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Предстои четвърто издание на фестивал Хоровият фестивал тази година,
без да се преименува, става
„Пясчъни творения“ в Балчик
ФЕСТИВАЛ НА ИЗКУСТВАТА

За четвърта поредна година, награден фонд от 2500
евро.
6 състава ще участват в
конкурсна категория, останалите 5 само във фестивална програма;

ФОТО: МАРИЯНА ВЪРБАНОВА
За 13 юли 2019 е планирано
реализирането
на четвъртото издание
на детския фестивал

„Пясъчни творения“ гр.
Балчик, който се провежда ежегодно от 2016
година насам. Мястото е

обичайното –плаж „Двореца“ пред вила “Тихото
гнездо”, а организатор на
събитието, което радва
десетки деца е Държавен Културен Институт
“Културен Център “Двореца”.
Целите на фестивала са
децата да разкрият своя
талант, да работят сред
природата и да затвърди
екипната работа между
деца и родители.
Тази година „Пясъчни
творения“ ще бъде без
конкурсен характер, но
ще има специални награди, които ще бъдат раздадени от тричленно жури.

Наградният фонд ще
бъде осигурен от ДКИ
КЦ “Двореца” и партньори на фестивала.
От миналата година е в
сила и новата категория –
Семейна, в която от тази
година се допуска участието не само на родители, а и на роднини.
От създаването си празника на пясъка е посрещнал над 150 деца от
България, Русия, Турция,
Белгия, Швеция, Украйна и Дания.
Повече
подробности
може да видите в сайта на фестивала – http://
pqsuchnoizk.weebly.com

УЧАСТНИЦИТЕ:
1. Смесен хор „Черноморски звуци“ Вокални студии „Sunshine“ и „Baby
voices“ и „Baby voices
Junior“ - Балчик, Диригент: д-р Валентина Георгиева
2. Вокална група „Сладки
пуканки“ при НДД, София, Ръководител: Светлана Струнджева
3. Смесен хор „K.O.O.R.“,
Талин, Естония, Диригент: Raul Talmar
4. Музикална школа „Великов“ при НЧ „Дръстър-2012“,
Силистра,
Ръководител: Велико Великов
5. Детски хор „The Pilsen
children’s choir“, Пилзен,
Република Чехия, Диригент: Bedřiška Koželuhová
6. Школа за народни танци „Цветни ритми“ при
НЧ „Паисий Хилендарски

- 1870“, Балчик, България,
Хореограф:
Цветелина
Илиева
7. Младши състав на детски хор „Бодра песен“ при
ЦПЛР-ОДК, Шумен, Диригент: Деница Узунова
8. Мъжки хор „Male Voice
Choir Jussit“, Seinajoki,
Финландия,
Диригент:
Juha Holma
9. Камерна формация
„Soul voices“ при СУ
„Климент Охридски“, гр.
Добрич, България, Диригент: Габриела Павлова
10. Хор на учителките
– гр. Добрич, Диригент:
Маргарите Русева-Ганева
ДЪРЖАВИТЕ - България, Чехия, Естония и
Финландия

ЖУРИТО:
• • Елиянка Михайлова
– Директор на Дирекция
„Сценични изкуства и художествено образование“
в Министерство на културата
• • Емил Струнджев – композитор и председател на
Арт център Стринджендо,

гр. София, ръководител
на работилница „Вокални
групи“;
• • Атанаска Попова – диригент на хор „Алабреа“,
гр. София, ръководител на
работилница „Съвременна
българска хорова музика“;
• • Валентина Георгиева –
доктор по Музикознание,
създател и артистичен директор на фестивала.
От първото издание фестивалните концерти се
излъчват онлайн и имат
стотици хиляди гледания,
така ще бъде и тази година – всички концерти
ще могат да се гледат в
страницата на фестивала:
chernomorskizvutsi.com в
реално време.
Залите:
Залата на ТИЦ „Мелницата“
Две зали в НЧ „Паисий
Хилендарски-1870“
Открити сцени в Ботаническа градина и ДКИ КЦ
„Двореца“
Крайбрежна алея сцена
„Мистрал“
Огледална зала „Нели
Божкова“, гр. Добрич

ОБЩИНA БАЛЧИК
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: “Периодични доставки на ел. материали за нуждите на Община Балчик”
Номер обществена поръчка в АОП: 9088650
За въпроси и допълнителна информация:
Милен Йорданов – юрист, телефон 0579 71036

ФОТО: „ПЯСЪЧНИ ТВОРЕНИЯ“

Европейски панаир на замъците и
дворците - Хунедоара 2019

страна на кмета на Хунедоара – Дан Бобоуцану и Наталия Интотеро – кандидат
за европредставител.
Някой от местните телевизии и радиа /TVR 1 /
ANTENA 3 / AGERPRES/
направиха специални репортажи, в които Двореца
в Балчик също бе включен.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна
разписка, респективно на куриер, на адрес: 9600, гр.
Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова - мл.
експерт, тел. 0579 71046.

ОБЩИНA БАЛЧИК
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 (3) от ЗОП
(събиране на оферти с обява)

Обект на поръчката: „Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение за нуждите на
Кметство Кранево, Община Балчик.“

Държавен културен институт “Културен център
“Двореца” взе участие в
петото издание на Европейски панаир на замъците
и дворците, провеждащ се
в румънския град Хунедоара. Традиционно той се
организира от управата на
замъка Корвин и Община
Хунедоара. Тазгодишното
издание на международното събитие протече в рамките на три дни - 24, 25 и

26 май.
ДКИ „КЦ „Двореца”- Балчик се представи с информационен щанд, на който
посетителите имаха възможност да получат информационни материали,
да гледат видео-представяне на Архитектурно-парков комплекс “Двореца”,
както и да проведат разговор с представителите на
културния център, за да
научат повече за историята му, за културно-поз-

навателния
туризъм,
който е характерен
за него и за
разнообразните услуги,
които
предлага.
Щандът на
Двореца бе
уд о с т о е н
със специално внимание
от

Номер обществена поръчка в АОП: 9088652
За въпроси и допълнителна информация:
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Балчик, пл. „21-ви септември“ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
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