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Футболният турнир се 
проведе под патронажа 
на г-н Николай Ангелов, 
кмет на община Балчик, 
в подкрепа на активното 
социално включване и 
толерантността чрез до-
косване до принципите 
и ценностите на спорта 
- модел за приобщаване 
и мост за достигане до 
другия, възможност за 
създаване на позитивно 
взаимодействие и общу-
ване; преодоляване на 
стереотипите, стигмите 

Вълнуващо състезание 
за отборния дух стар-
тира на 27-ми юни на 
стадион „Градски“ в гр. 
Балчик – Футболен тур-
нир „FOOTBall for ALL”, 
едно от ключовите съ-
бития в рамките на На-
ционална кампания „АЗ 
СЪМ ТУК И МОГА ДА 
ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“ 
през 2017 г.. СОНИК 
СТАРТ реализира съби-
тието за трета поредна 
година в подкрепа на 
каузата за толерантност. 

и предразсъдъците.
Ф у т б о л е н  т у р н и р 

„FOOTBall for ALL” e 
арена и послание за си-
лата на отговорността, 
отборния дух и енту-
сиазма, многообразието 
и постигането на равни 
възможности за всички, 
независимо от различи-
ята.

В събитието взеха 
участие 11 отбора от 
футболните клубове: ФК 
„Чумерна” гр. Елена; ФК 
„Червен бряг”; ФК „Дра-

гоман”; ФК „Кайнарджа” 
и ФК „Карлово”, разпре-
делени в две групи – деца 
и ветерани.

Кул м и н а ц и я т а  н а 
“FOOTBall  for ALL“ 
бе на 29 юни 2017 г., с 
Официалното награжда-
ване в Категория Деца и 
Концерт на Б.Т.Р.., под-
крепили каузата на На-
ционалната кампания за 
ТОЛЕРАНТНОСТ „АЗ 
СЪМ ТУК И МОГА ДА 
ТИ БЪДА ПРИЯТЕЛ“.

Георги Йовчев не направи изключение и също като оста-
налите фенове на „Котките“ се фотографира с Лиляна 
Кондова (Джелилорум)                                                   Фото: БТ 

Нов камерен ансамбъл ще 
свири в Каменна зала на 

ДКИ КЦ “Двореца”
дължава образованието си 
в СМУ „Добри Христов”, 
където учи в класа по 
китара на Любен Харалам-
биев. Завършва средното 
си образование през 1991г. 
През 1995 г. се дипломира 
в АМТИ – гр.Пловдив, 
със степен бакалавър по 
музикална педагогика, 
след което получава ма-
гистърска степен по кла-
сическа китара в ДМА 
„Панчо Владигеров”, в 
класа на доц. Александър 
Пумпалов. През 2016 г. 
защитава докторска дисер-
тация на тема „Концерт-
ният китарен репертоар 
и музикалното развитие 
на ученика” в НБУ- Со-
фия. Носител е на „ Злат-
на лира” от  „Съюз на 
българските музикални и 
танцови дейци”  за  високи 
творчески  постижения. 
От 2012 г .е председател 
на дружество „Педагози и 
акомпанятори“  при НУИ 
„Д. Христов“ към СБМТД.  
Член е на Aсоциацията на 
българските китаристи.

Проф. Георги Спасов 
е сред най-изтъкнатите 
съвременни български 
инструменталисти. След 
дипломирането си в На-
ционалната музикална 
академия „Панчо Влади-
геров” той специализира 
в Залцбург при А.Николе и 
К.Х.Цьолер, както и в На-
ционалната консерватория 
в Париж при Жан-Пиер 
Рампал и Ален Марион. 
Участва и получава ди-
плом от лятната акаде-

