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наслади и на елегантна 
колекция рокли „Мар-
кос“ на „Мери Фешън“, 
както и на бижутата на 
„Мери блу“.

В продължение на 
два часа топ модели 
дефилираха на открита 

С неповторима шоу 
програма културният 
център „Двореца“ в 
Балчик отбеляза нача-
лото на летния сезон, 
съобщиха от държав-
ния културен институт. 

Класа, стил и добро 
настроение завладяха 
Нимфеума - най-роман-
тичното кътче в бивша-
та лятна резиденция 
на румънската крали-
ца Мария, където тя е 
празнувала рождените 
си дни и е посрещала 
височайши гости.

Специален гост бе 
една от най-емблема-
тичните звезди на поп-
музиката в България 
Кристина Димитрова. 
Тя изпълни някои от 
незабравимите си хи-
тове, които многоброй-
ната публика запяваше 
още с първите акор-
ди. Певицата поздрави 
всички гости с  най-
новата си песен „Сла-
долед“. 

Дълго след края на 
участието си музикал-
ната звезда раздава ав-
тографи и се снима 
с феновете. Кристина 
Димитрова изказа сър-
дечни благодарности 
към  ДКИ КЦ „Дворе-
ца“ за възможността да 
се наслади на кралски-
те покои.

Ивайло Колев, кой-
то влезе в ролята на 
водещ, зарадва при-
състващите с песента, 
донесла му голямата 
награда в конкурса 
„Бургас и морето“ - 
„Без теб“. 

Нестихващи апло-
дисменти съпроводиха 
елегантната колекция 
на младия дизайнер 
Андрей Николов, който 
работи в модна къща 
„Яша“ , доказала се 
като еталон за качество 
и стил в българската 
мода. Публиката имаше 
удоволствието да се 

С уникално шоу култрният център 
откри летния сезон

Реджи (Ръм Тъм Таг),  
Сребрина Соколова 
(Деметра), Филипа 
Руженова (Бомбалу-
рина), Пламен Долап-
чиев (Манкъстрап ), 
Вяра Железова (Гри-
заебла), Николай Ди-
митров (Мангоджери) 
и др. 

Седмица по-късно, 
на 15 юли отново в 
21 ч. жители и гос-
ти на белокаменния 
град ще се насладят 
на Балетна гала в две 
части, които включват 
фрагменти от балета 
„Ромео и Жулиета”, 
„Лебедово езеро”,  
„Кармен”, „Отело”,  
„Дон Кихот”. Участ-
ват балетни артисти 
от Красноярския теа-
тър за опера и балет 
и Държавна опера 
Варна.

През август сцената 
на Двореца  в Балчик 
отново ще бъде зав-
ладяна от магията на 
оперните изпълнения. 
На 4 август 2017, 21 
ч, мюзикълът „Три-
мата мускетари” ще 

От началото на 
следващия месец че-
тири постановки на 
варненската опера ще 
бъдат представени на 
открита сцена „Дво-
реца“. 

На 8 юли от 21ч на 
специално издигната 
сцена на плажа пред 
вила „Тихото гнездо“, 
ще излязат „Котките” 
от прочутия мюзи-
къл на Андрю Лойд 
Уебър. Постановката 
е дело на майстора на 
мюзикъла в България, 
проф. Светозар До-
нев, хореограф-поста-
новчика Анна Донева, 
диригента Страцимир 
Павлов, сценографа 
Иван Токаджиев и 
костюмографа Ася 
Стоименова. В из-
ключително забавния 
и красив спектакъл, 
сред многолюдното 
котешкото общество 
в Балчик своето пев-
ческо, танцово и ак-
тьорско майсторство 
ще покажат: Людмил 
Петров (Бай Двузако-
ние), Нейчо Петров – 

Х пленер “Европейски хоризонти” в Балчик

на квалификация /жи-
вопис/ в университета 
„Георге Енеску”

П р е п о д а в а -
тел по пластика в 
училище”Никос Ко-

Стефан Шербан
Роден 1955 – Гради-

щеа-Окръг Браила
1975 -Завършил пе-

дагогически лицей 
2013 г. –след дилом-

зандзакис” Браила.
 Около 30 самостоя-

телни изложби:
Румъния,Токио,Буку

рещ,Браила,Брюксел, 
и др.

Опера, мюзикъл и 
балет на откритата 
сцена “Двореца” 

Жана Андрееску
Родена 1951 Брайла
З а в ъ р ш и л а  и н -

ститут  за  изящни 
изкуства”Николае Гри-
гореску” 1980-специал-

ност графика
П р е п од а в ат е л  в 

училище за изящни 
изкуства”Димитрие 
Куклин”- Галац.

