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Трети детски фестивал 
„Пясъчни творения”

Беше  ми  много приятно 
да срещна г-жа Ивелина 
Романова от Добрич, PR 
на Историческия музей 
в Стария Добрич. Старая 
се да посещавам музея 
редовно, защото там има 
прекрасни неща  - уди-
вителна, мога да добавя 
уникална, керамика на 6 
хиляди години. Г-жа Ро-
манова е в журито вече 
трета година. Двамата 
други от журито са Вен-
цислав Марков, скулптор 
от Варна, автор на но-
вата градска скулптура 
в Балчик  ( на Светите 
братя Кирил и Методий), 
и Христина Цонкова, ху-
дожник от Балчик.
Фестивалът  „Пясъчни 
творения” е с междунаро-
ден статут  и тази година 
имаше участници от Бъл-
гария, Русия и Белгия.  
Мартин Кръстев естест-
вено беше в центъра на 
събитието, като главен  
организатор.
  Атмосферата 
беше много приятна и 
децата изглеждаха щаст-
ливи и бяха явно възбу-
дени от своето участие. 
За подкрепа децата имаха 
свои родители, роднини и 
приятели. Някои от роди-
телите участваха в самия 
процес на създаването на 
пясъчните творби. Фес-
тивалът вече има неочак-

ваната втора категория – 
семейна. 
 НЧ „Васил Лев-
ски 1959” Балчик под-
крепяше  събитието като 
осигури озвучаване. Ос-
вен това вокална школа 
„Септима”, с ръководи-
тел Марина Морозова,  
представи доста голяма 
програма. Момичетата 
от школата пяха и танцу-
ваха. Те имаха различни 
костюми за всяка изява, 
което направи техните 
прекрасни изпълнения 
още по-хубави. 
 Изглежда, Мар-
тин Кръстев има много 
приятели, които са готови 
да му помагат. Водеща-
та Михаела Тачева, на-
пример, е сега ученичка 
във Варна. С Мартин се 
познават от първи клас. 
Ивелина Романова е вто-
рата майка на Мартин. 
За Димка Малева и клуб 
„Хинап” вече казах. И 
тази година 70 деца, до-
шли на пясъчния фес-
тивал, изядоха по един 
сладолед  „Чичо Чарли”, 
производство на българ-
ска фирма от Пловдив, 
пиха минерална вода, за-
купена от Николай Колев, 
директор на  фирма за не-
движими имоти „Адрес” 
Балчик.
Всички участници полу-
чиха грамота, а някои и 

Светът в детските длани
„Ние сме различни-в това е нашето 
богатство, ние сме заедно-в това е 

нашата сила!”

Толкова хубави неща се 
случват през лятото в 
нашия град. Ако имаш 
време, или си на почив-
ка, съчетай всичко така, 
че да ги видиш. Те ще 
те заредят с много поло-
жителна енергия и няма 
да съжаляваш. Това са 
фестивалите - десетина 
на брой, все различни и 
интересни, в областта 
на културата. Нали сме 
фестивалният град на 
Балканите. Вече минаха 
юнските. Няколко дни 
детски глъч огласяваше 
центъра на града и чита-
лище „П.Хилендарски”. 
За десети път на сце-
ната се срещнаха ан-
глофоните, не само от 
балчишката школа по 
английски език - „Blue 
Skies”, а и от други гра-
дове и държави. Някои 
от тях участват вече за 
десети път. Харесва им 
магнетичния Балчик-
море, слънце, природа 
и сцена за изява. Имаше 
място за всички видове 
изкуства-театър, фолк-
лор, танци, художест-
вено слово, пеене.Учас-
тниците са от различни 
възрасти. Това прави 
фестивала многоцветен 
букет. Състезанието 
беше благородно, при-
ятелско. Разнообразни 
форми за творчество 
бяха организирани във 
вид на работилници. 
Интермедиите и мини 
оперетите разчупиха 
сценария на фестивала. 
Англоговорящите деца 
са и добри артисти, пе-
вци, танцьори. Не само 
на английски, но и на 
родния си език.
Без техните ръководи-
тели , те не биха могли 

