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За кратко време /от 22 до 
28 август 2017 г./ в Худо-
жествената галерия на град 
Балчик присъства изложбата 
на трансилванския художник 
Золтан Лоренц, завършил 
живопис в Популярното учи-
лище за изкуства и занаяти 
в град Слатина, Румъния, 
където отначало явно не са 
повярвали в неговия талант, 
но сега с право се хвалят, че 
е един от учениците на това 
училище, открило големите 
му  заложби. А тези залож-
би по-късно  се развиват 
в Академията за изкуство 
в Букурещ, където следва 
сценография и дизайн. В 
Университета „Хиперион” 
в Букурещ учи  филмова и 

телевизионна режисура.
По идея на Фондация „Де-

нитас” и Ротари клубовете на 
Мангалия и Балчик се орга-
низира изложбата на Золтан 
Лоренц, която се превърна 
в бляскаво събитие за града 
ни, защото  популяризира 
един от най-талантливите 
съвременни художници на 
Румъния.

Почетни гости при откри-
ване на изложбата бяха: д-р 
Дан Басараб Нану, управител 
на Музея за визуално изку-
ство в Галац, Румъния; г-жа 
Ирина Санда Марин Чайал, 
зам.държавен секретар в Ми-
нистерство на културата /
Румъния/, представители на 
Фондацията – организатор; 

Художествен щрих от лятото
Трансилванският художник 

Золтан Лоренц - в Балчик

Откриване на изложбата на Золтан Лоренц/ с шапката и бастуна/ в Худо-
жествената галерия в Балчик.                                Фото: Николина ИВАНОВА

Люси Дяковска с деца от град Балчик.      Фото: Балчик класик дейз

зам.-кметът на Община Бал-
чик г-н Димитрин Димитров; 
директорът на Историческия 
музей г-жа Радостина Ен-
чева; г-н Валентин Шалтев 
– директор на пленера „Ев-
ропейски хоризонти”, дъл-
гогодишната приятелка на 
Балчик – художничката Луиза 
Кала от Ротари клуб Ман-
галия и мн.др. граждани и 
гости на Балчик, които имаха 
определено добронамерено и 
подкрепящо отношение към 
организираните от художест-
вената галерия мероприятия.

С удоволствие ще запазя 
цветно отпечатания каталог 
на изложбата, където има 
високо стойностни снимки на 
картините на Золтан Лоренц, 

спечелили награди в Румъния 
и по света.

Негови творби са прите-
жание на частни колекции 
в Испания, Италия, Велико-
британия и Румъния. Чрез 
тях той споделя: „Аз съм 
пътешественик на времето и 
моето значение в този живот 
е да се хвана за самото Време 
чрез използването на визу-
ално задържащи се образи.”

Харесвам неговите про-
изведения, в които личи ви-
сокото му образование по 
изкуство, голямата му наблю-
дателност върху реалността и 
иновативното му и креативно 
мислене чрез живописни об-
рази на Живота.

За Золтан Лоренц извест-
ният румънски художествен 
критик Мариус Тица пише: „ 
Неговата творческа същност, 
това е неговият благоразу-
мен творчески стремеж към 
самооправдание, който го е 
довел до статива. Това може 
да се опише като графично 
напомняне за неговата детска 
съдба, както и удобна подкре-
па за моделиране на много 
образи, които пътуват по 
света. Неговите произведе-
ния на изкуството разказват 
морални приказки, докато 
предлагат проницателни на-
блюдения; това заема цен-
трално място, за да интерпре-
тира сюрреалистични роли, 
които са наситени с герои, 
населяващи истинските му 
сънища.”

Маруся КОСТОВА

ОБЩИНA БАЛЧИК
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 
963/12.09.2017г. на Кмета на община Балчик. 

     Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени 
имоти както следва:
1.1. Имот с идентификатор 62788.33.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Рогачево, одобрени със Заповед №300-5-73/15.09.2003год. на Изпълнителния директор на 
АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, пета категория с 
площ от 13122 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4478/01.10.2015год., 
на цена не по-ниска от 12072 лева /дванадесет хиляди и седемдесет и два  лева/, като на-
чална цена за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически лица.
1.2. Имот с идентификатор 62788.33.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с.Рогачево, одобрени със Заповед №300-5-73/15.09.2003год. на Изпълнителния директор на 
АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, пета категория с 
площ от 17790 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4481/01.10.2015год., 
на цена не по-ниска от 17543 лева /седемнадесет хиляди петстотин четиридесет и три 
лева/, като начална цена за целия имот на спечелилите търга, физически или юридически 
лица.
Търгът ще се проведе на 03.10.2017 год. / вторник / от 10 часа в залата на общинска админи-
страция -Балчик на адрес: площад „21-ви Септември“ № 6.                   
     Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 18.09.2017 г. до 14 часа на 29.09.2017 
г. на касата на общинска администрация - Балчик, ет.І.
          Заявления за участие, комплектовани с изискуемите документи и документ за внесе-
ния депозит се подават в срок до 15.00 часа на 29.09.2017г. на информационния център на 
община Балчик.
     Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 9 до 12 часа, в периода от 
25.09.2017 год. до 28.09.2017 год.
     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 - М. Мицев - главен експерт ОПФ 

Люси Дяковска за първи път в 
Балчик през това лято

В рамките на фестивала  
„Дни на класиката“ ( 22-
27 юли), който е един от 
най-утвърдените музикал-
ни фестивали в България 
и ежегодно събира най-
известни музиканти от 
целия свят в град Балчик, 
Люси Дяковска и  Дър-
жавна опера Бургас, под 
диригентската палка на 
Левон Манукян, изнесоха 
вълнуващ концерт.

