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Разни

* Купувам партамент в Балчик 
или Поморие, без комплекси, 
желателно е сьор или нисък етаж. 
Anita Ivanova FB

* Купувам земеделски земи 
в Балчик,  Каварна,  Шабла, 
Г.Тошево, Добричка, Тервел, Тут-
ракан, Силистра. Тел.0898 372271

* Купувам земеделски земи в 
общините Балчик, Каварна, шабла, 
Г.Тошево и Варненска област. 
Подготовка на документи. Тел. 
0885838354 0579 7 70 11  /10-4/

*  Купувам земеделска земя 
в общините Балчик, Каварна, 
Шабла, Г.Тошево, и Добрич. Из-
готвяне на документи.Тел. 0895 
71 83 83 и тел. 09888 790 83  /10-1/

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 
* Продавам къща с двор-

но място 10 декара в село 
Драганово, квартал Войсил – 
Рафаил Арсов, 0898/66-26-21.

* Продавам Дворно място 
с вода и ток - 664 кв.м. в.з. 
„Кулака“, срещу Помпена 
станция Балчик тел.0899 
115 993

* Продавам двустаен апар-
тамент в ж.к.“Балик“ Балчик, 
в бл.11. Тел. 0888552899   /2-1/

* Продавам в град Каварна, 
среден южен апартамент, 
ул.“България“ № 39, вх.Б ет.7; 
50 000 лв. Тел. за справка: 
0885 67 11 47 

*Продавам  двустаен апар-
тамент в ж.к.”Балик4 1 ет. 
Цена 52 000 лв. Тел.0887 

* Телевизионен сервиз Балчик 
Васил Тодоров тел.0885 597 188

*  П р о д а в а м  а г н е т а 
тел.0895039957  Каварна

* Търся гарсониера или еднос-
таен апартамент на 1 етаж, под 
наем или за закупуване. Тел. 0886 
199790 и тел. 0897 974411   /10-1/

* Църковно настоятелство при 
храм „Св.Великомъченик Георги 
победоносец” град Балчик

До Боголюбивите православни 
християни на град Балчик

Позволете ми от името на Цър-
ковното настоятелство и от мое 
име, най-сърдечно да се обърна 
към Вас с молба да ни окажете 
финансова помощ за нуждите 
на храма.

Предприели сме някои неот-
ложни ремонти по храма. За из-
вършване на ремонтните работи 
имаме събрани средства, но те не 
са достатъчни. Обръщаме се към 
Вас, понеже Ви познаваме като 
добри, честни и благочестиви. 
Ще Ви бъдем много благодарни, 

ако можете да отделите, каквато 
сума Ви е възможна. Средствата, 
които се набират по сметката 
на Църковното настоятелство, 
ще се използват само за ремонт 
на храма.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ МОЛБАТА НИ 
ЩЕ БЪДЕ УДОВЛЕТВОРЕНА И 
ОСТАВАМЕ С ПОЧИТ И УВА-
ЖЕНИЕ КЪМ ВАС. БОГ ДА ВИ 
БЛАГОСЛОВИ!

С почит: иконом Стратия 
Александров

Банкова сметка Банка ДСК 
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521783  0579 7 7011  /3-3/
* Продавам дворно мяс-

то в с.Царичино 1.2 дка 
тел.0887249111  /10-4/

*  П р од а в а м  к ъ щ а  в 
с.Кремена с 2.8 дка земя. 
Изгодно. 

   Тел.0884474858 /10-4/
* Продавам двуместен 

разтегателен диван, с ка-
фява дамаска 140/200 см. 
Цена 150 лв., договаряне. 
Тел.0889436312

Невероятен 
спектакъл 
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* Предлагаме парцел от 300 

кв.м. в центъра на град Балчик, 
срещу обезщетение. 