да представят своя про-
дукт.
Заключителният кон-
церт беше впечатляващ. 
Дори да не разбираш 
езика, посланието на 
децата от цял свят е 
едно-те искат един по-
добър свят за живеене. 
И го показват чрез изку-
ството.Отправят го към 
всички, които отговарят 
за тази Земя - към по-
литици, управляващи, 
военнолюбци, банкери, 
икономисти.
Но къде са Те, за да ги 
чуят?! Сърдим се на де-
цата, а не виждаме ло-
шия пример, който им 
даваме. В днешния 21 
век всичко е забързало 
хода си. Така е и новото 
поколение. То не прили-
ча на предишното, мно-
го е различно. Иска вся-
ко нещо бързо да става. 
Няма време за губене. 
Забучило поглед в теле-
фоните и смартфоните, 
обхожда набързо света и 
получава информация, 
която го интересува.
Умни са днешните деца 
- индигови, кристални и 
още какви ли не, но ние 
не ги разбираме, защото 
сме от другото, по- ста-
ро поколение.
Днес аз слязох от моя 
влак-дълга и остаряла 
композиция, която се 
движи бавно. Качих се в 
новия влак на времето, 
където бяха тези деца от 
фестивала.
Той ни понесе с такъв 
шемет, че разстоянията 
за него не са проблем. 
Явно готвят се за своето 
време.
А каква обстановка, 
каква силна позитивна 
енергия се излъчваше 

от тези, още неукреп-
нали деца, които тър-
сят своя път в живота. 
Водеха ги техните учи-
тели, с чувство за отго-
ворност. Такива места 
трябва да се посещават 
от политиците и от тези, 
които ни управляват-
да видят и да усетят, 
какво значи „Съедине-
нието прави силата”, а 
не „Разделяй и владей” 
. От децата има какво 
да научим, ако навреме 
сме им дали, колкото и 
каквото трябва. Само те 
са нашата последна на-
дежда, за да ни изведат 
от блатото, което сами 
си направихме и про-
дължаваме да потъваме 
в него до гуша.
 В залата на 
фестивала ”Светът в 
детските длани” фина-
лът беше така възпита-
ващо организиран, че 
няма как участниците, 
малки и големи, да не 
останат приятели зави-
наги , и когато пораснат 
да не доведат своите 
деца тук, в Белия град-
града на романтиката, 
на белите скали, на не-
порочния цвят, на гла-
русите и чайките, на 
чистия човешки дух, 
живял заедно с богове-
те.
Благодарности към съз-
дателя на този интере-
сен форум за обмен на 
идеи от живота на хо-
рата-госпожа Светлана 
Атанасова.
Пожелаваме ѝ много 
нови приятели-учас-
тници, от близо и далеч. 
Детската обич да я за-
криля!

Пенка ДИМИТРОВА

подаръци. Наградите бяха 
различни – специални на-
гради за малките (на 4 и 
3 годинки), награда- пла-
кети за креативност, най-
доброто семейно творе-
ние, най-хубавото детско 
пясъчно творение и най-
хубавото пясъчно творе-
ние.  Всички участници 
във фестивала получиха: 
медали – осигурени от 
Община Балчик; Грамоти 
и рекламни материали от 
ДКИ КЦ „Двореца“. 
Освен медалите, гра-
мотите и рекламните 
материали специално 
наградените участници 
получиха комплект скиц-
ници и флумастери оси-
гурени от г-н Николай 
Колев, който е избран за 
„Общественик на годи-
ната – 2017”. На най-го-
лемите победители бяха 
връчени и специални ста-
туетки.
Ето ги  и специално на-
градените участници.
Наградата на Третия 
фестивал за най-добро 
пясъчно творение спече-
ли Йоана Драганчева от 
Варна с произведението 
„Скат”. На Йоана бе връ-
чена голямата купа на 
фестивала, осигурена от 
вестник „Балчишки теле-
граф“ гр. Балчик.
Специалната награда за 
най-добро семейно пя-

