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Хористките на с.Кранево пред НЧ "Васил Левски" Балчик след редовно
участие във фестивала на пенсионерите от Община Балчик.
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Продължава от стр. 1
Еднодневните екскурзии

до „Албена”, Текето, Дво-
реца, Евсиноград, Аладжа
манастир, резервата Бато-
во, Дуранкулашкото и Ша-
бленското езеро, Добру-
джанската къща и др.

Постижение на клуба ни е
и сближаването с учителски-
те клубове на Каварна и Ша-
бла, с които съвместно праз-
нуваме Деня на Съединени-
ето, Денят на будителите и
11 май – Деня на Св. Св. Ки-
рил и Методий. За всеки
един от тези празници е до-
макин един от клубовете.
Разбира се, най-очаквани са

екскурзиите до близки и да-
лечни обекти. За 20 години
обиколихме България и се
възхитихме на природата и
древната и култура.

Прескочихме и трите и
граници – на север в Румъ-
ния, на юг в Гърция и Тур-
ция, а на изток в Македония.
Намокрихме си краката и в
Егейско море, и в Охридско-
то езеро. Дълъг е списъкът на
всички места, които сме посе-
тили и прекрасните моменти,
които сме изживели!

Дълъг е списъкът и на хо-
рата, които са допринесли
всичко това да се случи – на-
шите спонсори! Благодарим

20 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî
íà Êëóáà íà ó÷èòåëèòå - ïåíñèîíåðè

им! Мисля, че благодарение
на Клуба, учителите – пен-
сионери в Балчик съхраня-
ват своята обществена и гра-
жданска активност, будния
си дух и вкуса към живота в
неговото многообразие.

Няма обществено значи-
мо събитие в града ни, в ко-
ето те да не се включват.
Искам да изкажа специални
благодарности на актива на
клуба, който в продълже-
ние на 20 години беше опо-
ра и инициатор на цялата ни
дейност.

От две години клубът на
учителя има ново ръковод-
ство и в него се включиха

нови и по –млади пенсиони-
рани учители. Те продъл-
жават традициите, създаде-
ни през тези години, но и
въвеждат нови неща.

Това е гаранция, че клу-
бът живее и се развива, без
да изостава от времето. Же-
лая на новото ръководство
творчески успехи!

Желая здраве, добро на-
строение и дълголетие на
всички членове на нашия
клуб и нека добрите взаи-
моотношения и гражданс-
ката активност на учители-
те – пенсионери се съхрани
и в бъдеще!

Керанка ГЕНЧЕВА

Êðàíåâî, Ñåíîêîñ è Áàë÷èê ñå
ïðåäñòàâèõà îòëè÷íî íà Õ ïðåãëåä íà
õóäîæåñòâåíàòà ñàìîäåéíîñò â Ñîôèÿ

На  20, 21 и 22 ноември
се  проведе Десети  юбиле-
ен  преглед  на художестве-
ната самодейност на пенси-
онерите и читалищните ко-
лективи в страната с мото:
„ Да съхраним българския
фолклор с песни и  танци“,
под  патронажа на Минис-
терството на  културата  г-
н Вежди Рашидов, органи-
зиран от „Съюза на пенси-
онерите – 2004”.

В тези дни на  късна есен.
В центъра на София по
жълтите павета беше про-
лет. От всички краища на
България пристигнаха гру-
пи с разноцветни българс-
ки носии. Шевиците по тях,
с ярки цветове отразяваха
красотата на България,
пресъздали  трудолюбието,
сръчността на  жената –
Българка. Не  ги  спираха,
нито  силната  буря,  нито
силният дъжд.

Домът на Народната ар-
мия от рано отвори врати
да  ни  приюти в своята кра-
сива зала и сцена. Заболи
цвете в косите, усмихнати,

бодри изкачваме стъпалата.
Нашата Добруджанска гру-
па от град Балчик, село Кра-
нево и село Сенокос,с жъл-
тите чумбери, грейнали ка-
то слънце около главите  ни,
бе забелязана отдалече. При
влизането ни посрещна лю-
бимата ни поетеса Надежда
Захариева, Бони Милчева,
Калинка Загурова, членове
на  журито.