Идеята за проекта се 
поражда именно в Двореца 
Балчик, на миналогодиш-
ното издание на „Мюзик 
кампус“ след заключител-
ния концерт на класа по 
флейта, воден от Феликс 
Ренгли. Росица Бояджиева 
и професор Георги Спа-
сов са сред  слушателите.  
Обзети от магическото 
въздействие на архите-
ктурно-парковия комплекс 
в тях първоначално се 
оформя идея за концерт от 
2 флейти, но за да се обо-
гати културния продукт 
като тембър и репертоар, 
е добавена китара. Тем-
брите и на флейтата, и на 
китарата звучат романтич-
но, освен това със своята 
мелодичност и характер 
избраните произведения 
будят романтични усеща-
ния. Ето защо концерта 
е наречен „Романтична 
серенада“.

Нели Янчева Недева-
Илиева започва да свири 
на китара на 10-годишна 
възраст. През 1987г. про-

мия в Ница на Жан-Пиер 
Рампал.Георги Спасов е 
единственият български 
флейтист, поканен на пър-
вия и втория симпозиум на 
флейтистите от цял свят 
в Ница, където получава 
висока оценка като ин-
струменталист и педагог. 
За високите си професио-
нални постижения е удос-
тоен със „Златна лира” на 
Съюза на българските му-
зикални и танцови дейци .

Георги Спасов е пър-
ви солист на Софийската 
филхармония и професор 
по флейта в Музикалната 
академия в София. Десет-
ки негови записи са вклю-
чени в „златния фонд” на 
Българското национално 
радио и Българската на-
ционална телевизия.

Флейтистката Роси-
ца Бояджиева завършва 
майсторските класове на 
Андраш Адорян и Ан-
джело Персикили. Работи 
в Духовия оркестър на 
град Добрич. Участва с 
музикални импресии в 
много рецитали на из-
вестни поети като Елиса-
вета Багряна, Дора Габе, 
Евтим Евтимов, Любомир 
Левчев. Лауреат на първа 
награда от „Music World 
2001“ – Италия, както и на 
Годишната награда за му-
зика през 2009 г. на Коми-
сията за духовно развитие 
на община град Добрич.

Концертът ще започне 
в 20ч на 11 юли /вторник/ 
в Каменна зала. Вход 
свободен!

Футболен турнир 
“FOOTBall for ALL“ 

Г-н Николай Ангелов, кмет на Община Балчик, награждава участниците във фут-
болния турнир на толерантността, провел се в Балчик в края на месец юни. 
                                                                                                                              Фото: Петьо ИВАНОВ

Деца и възрастни се обединяват в подкрепа на каузата за 
толерантност

“Дни на класиката в Балчик” 
подава ръка на младите

изкуството на мюзикъ-
ла, Хора и оркестъра 
на Софийската филхар-
мония. 

Организаторът Фон-
дация „Академия кла-
сика“ акцентира тази 
година върху поетата 
от нея инициатива за 
събиране на средства 
за закупуване на кон-
цертен роял за „Мел-
ницата“ в  Балчик. 
Кампанията Piano 24 
ще привлече всички 
към идеята на специ-
алния Пиано ден, който 
ще бъде на 25 юли. 
Акцент ще са отно-
во младите български 
музиканти. „Приказки 
край пианото“ ще съ-
бере най-малките по-

Осмото издание на 
фестивала „ Дни на 
класиката в Балчик“ 
събира отново край 
морето меломани от 
цял свят, за да ги срещ-
не с най-добрите об-
разци на музикалната 
култура. Събитието 
ще започне на 22 юли 
с реверанс към най-
младите. Цигуларите 
Мартин и Александър 
Зайранови ще открият 
Дните на класиката, 
съпроводени от със-
тава на Варненската 
филхармония. Музи-
калният им талант ще 
блесне на сцена „Мис-
трал“, давайки пътека 
за поредица от срещи 
с магично артистично 
присъствие на някои от 
най-изявените творци 
от родния подиум. 