Множество  участия 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959” 
 

ОРГАНИЗИРА 
„ЗАБАВНО ЛЯТО В 
БИБЛИОТЕКАТА" 

 
 

„Забавно лято в библиотеката” е 
инициатива, която ще се проведе за втора 
година, и в която ще дадем възможност на 

децата от 6 до 12 годишна възраст да се позабавляват и четат 
заедно през летния ваканционен период, оползотворявайки 
свободното си време. 

 
1. Да четем заедно книги от задължителната програма 
2. Четене на книги 3D 
3. Да създадем клуб за „Художествено слово”, където да се учим 
да четем и рецитираме изразително 
4. Да рисуваме заедно с цветни тебешири върху асфалта 
5. Участие в начинанието ”Млад библиотекар” или доброволец в 
библиотеката 
6. Да се обучаваме в изработването на  оригами и различни 
техники на приложните и изобразителни изкуства; 
7. Да рисуваме и оцветяваме приказни герои 
8. Моделиране и изработване на колаж на тема ”Моята любима 
книжка”  
9. Да се забавляваме с образователни игри, анимационни 
прожекции, детски и забавни сайтове 
 
Чрез тази инициатива ще насърчим детското 
четене, ще задоволим потребностите на 
нашите деца - потребители, ще обогатим 
духовно и творчески техните познания, ще се 
грижим за осмисляне на свободното време 
чрез развитие на самостоятелни, 
интерактивни форми и индивидуално 
образование. 
 
 

    Всеки вторник и четвъртък от 10:00 до  
12:00 часа на юли и август в читалището 

очарова публиката. В 
ролята на Д’Артанян 
ще се превъплъти  из-
вестният театрален и 
филмов актьор Ова-
нес Торосян. Мюзи-
кълът „Тримата мус-
кетари”, написан от 
сина на легендарния 
Исак Дунаевски, Мак-
сим Дунаевски, по 
великия приключен-
ски роман на Алек-
сандър Дюма – баща, 
ще има своята българ-
ска премиера първо 
във Варна. Веднага 
след това пристига в 
Балчик. Оперетната 
гала „Мега спектакъл 
със звездите“  включ-
ва популярни арии с 
гост солисти от раз-
лични държави, които 
ще зарадват публи-
ката на лятна сцена 
пред Двореца на 12 
август.

Билети за спекта-
клите можете да за-
купите от касата на 
Двореца до плажната 
алея от следващата 
седмица.

                         /Б.Т./

и самостоятелни излож
би:Румъния,Франция,Б
осна,Хърватия,Българи
я,Австрия,Белгия и др.

Георге Андрееску
Роден 1946 Галац-

Румъния
1981-Завършил  Ака-

демия за пластични 
и з к у с т в а ” Н и ко л а е 
Григореску”-Букурещ

Над 20 самостоятел-
ни изложби: България
,Австрия,Германия,Бе
лгия,Франция,Япония,
Унгария

 Носител на орден 
„Леонард”за принос 
към румънската кул-
тура 2011  награда от 
президента Йон Или-
еску.

За  десети път  пле-
нерът „Европейски хо-
ризонти „ събира ху-
дожници от различни 
страни и поколения.
Красотите и атмосфе-

рата на нашия град 
дават възможност за 
изява на техния та-
лант.Тази година ни 
гостуват художници от 
България, Сърбия и Ру-
мъния. Имената на Ни-
колай Русев, Светлозар 
Захариев, Свободан Бо-
евич, Искра Браво, Не-
маня Вучкович, Иван 
Шрайбер, Нина Шрай-
бер, Георге Андрееску, 
ЖанаАндрееску и Сте-
фан Шербан са получи-
ли  вече  уважението на 
почитателите на изоб-
разителното изкуство 
– сподели местният 
художник, поет и музи-
кант Валентин Шалтев. 
Той е основоположник 
на пленера и ръководи-
тел на клуб на млади-
те художници към НЧ 
„Паисий Хилендарски 
1870” Балчик.

                            /Б.Т./ 

сцена на Нимфеум.
Градусът на настрое-

нието се покачи, когато 
красивите момичета и 
момчета танцуваха и 
пяха заедно с изпъл-
нителите. Публиката 
също се присъедини 

към шоуто.
Директорът на ДКИ 

КЦ „Двореца“ Жени 
Михайлова приветства 
всички уважили съ-
битието и им пожела 
слънчево лято. 

                            /Б.Т./


