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вече постигнали значи-
телни успехи в музикал-
ната си кариера, както у 
нас, така и в чужбина. 

С много настроение и 
с майсторство на ду-
ховите инструменти те 
завладяха публиката чрез 
произведенията на Бах, 
Моцарт, Виктор Евънт, 
както и специално напи-
саните за тях три пиеси 
за брас от Джамбазов. 

27 юли бе музикалната 
вечер, която по моему /
надявам се това да е усе-
щане на цялата много-
бройна публика/ донесе 
най-дълбоки преживява-
ния и силни чувства на 
радост и удовлетворение 
от чутото и видяното. 
С огромен интерес, а 
се оказа и напълно оп-
равдан, присъстващите 
очакваха много популяр-
ната певица Люси Дяков-
ска. Позната от състава ѝ 
„Ню енджълс” в Европа 
и света, възхитила зри-
телите с изключително 
даровитото си участие 

За осма поредна годи-
на в Балчик се проведе 
музикалният фестивал 
„Дни на класиката”. 
„Море от музика” – така 
сполучливо определи 
концертните вечери во-
дещата Ирена Гъделева, 
чиито познат глас и тази 
година въвежда слушате-
лите в света на стойност-
ната и толкова желана 
класическа музика.

Концертните изяви 
откри Варненската фил-
хармония с диригент 
Станислав Ушев и вирту-
озните солисти – братята 
Мартин и Александър 
Зайранови. 

През втората вечер, /
поради дъждовните за-
плахи на времето/ прове-
дена в концертната зала 
на Културния център 
„Мелницата”, меломани-
те се насладиха на май-
сторските изпълнения на 
Трио „ АД Либитум”от 
Македония. Поредната 
вечер на 24 юли пуб-
ликата бе изненадана с 
виртуозното изпълнение 
на арфа от чаровната 
Деница Димитрова и ка-
мерния ансамбъл „Со-
фийски солисти” с ди-
ригент Пламен Джуров.

25 юли бе денят, опре-
делен за пиано ден. От 
19.30 часа своето май-
сторство демонстрираха 
Констанца Дюлгерова 
и Надежда Цанова на 
пиано, както и Петър 
Македонски на тромпет. 
Те плениха публиката 
с музиката на Моцарт, 
Шопен, Шостакович. 

На 26 юли вечерта лю-
бителите на класическа-
та музика се насладиха 
на „Солид брас”, духов 
квинтет. Петимата млади 
изпълнители на духови 
инструменти са студенти 
в консерваторията, но 

в „Като две капки вода”, 
където наистина нямаше 
равна на себе си, неза-
висимо от класацията. 
Тук, с участието си като 
солистка на Бургаската 
държавна опера, с ди-
ригент не по-малко ча-
ровния Левон Манукян, 
Люси, наистина показа, 
че е звезда от светов-
на величина. Тя изпя 
вдъхновено моменти от 
много популярни мюзи-
къли, главно на Андрю 
Лойд Уебър и Гершуин, 
не се умори да пее, да 
обяснява и въвежда пуб-
ликата в съдържанието 
на музикалните пиеси 
с много разбираем за 
обикновения слушател 
език. Не пренебрегна 
чуждестранните слуша-
тели и направи обяс-
нения на немски и ан-
глийски. Не пропусна и 
руските слушатели, за 
които имаше специално 
изпълнение. Цялото по-
ведение на това крехко, 
неуморимо и толкова 
талантливо момиче, с 
огнена коса, беше като 

на истинска звезда, но и 
толкова скромно – с как-
ва всеотдайност тя оказа 
внимание на всички /
главно децата/, които ис-
каха да се фотографират 
с нея. Според скромното 
ми мнение: това беше 
най-вълнуващата и неза-
бравима вечер от дните 
на класиката.

28 юли ни изненада с 
изпълненията на млади 
таланти, деца и юноши, 
възпитаници от майстор-
ския клас на професор 
доктор Борислава Тане-
ва. Концертът откриха с 
творби на Шуберт двама-
та талантливи младежи 
Ангел Николов и Нико-
лай Желязков. Послед-
ваха изпълнения на Ма-
риана Паскалева, Виктор 
Ставров, Георги Белчев, 
Калин Иванов, Кристея 
Маркова, на балчишкото 
момиче Вероника, гор-

ОБЩИНA БАЛЧИК
О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128 ал.1 от ЗУТ Община Балчик обявява на 
заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП-ПП за 

„Водопроводно отклонения за ПИ 53120.14.984 по кадастралната карта на 
с.Оброчище, община Балчик“. Проектът се намира в отдел „ТСУОС“ при 
община Балчик.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по ПУП-ПП към Община Балчик. 

Дни на класиката в Балчик
дост на местната музи-
кална школа. Всички те 
изпълниха популярни 
творби от класиката със 
старание и придобити 
умения в майсторския 
клас на професор Та-
нева, която с нескрито 
вълнение следеше из-
пълненията на своите 
възпитаници. Особено 
впечатляващо беше из-
пълнението на Соната 
№ 4 от Бетовен /Николай 
Желязков – 20 годишен/, 
както и Испанска рап-
содия от Лист на Ангел 
Николов. Той покани 
публиката да подскаже 
тема, по която да свири. 
Една малка госпожица, 
редовна слушателка на 
всички вечери, подсказа 
темата и талантливото 
момче създаде впечатля-
ваща импровизация.