съчно творение отиде 
при баща и син – Йоан и 
Момчил Христови от Ва-
рна, които се представиха 
с „Огнен дракон”.
Призът за най-добро дет-
ско пясъчно творение бе 
за Данаил Бонев от Варна 
с „Косатка”.
Връчени бяха и четири 
награди за креативност:
• група деца от България 
и Белгия за композиция 
от костенурки
• Яна Янева и Косара Со-
тирова – „Гущер”
• „Септима” от Балчик – 
„Русалки”
• „Блек роуз” от Русия – 
композиция „Крокодил и 
замък”

3-годишната Магдалена 
Анатолиева от Балчик 
бе най-малкият участник 
във фестивала „Пясъчни 
творения”, който се про-
веде на плажа пред „Дво-
реца” в Балчик.. Сред 
най-малките участници 
бяха също Мико Атана-
сов /4 г./ София и Максим 
Желязков /4 г./ от Добрич.
 Ф е с т и в а л ъ т 
„Пясъчни творения” има 
бъдеще, както имат бъде-
ще и нашите деца, които 
носят в себе си желание-
то да творят и да се заба-
вляват.

Людмила ПЕТРОВА

„Трето издание, традицията продължава....
Близо 70 участници от 4 държави - 
България, Русия, Турция и Белгия

Момент от галаспектакъла на Фестивала „Светът в детските длани“.     
                                                                                     Фото: Маруся КОСТОВА 

Децата с радост превъплъщават на плажа пред Двореца на Балчик своите пясъчни фантазии.            
                                                                                                                                 Фото: Людмила ПЕТРОВА 

Изключително съм щаст-
лив и горд с всички хора, 
които направиха възмож-
но реализирането на III 
детски фестивал „Пясъч-
ни творения“ в Балчик!
Благодаря на целия екип 
на ДКИ КЦ „Двореца“ 
и най-вече на г-жа Жени 
Михайлова и г-жа Галя 
Атанасова, които ме под-
крепят, вярват и помагат 
винаги.
Благодаря на Община 
Балчик, която осигури  
част от наградния фонд.
Благодаря на майка ми 
Светлана Кръстева и 
Ивелина Романова, които 
винаги правят всичко въз-
можно за мен, подкрепят 

ме и ме насърчават!
Благодаря на г-н Николай 
Колев, който тази година 
ми се довери и стана един 
от големите приятели на 
фестивала; на г-жа Ели-
ца Стайкова, читалищен 
секретар на НЧ „Васил 
Левски 1959” Балчик, коя-
то организира развлека-
телната програма и която 
осигури качествения звук 
на събитието.
Благодаря на г-жа Милан-
ка Филева и ЦОП гр. Бал-
чик - за популяризирането 
на фестивала и оказаната 
подкрепа и вяра в мен.
Благодаря на жури-
то - Венцислав Марков, 
Христина Цонкова и Иве-

лина Романова, които ви-
наги са перфектни в това, 
което правят и  на неверо-
ятната водеща – Михаела 
Тачева! Благодаря много 
на Вокална школа „Сеп-
тима“ при НЧ“Васил Лев-
ски 1959“ с худ. р-л г-жа 
Марина Морозова и клуб 
„Хинап“ Балчик, с пред-
седател неуморната г-жа 
Димка Малева, които бяха 
атракциона по време на 
фестивала.
Благодаря специално и 
на фирма „Джей Ел Джи” 
ООД гр. Варна, която 
за трета поредна година 
разхлажда участниците 
с вкусен сладолед „Чичо 
Чарли”, на бар „Делано“, 

на всички медии, които 
популяризират „Пясъч-
ни творения“ и най-вече 
на нашите партньори: 
ProNews гр. Добрич, вест-
ник „Балчишки теле-
граф“, вестник „Балчик” 
и  Портала за туризъм - 
Peika.bg!
Благодаря на всички учас-
тници, приятели, позна-
ти и непознати, които ме 
подкрепят и правят въз-
можно реализирането на 
тази ЛЯТНА ЕМОЦИЯ, 
която надявам се ще ос-
тане един хубав спомен за 
всички ни от 14 юли 2018! 
Бъдете щастливи и благо-
словени!“

Мартин КРЪСТЕВ