Първи на  сцената пя
групата  от  град Балчик,
изпълниха песен „Добру-
джо, златна  Добруджо“ и
получиха много аплодис-
менти за доброто изпълне-
ние. Момичетата  от  село
Сенокос изпяха автентични
песни с ясните си звънливи
гласове. С грамота  и  апло-
дисменти жълтите  минзу-
харчета напуснаха сцената.
Съставът за стари градски
песни от село Кранево, със
своите облекла и малки ша-
пчици,  бе посрещнат с ръ-
копляскания, а  когато запя
- залата затихна. Заедно с
жените от състава запяха
Надежда Захариева и Бони

Милчева. На първият ред
беше председателят на пен-
сионерите от град Балчик
Ангел Събев, който със
своята усмивка,  с  ръкоп-
лясканията, с радостта в
очите си, изразяваше свое-
то задоволство.

При слизане от сцената
 Бони Милчева покани
групата да гостува в ней-
ното  предаване  „Ако за-
жалиш“. Една   след   друга
на сцената  излизаха групи-
те.  В  очите на всички има-
ше радост. Бузите  им ру-
менееха. Сърцата  ускоре-
но биеха.

Много  благодарности
на читалищните секретари,
на  председателите на  пен-
сионерските клубове,  и
най- вече на  кметовете  по
места и на  спонсорите. То-
ва  ни  прави живи и здрави
и се  чувстваме  млади  на
годините на  пук. Благода-
рим Ви г-н Събев, за твър-
дата подкрепа и на нашия
кмет Николай Ангелов!

 Иванка РУСЕВА
с. Кранево

Песента „Аве Мария”,
толкова позната и толкова
различна по интерпрета-
ция. Прозвучава молбата
на всеки един от нас, после-
дната надежда към Дева
Мария. Човек настръхва,
когато слуша приглушения
речитатив – молба, като че
ли за последно!

И четирите конкурсни
песни са изпипани с усет и
умение за изкуство, което
е дело на д-р Валентина Ге-
оргиева и може би и на све-
товноизвестния диригент
Ваня Монева, която госту-
ва на хора през миналата се-
дмица, горда с последните
успехи на своите певици от

„Космическите гласове”.
Кукувичката накрая заку-
ква, за да покаже уважени-
ето към полските колеги и
човешката надежда за жи-
вот.

„С благословията на
всички тук присъстващи
ще се случи. Обичам Ви!”
Това бяха последните ду-

Ìàòèíå â Êàðòèííàòà ãàëåðèÿ
ми на д-р Валентина Геор-
гиева, преди отпътуването
на 2 декември за Полша.
Сърдечен поздрав и поже-
лания хористите получиха
от д-р Румяна Малчева. Тя
им пожела успех и да пов-
торят вълшебството от
Барселона.

Пенка ДИМИТРОВА

ÏÎÂÅ×Å ÒÀÊÈÂÀ ËÅËÈ
Това си пожелах, гледай-

ки окрилен, мюзикъла "Ле-
лята на Чарли" в нашето
балчишко читалище на 12
ноември. Този път гостите
от Бургас ни показаха как
хвърчат чекове за стотици
хиляди долари, подоб-
но"ананаси, банани, лагуни,
маймуни". Мюз икълът
„Лелята на Чарли” е поре-
дната културна изява на
балчишка земя. Съприкос-
новението с музиката пра-
ви човек да се чувства ща-
стлив.

Произведението е рожба
на руския композитор Ос-
кар Фелцман, където слу-
чайността и любовта са от-
ново на преден план, в пъл-
на хармония с героите от
класическата ситуцационна
комедия наТомас Брандън.
Една приятна изненада в то-
зи ноемврийски ден ни под-
несе  режисьорът Николай
Априлов, сценографът Ди-
мо Костадинов, великолеп-
ният оркестър, воден от
Красимир Къшев и кон-
церт- майстор Йордан Ко-
вачев, за останалите по-къ-
сно. Любов и нейно величе-
ство Случайността щастли-
во дефилираха и този път.

Това ни накара да бъдем
още по-внимателни, за да
открием без усилие прони-
цателните остроумия, сло-
весни"бисери" на всяка
епоха, на всяка нация. Със
своята експресивност, бли-
кащи от хумор и буйна жи-
знелюбивост на темпера-
мента, актьорите-певци съ-
знаваха въздействието на
смеха-нагледен и конкретен
върху публиката. Разбира
се, това постигнаха:Брани-
мир Недков/Джек/, Йордан
Христозов/Чарли/, попа-
дайки в различни комедий-
ни ситуации със своите
приятелки Людмила Ми-
хайлова /Кети Ведън/, Вес-
вела Апостолова /Енни/,
Магдалена Георгиева /До-
ня Лусия/, Дарина Запря-
нова /Елла Дели/, кипящи-
ят от енергия и познат на
"Графиня Марица"- Вален-
тина Корчакова-Петър Ти-
холов/Стивънс Спетли/,
Полковник Веселин Спасов
/сър Франсис Чесни/,"най-
печеният иконом"-Мирос-
лав Димитров/Брясет/. Ос-
новният двигател на целия
мюзикъл е софиянецът-
Мар иан Бачев /
род.8.7.1976 г., завършил

НАТФИЗ в класа на
проф.Надежда Сейкова/
.Този път  той се превъплъ-
ти  в ролята на Френкърт
Беберлей/Бебз/.