Тел.0885029966 
/5-5/

От онези, в които 
всичко се случва ня-
къде на най-високи-
те нива на музиката 
и интерпретацията! 
С диригент като 
Якопо Сипари ди 
Пескасероли Пучи-
ни не може да бъде 
друг, освен истин-
ски. 
В съвършена форма 
видяхме Йоана Же-
лезчева - Турандот 
и Мария Павлова - 
Лиу с дебюти, които 
определено претен-
дират за списъка с 
коронните им роли. 
Иван Момиров - 
брилянтен Калаф, 
Евгений Станими-
ров - прекрасен Ти-
мур. 
Хор, оркестър и ба-
лет, увлечени в едно 
покоряващо пред-
ставление на «Ту-
рандот»!

Виолета 
ТОНЧЕВА
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Виолета Тончева

Колко омайваща е любовта!
Постановка на „Турандот” - за четвърти път 

в историята на Варненската опера

Отляво надясно: ИМПЕРАТОР - Христо Ганевски; ТИМУР - Евгений Станимиров; ЛИУ 
- Мария Павлова (дебют /; КАЛАФ - Иван Момиров;  ТУРАНДОТ - Йоана Железчева; ДИ-
РИГЕНТЪТ  Якопо Сипари Ди Пескасероли; МАНДАРИН - Свилен Николов.  
                                                                                                                           Фотограф: Росен Донев

Това ни разкриха солистите, 
хорът, балетът и оркестърът 
на Варненската държавна 
опера чрез произведението на 
Джакомо Пучини /1858- 1924/ 
„Турандот”. Оркестърът бе с 
диригент италианец, 36-го-
дишният виртуоз Якопо Си-
пари ди Пескасероли, с богата 
творческа биография, даже е 
доктор по криминално право! 
Концертмайстор бе заслужи-
лата Анна Фурнаджиева. Ре-
жисьор Кузман Попов.
Постановка Еди Ловалио.
Впечатляващи бяха главните 
действащи лица, в които се 
превъплътиха Йоана Железче-
ва / дебют с ролята на Туран-
дот/, Иван Момиров /принц 
Калаф/, сполучливо и спра-
ведливо определен като на-

следник на Павароти и Марио 
дел Морако;  Мария Павлова /
дебют с ролята на Лиу/,  пле-
неният цар Тимур бе Евгений 
Станимиров, великите трима 
придворни: Пинг /Венцислав 
Анастасов /баритон/, Панг- 
Момчил Караиванов /тенор/, 
Понг- Пламен Райков /тенор/, 
императорът Алтум бе Христо 
Ганевски, а Мандаринът- ба-
ритонът Свилен Николов... 
На 13 ноември 2021 г. опе-
рата „Турандот” е четвърта 
постановка в историята на 
Варненската опера. Мело-
драмата и сантиментализмът 
надделяваха трайно, най- вече 
в първо действие на опера-
та, когато коравосърдечната 
принцеса Турандот заявява, 
че който не познае зададените 

от нея три гатанки, ще бъде 
обезглавен.Това се случва в 
деня, когато има публична 
екзекуция. Принц Калаф е на 
площада и веднага се влюбва 
в принцесата. Но тук той от-
крива сред тълпата един пад-
нал старец, който се оказва 
неговият баща- цар Тимур, 
изпратен отдавна в изгнание. 
До него е вярната Лиу, която 
му е придружител. Калаф вече 
е безумно влюбен Турандот и 
молбите да се откаже от ре-
шението си, въпреки съветите 
на баща си и придворните, са 
безплодни. А трите гатанки 
зададени от Турандот във вто-
ро действие не озадачават и не 
затрудняват влюбения Калаф 
да ги отгатне без усилия, за да 
отговори твърдо на първата: “ 
Що е това, което през нощта 
се ражда и с размах полита 
над заспалата земя, което с ут-
рото изчезва, за да възкръсне 
пак в сърцето? То в тъмнината 
на нощта се ражда и с утрото 
умира!” НАДЕЖДАТА-отго-
варя Калаф. Втората гатанка: 
“А, туй дето като огъня гори, 
но не е пламък? Което може 
да предизвика смъртоносна 
треска или да тлее като жар? 
Което единствено спокой-
ствието убива и охладнява 
последния ти час? Което те 
държи в плен и в чийто глас 
с трепет се вслушваш, а цве-
тът му е подобен на вечерния 
залез? “КРЪВТА- отговаря 
влюбения Калаф. Третата га-
танка гласи: “Какво е туй, що 
на лед прилича, но пламъка 
разпалва, ако си свободен, те 
държи в робство, станеш ли 
му роб, превръщаш се в цар?” 
Това си ти, Турандот! - отго-
варя Калаф. Тримата мъдри 
придворни  потвърждават 
верността на трите отговора 
и “ледената” царица трябва 
да стане жена на  Калаф. Бла-
городникът в него не желае 
насила ръката ѝ, той иска да 
получи нейната любов, като 
ѝ предлага своето условие: 
ако до зори Турандот успее да 
узнае името му, той е готов да 
умре за нея.
Тук имаше антракт и по кори-
дорите видях и познати бал-
чишки лица, което е знак, че 

