балчик

Още в края на ноември 
2014 г. Община Бал-
чик представя проект 
за модернизация на 
уличното осветление. 
На 28 юли 2016 г. този 
проект е одобрен от 

Националния довери-
телен екофонд. 
Уточнено е финанси-
рането на проекта, с 
което се гарантира ка-
чеството на изпълни-
телната дейност.

Честито на Община 
Балчик и в частност 
на отдела за европей-
ски проекти, които 
внесоха в Бюджета на 
Общината още свежи 
пари.                     /Б.Т./ 

Хореографията е на дългогодишен солист на Болшой театър

и Санчо Панса. Първата 
постановка на балета 
е на Мариус Петипа в 
Мариински театър, пос-
ледвана от версията на 
Александър Горский в 
Болшой театър. В моята 
постановка, която се ос-
новава върху прочита на 
Горский, аз съм внесъл 
свои хореографски ре-
шения. Въобще харак-
терното за този балет 
е, че много хореографи 
и балетисти измислят 
нови фрагменти и така 
непрекъснато обогатя-
ват визията на „Дон Ки-
хот”. Балетистът Сергей 
Корень например доба-
вя нов момент в танца 
на тореадора, компо-
зиторът Глиер е създал 
своя музика за балета, 
Касьян Голейзовский е 
направил хореография-
та на „Цигански танц” 
по музика на Валерий 
Желобинский. Моят 
авторски принос, спе-
циално за варненската 
опера, е заключителни-
ят танц на кордебале-
та Фанда́нго, за чиято 
хореография почерпих 
вдъхновение от попу-
лярния испански наро-
ден танц от XVII век. 
Специална хореография 
поставям също за Геор-
гий Болсуновски, който 

изпълнява ролята на Ба-
зил, разчитам също на 
доброто представяне на 
варненеца Павел Кир-
чев, комуто съм поверил 
ролята на тореадора. В 
премиерния спектакъл 
участват водещи балет-
ни солисти от Държав-
ния театър за опера и 
балет в Краснорск и от 
Държавна опера Варна, 
които оформиха една 
чудесна трупа. Те тан-
цуват с жар, репетират 
всеотдайно и аз вярвам, 
че публиката ще оцени 
по достойнство тяхното 
балетно и артистично 
майсторство”споделя 
постановчикът Сергей 
Бобров.    
„Дон Кихот” е един от 
най-популярните бале-
ти, които се играят във 
всички театри по света. 
Интересът към него се 
дължи както на позна-
тия сюжет от прочутия 
роман на Мигел де Сер-
вантес, така и на тем-
пераментната, весела и 
завладяваща музика на 
Лудвиг Минкус.
Балетът се отличава с 
характерни танци, мно-
го солови изпълнения и 
разнообразни мизансце-
ни, а всичко това пред-
полага, освен добра 
танцова техника, също 
високо актьорско май-
сторство и импровиза-
ционни способности. 
Балетистите имат въз-
можността да проявят в 
пълна степен както своя 
талант, така и своята 
индивидуалност, затова 
те обичат да танцуват 
„Дон Кихот”.
Билети - на касата на 
южния вход на Архите-
ктурно-парков комплекс 
„Двореца“ (по краймор-
ската алея „Дамбата“), 
на касата на Държавна 
опера -Варна или он-
лайн на: http://bgbileti.
com/main.php?module=e
vents&object=event&acti
on=view&evnt_id=5493.      
Продължителност на 
спектакъла: (2 часа) от 
21:00 до 23:00ч.