В очакваната с не-
търпение музикална 
седмица публиката ще 
се наслади на изпълни-
телското майсторство 
на Камерен ансамбъл 
„Софийски солисти“, 
Деница Димитрова - 
арфа, младата духо-
ва формация „Солид 
брас“, македонското 
трио „Ад Либитум“, 
Люси Дяковска с Дър-
жавна опера Бургас и 

читатели на музиката и 
клавирното изкуство в 
утрото на деня, посве-
тен на пианото. Твор-
чески размах с четка 
ще има всеки, който 
пожелае да участва в 
„Рисунки на клавиши“ 
по крайбрежната алея. 
Вечерният концерт ще 
бъде отново клавирен 
и поверен на младите 
Констанца Дюлгеро-
ва и Надежда Цанова, 
подкрепени от Петър 
Македонски - тромпет 
и „Софийски солисти“. 

Фондация „Академия 
класика“ възстановява 
традицията по време 
на фестивала известни 
музикални педагози да 
обучават ученици и 

студенти от наши и 
европейски училища 
и университети. Едно-
седмичен майсторски 
клас тази година ще 
има професор Борисла-
ва Танева, чиито уроци 
ще се проведат в нова-
та концертна зала на 
„Мелницата“. Една от 
фестивалните вечери е 
посветена на нейните 
ученици. 

И тази година фести-
валът „ Дни на класи-
ката в Балчик“ се орга-
низира с финансовата 
подкрепа на Община 
Балчик и ще премине 
под патронажа на кме-
та Николай Ангелов. 

Сава ТИХОЛОВ
Община Балчик

Показват пътуващата изложба  на 
Публий Овидий Назон в Двореца 

Артуро Файела и Йоселин 
Джовани от Италия; Алекс 
Димитриадис, Ксенис Са-
чинис и Кости Спанопулос 
от Гърция; Петър Лазаров, 
Явора Петрова и Божидар 
Тонев от България и Лоре-
та Балута, Мариета Бесу, 
Аурел Булаку, Зузу Карта-
тенасе, Мирча Думитрес-
ку, Сузана Фонтанариу, 
Емилия Кис, Анна - Мария 
Орбан, Лилия Рус Първан, 
Матей Сербан Санду, Ати-
на Елена Симиунеску и 
Флорин Стоичиу от Ру-
мъния.

Изложбата пътува до 
осем града в четири стра-
ни, като възстановява  пътя 
на изгнанието на  Овидий 
от Рим до Томис.  Първо 
творбите са били показа-

Музеят по изкуствата в 
Констанца в партньорство 
с Румънския културен ин-
ститут организират  пъ-
туваща изложба „Публий 
Овидий Назон (43 г. - 17 
г.) - пътят към изгнание“. 

Събитието отбелязва 
2000 години от смъртта 
на  древноримския поет 
Публий Овидий Назон. 
Роден е в Сулмона, Италия, 
и е починал в Томис, Кон-
станца, днес в Румъния, 
след изгнание, продължило 
осем години, по времето на 
император Август. Излож-
бата събира 60 графични 
произведения на изкуство-
то, вдъхновени от текста 
на великия латински поет. 
Те са сътворени от худож-
ниците: Лино Алвиани, 

ни в Сулмона - мястото, 
където се е родил поетът 
Овидий, между 15 май и 
20 май 2017 г. След това 
графиките са посетили Рим 
между 22 май и 4 юни, 
Бриндизи между 21 юни 
и 25 юни, Коринт между 
27 юни и 3 юли , а от 5 до 
9 юли  са в Несебър. От 11 
до 30 юли изложбата ще 
бъде подредена в Каменна 
зала на ДКИ КЦ „Дворе-
ца“. След това отпътува 
за Мангалия, а от там - за 
Констанца.

Откриването  на пъту-
ващата изложба „Публий 
Овидий Назон (43 г. - 17 г.) 
- пътят към изгнание“  ще 
е  във вторник, 11 юли 2017 
г., от 19ч. в Каменна зала 
на ДКИ КЦ „Двореца“.