Люси Дяковска позна-
ваме от германската група  
„Ноул Ейнджълс“, която 
е сформирана чрез теле-
визонно музикално пре-
даване през 2001 г., и от 
музикалните предавания, 
в които е  не само жури, 
но и участник. Послед-
ното предаване, в която 
тя взе участие и плени 
публиката, беше  „Като 
две капки вода “. Там тя 
завърши на призовото 
второ място.

Организаторите  на 
фестивала зарадваха нас, 
публиката на Балчик, с 
този зареждащ с енер-
гия концерт, темата беше  
„Вечер на мюзикъла“. И 
наистина вечерта беше 
такава.

На сцената прозвучаха 
хитови парчета от различ-
ни мюзикъли: „Memory“ 
от „Котките“, „Cabaret“ 
от едноименния мюзи-

къл, „Dancing Queen“ от 
„Мамма Миа“, „Синева“ 
от „Площад Синева“ и др.

Оркестърът представи 
и кратка самостоятелна 

Осмо издание на Aрт форум 
“БезГраници” в Балчик

„Форумът е носител на 
европейската ценностна сис-
тема и насърчава взаимното 
опознаване на различните 
култури, мирното и приятел-
ско съвместно съществуване 
и обмен. Форумът се стреми, 
освен към реализация на 
културно събитие от световен 
мащаб (като изпълнява роля 
на катализатор за културни 
сътрудничества), да бъде и 
инкубатор за развитието на 
арт индустрията и културния 
туризъм в България” – каза на 
нарочната пресконференция с 
медиите от Варна, Добрич и 
Балчик, идейният носител и 
главен организатор на артфо-
рума „БезГраници” в Балчик 

г-н Ясен Казанджиев. 
От 18 до 24 септември в 

„Двореца”–Балчик се проведе 
осмото издание на междуна-
родния арт форум „БезГра-
ници“. Той е продукция на 
Стопанска Камара-Варна с 
партньорството на Двореца 
– Балчик и арт мрежа „Скен-
дерман”. По време на „Без-
Граници“ – 2017 се включиха 
80 участници от 24 държави 
от четири континента. 

Музикалният етно/уърлд 
мюзик фестивал, в рамките 
на форума, се проведе на 23 
и 24 септември, с вход сво-
боден, на откритата сцена на 
плажа пред дворцовия ком-
плекс в Балчик. Достъпът до 
сцената бе от крайбрежната 
алея на гр. Балчик. 

От самото си създаване, 
най-важното събитие в рам-
ките на форума е конферен-
цията за културна политика 
и арт мениджмънт. Тя се про-
веде от 22 до 24 септември. 
Освен артистите-гости на 
форума, бяха поканени и се 
отзоваха директори на прес-
тижни фестивали, експерти 

по културна полити-
ка, арт мениджъри и 
журналисти от цял 
свят.  Традиционно 
темите на конферен-
цията се предлагат и 
избират от участни-
ците чрез електронен 
вот. Демократичният 
избор гарантира мак-
симален общ интерес 
на всички участници 
– обясни г-н Ясен 
Казанджиев. Между 
темите са „Сътруд-
ничество и 
обмен между 
м у з и к а л н и 
фестивали“, 
„Как можем 
по-ефектив-
но да предло-
жим нашата 
м у з и к а л н а 

група на промоутъ-
ри и организатори“ и 
„Как музиката може 
да излекува разделе-
нието и неразбира-
нето между хората 
от различни култури 
и иновативни методи 
за постигане на по-
добри резултати“. 

Бе направена и 
презентация за етно 
музикалната сцена 
на Русия: фестивали, 
издателски къщи, ра-
дио програми, групи, 
журналисти и награди.

Чрез този артфорум и всич-
ки останали изяви на Държав-

ния културен институт, 
„Дворецът” се превърна 
в център на културата 
на цяла България и цял 
свят – подчерта с гор-
дост директорът на ДКИ 
КЦ „Двореца” Балчик 
г-жа Жени Михайлова. 
Бих се радвала, ако след 
създаването на нови 
връзки и приятелства 
се родят нови форуми, 
както това стана преди 
две години, когато „Без-
Граници” отиде в Чехия, 
за да се рекламира чрез 
ценни фотоизложби ве-
чната красота на Балчик 
и „Двореца”.     