Професор Танева за-
кри музикалната вечер, 
анализирайки участието 
на младите пианисти, 
благодари за помощта на 
балчишките преподава-
телки Мариана Тихолова 
и Антония Воденича-

рова, раздаде грамоти 
и дипломи на деветте 
участници в майсторския 
клас.

Вечерта завърши със 
слово на господин Сава 
Тихолов, началник-отдел 
„Протокол и връзки с об-
ществеността” в Община 
Балчик, който благодари 
на всички възрастни и 
деца,взели активно учас-
тие в организацията и 

Аз съм Българка! - 
изложбата, проектът, 
филмът в “Двореца” 

Балчик

Заповядайте на 31 ав-
густ, петък, от 18.00  часа 
на откриването на пред-
ставителната изложба на 
Национален проект „Аз 
съм Българка!”. Мястото 
е Галерия „Тихото гнездо” 
в центъра на Архитектур-
но – парков комплекс 
„Двореца”, град Балчик. 

На откриването ще се 
състои и премиерата на 
клипа, който Радослав 
Първанов създава специ-
ално за хронологията на 
снимките. С него ще ви 
пренесе на място в деня 
и часа на снимките. 20 
българки и 2 деца, 28 сю-
жета, 37 места. Разказът 
ще бъде пълен, защото за-
едно с фотосите, филмът 
и авторът ще се постараят 
да ви пренесат в една на-
истина възрожденска об-
становка. Изненадите не 
свършват дотук, но най-
интересното ще можете 
да видите и изживеете 
на живо, като дойдете на 
откриването. 

С първия по рода си 
проект в България Ра-
дослав Първанов обещава 
да се почувствате истин-
ски и горди българи и да 
се докоснете до истори-
ята и традициите ни, до 
красотата на българката 
и пленяващите цветове 
и детайли на автентич-
ното българско народно 
облекло. 

Изложбата ще може да 
видите в Галерия „Тихото 
гнездо”, а по-късно през 
годината и на още места 
в страната. Желанието 
на автора и продуцент на 
идеята Радослав Първа-
нов е да покаже снимките 
във всеки град, участвал 
при заснемането на про-
екта. 

Очакванията на съз-
дателя на „Аз съм Бъл-

гарка!” е дойдете и да се 
убедите в нашите чисти 
и истински намерения, да 
видите група млади хора, 
които обичат родината си 
и се стараят да запазят 
и покажат българската 
традиция на бъдните по-
коления. По един раз-
личен начин ще видите 
една различна България, 
такава, каквато можете да 
откриете по всяко време, 
но и непозната, защото 
фотографът се е постарал 
да заключи непознатото 
и любопитно в своите 
фотографии. 

До момента проекта бе 
представен в град София. 
Първата премиера бе на 
13 май в изискания бъл-
гарски ресторант „МоМа” 
в центъра на столицата, 
а през месец юли пред-
ставителната експозиция 
бе подредена в сградата 
на Народното събрание 
на Република България. 
Повода за гостуването в 
българския парламент е 
140 години от Освобож-
дението на Габрово и 140 
години от Шипченската 
епопея. 

На 22 септември пред-
стои още едно откриване, 
този път в град Коприв-
щица. 

Датата е 31 август  2017 
година – Галерия „Тихото 
гнездо”, Архитектурно – 
парков комплекс „Дворе-
ца”, град Балчик., в 18.00 
часа. Заповядайте!

Официална страни-
ца: www.facebook.com/i.
am.bulgarian.woman

Линк към трейлъ -
ра  на  филма:  www.
f a c e b o o k . c o m / i .
a m . b u l g a r i a n . w o m a n /
videos/1709520382679007

Л и н к  к ъ м  с ъ б и -
т и е т о  в  Б а л ч и к : 
w w w. f a c e b o o k . c o m /

Утвърдената водеща на „Балчик класик 
дейз“ Ирена Гъделева от БНР, „Алегро виваче“. 
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Варненската филхармония, с диригент Станислав Ушев. 
                                                                                                                                      Фото: Георги ЙОВЧЕВ 

Част от възторзите бяха за виолончелист-
ките на Варненската филхармония. 
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провеждането на музи-
калния фестивал „Дни 
на класиката” в Балчик.

Заключителната вечер 
бе за демонстрация на 
изкуството на Софийска-
та филхармония, с дири-
гент Славил Димитров. 
Бисери на оперната и 
оперетната класика из-
пълниха оперните певци 
Мария Маджарова – со-
пран и Николай Моцов 
– тенор. Те представиха 
арии от  Доницети, Мас-
кани, Гуно, Чайковски, 
от популярни оперети 
на Лехар и Офенбах. 
Концертът завърши с 
дует на Мими и Рудолф 
от „Бохеми” на Пучини и 
Годежарски хор от „Бъл-
гари от старо време” от 
Асен Карастоянов.

Така приключи осмото 
издание на Фестивала 
„Дни на класиката в Бал-
чик-2017 година”. Той 
значително се отличи от 
предидущите – с изоби-
лие от по-млади изпъл-
нители и разнообразие в 
репертоара им. Фестива-
лът се придружаваше и 

от дневни събития като 
Пиано денят, прожекции 
на филми след вечерните 
концерти и др. Това го-
вори, че организаторите 
търсят нови форми, за да 
бъде той обогатен и пре-
върнат в едно емблема-
тично за града културно 
събитие. Нешият Балчик 
наистина го заслужава!

     Мария АНДРЕЕВА