Да не забравяме, че ак-
тьорът се чувства еднакво
добре, както на сцената, та-
ка и на екрана. Мен лично
най ме впечатли в "Човека
от Ла Манча", заедно с Ор-
лин Горанов. Мариан Ба-
чев ни увличаше постоян-
но със своите движения и
слова. Със затаен дъх, ние
учудено се питахме къде
скри топчето, а после го из-
вади неочаквано от джоба
ни.То не бяха пируети, то
не бяха салтоморталета, то
не бяха речитативи. Със
своя хумор той ни приоб-
щи към извечната тема
„Любов” и нейния антипод
- левовата и равностойност.
На всички ни допадна слу-
чайното хрумване на Джак
и Чарли, които обличат
своя приятел в женски дре-
хи, за да се завърти върте-
лежката, за да видим същ-
ността на любовта под раз-
личен ъгъл.

Артистите не са само чо-
веци, но и съдници на на-
шите общи грешки. Те са
усвоили тайните на речта и
неподправения народен ху-
мор, постигайки интимност,
откровение и чистосърдеч-
ност. В това отношение смя-
там,че  в българският ху-
мор е по-заразителен, по-
непринудено темперамен-
тен, но все пак усмивката и
чувството за хумор са ин-
дивидуални за всеки човек
и народ.

Едно е да си смешен, дру-
го е - да създаваш смях...
Думите, тяхната песенност,
хуморът, репликите са ед-
но задружно семейство, ко-
ито трябва да виждаме по-
често на нашата трапеза.Об-
разната реч, красотата на
изразителността са убеди-
телно доказателство за изя-
вите на Полковник Чесни и
неговия иконом Брясет,

който с толкова голям тря-
сък изтърва своята нежна
табла. А Доня Лусия /виж-
те заглавието/,отново пока-
за силата на актьорската
магия, преплетена с талант
и интелигентност.  Чисто-
сърдечие и откровеност лъ-
хаше отвсякъде, цветист, за-
разителен и изразителен
смях гонеше сенките на
страха и витаеше с освежи-
телния си лъх над смръще-
ното ни чело. Затова всяка
фо рма на изкус твото,
включително и мюзикълът,
не може да се създава пре-
дубедено.

Навсякъде тя трябва да е
нетрадиционна, свободна,
многообразна и естествено
пълнокръвна. Със своята
непритворност, благородс-
тво и волност, хуморът
прощава тези наши недъзи,
пращайки ни децата на
Мелпомена, за изцеление.
Последва щастлив финал и
още по-щастлива публика.
Аплодисменти. За всеки
един от нас мюзикълът „Ле-
лята на Чарли” е полезен по-
учителен урок, който дока-
зва, че във всяка човешка
изява има детско просто-
сърдечие и мъдри послания.
Че всеки в своята душа но-
си същността на своето вре-
ме и традиция. Знаейки как
да разбираме музиката, ко-
ято ни привлича с непомръ-
кваща сила, знаейки, че ме-
жду смешното и тревожно-
то в един град няма нещо,
което да остава скрито, /
особено в ерата на Фейсбу-
ка, то изкуството ни напом-
ня за нашия дълг към живо-
та – за живата връзка меж-
ду хората, за човешката
близост и съвест.

С нетърпение очаквам
близките хора на "Лелята
на Чарли" отново да ни за-
редят с енергия, непридир-
чиви закачки, защото те за
нас не са случайни гости, а
искрени съветници за дела-
та ни.

Георги ЙОВЧЕВ

Моменти от постановката “Лелята на Чарли”.       Фото: Личен Архив

Георги Йовчев , журналистот вестник “Балчишки
телеграф” стана  личен приятел с актьора и певец
Мариан Бачев , който  “взриви” балчишката
публика  с  изпълнението си в мюзикъла “Лелята
на Чарли” от руския композитор Оскар Фелцман в
Балчик на 12 ноември 2015 г. в НЧ “Паисии
Хилендарски  Балчик”         Фото: Маруся КОСТОВА