 На 23 септември 
от 19:00 ч. пред публи-
ката на брега на морето, 
пред вилата на княгиня 
Мария – „Тихото гнездо” 

се представиха най-напред 

два руски дуета: „Етно Фри 
Дуо” и „Сандал” от Сибир. 
Те казаха, че се радват, че са 
в Европа, за да усетят евро-

пейски етнощрихи, тъй като 
техният град е по-близо до 
Кетай и азиатските мелодии 
и ритми. 

След тях чухме дуета „Ми-
елочин” от Навара, Испания. 
Те споделиха, че с радост 
свирят кастилска музика, 
която се придружава от про-
фесионални баски танцьори.

„Химерланд” е междуна-
родна музикална формация, 
която закри първата етномю-
зик вечер.

На 24 септември, пак от 
19:00 ч. започна втората вечер 
с музика на брега на морето. 
Първи изпълнител бе Латиф 
Болат – (Турция/САЩ), а 
след това 

Мамаду Диабате трио от 
малката африканска държа-
ва Буркина Фасо, за която 
Мамаду говори със завидна 
обич. Той дарява всичките си 

приходи от концерти по све-
та, за да се учат 500 деца, тъй 
като за тях образованието е 
недостижима мечта. Мамаду 
е гостувал преди 10 години в 
едно хасковско село, където е 
научил и усетил много моти-
ви от българското музикално 
народно творчество, та чак 
до невероятните Орфееви 
звуци. „Плантек” от Бретан-
Франция, се похвалиха, че са 
създали 8 албума за 15 години 
творческа работа, че са сви-
рили пред петхилядна публи-
ка на келтския фестивал във 
Франция, че помнят изявата 
си в к.к.”Албена” преди 4 
години, отново в рамките 
на артфорума „БезГраници”. 
Още в началото на 2018 г. 
очакват издаването на нов 
компакт диск от фестивала 
на нощта.

В рамките на „БезГраници“ 
ще cъстоя за седми път и 
арт пленер от 18-24 септем-
ври. Дойдоха художници, 

скулптори и фотографи от 
България, Румъния, Белгия, 
Русия, Германия, Турция, 
Чили, Швейцария и Испания. 
Изложбата-пленер „БезГрани-
ци“ бе уредена в Каменната 
зала на „Двореца” и включи 
следните участници: Роси 
Оелкерс (Чили, Швейцария), 
Марлийн Девулф (Белгия), 
Марина Варенцова-Русева 
(Русия), Иняки Вилануева 
Ортега (Навара-Испания), 
Сандра Беркер (Турция/
Испания), Николай Русев 
(България), Кристина Янева 
(България), Божидар Тонев 
(България), Симон Волф 
(Германия), Румяна Тенева 
(Навара-Испания/България), 
Ясен Казанджиев (Навара-
Испания/България), Матияс 
Шуман (Германия) и Луиза 
Кала (Румъния), която спо-
ред мен заслужава почетно 
гражданство, тъй като при 
всеки добър повод е в Балчик, 
познава и рекламира нашия 
град, за което ѝ благодаря.

         Маруся КОСТОВА

програма със също хито-
ви парчета.

По време на фестивала 
„Балчик класик дейз“ се 
събраха над 2000 лева за 
кампанията, инициирана 
от „Академия Класика“, 
за закупуване на нов кон-
цертен роял, за новaта 
концертна зала “Мелни-
цата“. Кампанията про-
дължава и Вие може да 
помогнете, като дарите.

Поредицата от концерт-
ни вечери се откри от 
Варненската филхармо-
ния с диригент Станислав 
Ушев и завърши с Хорa и 
оркестърa на Софийската 
филхармония, който се 
дирижира от Славил Ди-
митров.

Фестивалът беше фи-
нансово подкрепен от 
Община Балчик, под па-
тронажа на кмета на об-
щина Балчик г-н Николай 
Ангелов.

      Мартин КРЪСТЕВ

Сибирски музикант от „Етно Фри 
Дуо” говори за прекрасната възмож-
ност да се популяризира на руския 
пазар европейската етномузика.         

            Фото: Маруся КОСТОВА

Член от наварския дует „Мие-
лочин” /Испания/ разказа за кас-
тилските етноритми и баските 
танцьори ведно. 

          Фото: Маруся КОСТОВА

Мамаду Диабате от Буркина 
Фасо е щастлив, че влага дохо-
дите си от музиката в образо-
ванието на над 500 африкански 
деца.    Фото: Маруся КОСТОВА

               
Г-жа Жени Михайлова, директор на ДКИ КЦ 

„Двореца” Балчик благодари на всички участници в 
Арт форума „БезГраници”, с който се утвърждават 
европейските и световни позиции на „Двореца” като 
културен център.               Фото: Маруся КОСТОВА

Основният двигател на Артфорума „БезГраници” 
– г-н Ясен Казанджиев.       Фото: Маруся КОСТОВА