ние също жадуваме да видим 
Варненската опера и на бал-
чишка сцена. Аз имам набито 
око, виждайки и любопитни 
наши съседи от близкия нам 
град Каварна, който в мина-
лото все противопоставяха на 
нашия, защо ли?
Като финал Турандот издава 
заповед никой да не спи, за да 
се узнае името на принц Ка-
лаф.  В това действие прозву-
ча вечното:” Nessun Dorma”/ 
“Никой няма да  спи. Дори ти 
о, принцесо, в студената си 
стая, където те гледат звезди-
те, които треперят с любов и 
надежда...” и се извиси мощ-
ният глас на Калаф / Иван 
Момиров/. Тогава се появиха 
трима придворни, които уве-
щаваха Калаф да разкрие 
името си и да напусне града, 
предлагайки му богатство, 
красиви момичета... През това 
време стражата е заловила 
бащата-цар Тимур и неговата 
прислужница Лиу. Турандот 
издава заповед да изтезават 
Лиу. Поразена от твърдостта 
на девойката, я пита какво ѝ 
дава сила да мълчи.  „Любо-

името на любимия си Калаф. 
Чудесен бе хорът на Варнен-
ската опера, когато „оплака” 
смъртта на Лиу- професио-
нални, съсредоточени изпъл-
нения, излъчващи умиротво-
рителна пълнота. Приятно ни 
беше да видим и чуем сред хо-
ристките нашата съгражданка 
от Балчик Лъчезара Георгие-
ва, позната ни от участието си 
в „Човекът от Ла Манча”
Но идва утрото. Високоме-
рието на Турандот отстъпва 
пред пламналата любов и тя е 
в обятията на Калаф. Народът 
ликува. Турандот застава пред 
своя баща императора Алтум, 
за да разкрие загадката на Ка-
лаф, че името на неизвестния 
принц е Любов! 
Източник на музиката на Пу-
чини, са битовите танцови 
ритми, италиански песни и 
романси, народнопесенни 
интонации, като се откроява 

вта”- отговаря влюбената тай-
но в Калаф Лиу, изтръгва нож 
от наобиколилата я стража и 
се самоубива, за да не издаде 

мащабността на мелодията. 
Интересна е историята на “ 
Турнадот”- тя е завършена 
от неговият ученик Франко 
Алфано, премиерата е била в  
Миланската скала на 25. 04. 
1926 г.,  под диригентството 
на Артуро Тосканини. След 
като прозвучал последният 
акорд, написан от Пучини, 
Тосканини пуска палката и 
казва: “Тук смъртта изтръгна 
перото от ръката на компози-
тора”. Певците, оркестърът и 
публиката, в дълбоко мълча-
ние, напускат залата. Следва-
щата вечер операта е изпълне-
на изцяло. 
Има и такива моменти в жи-
вота и в магията, наречена 
изкуство. Човек, понесен на 
крилете на своето въображе-
ние, прави всичко необходимо 
- непрекъснато да се извисява 
човешкият дух. 

хаджи Георги ЙОВЧЕВ


