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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

В
. “

Б
ал

ч
и

ш
ки

 т
ел

ег
ра

ф
”

п
ре

дл
аг

а
 б

ез
п

л
а

т
н

а
 р

ек
л

ам
а

 в
И

н
т

ер
н

ет
 н

а 
а

др
ес

:

w
w

w
.B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h

.c
om

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки

è  ñëúí ÷åâè  î ÷èëà í à аткрактивни цени.
В оптиката се извършват безплатни прегледи

от очен лекар – специалист /офталмолог/.
Тел. за контакти: 0878 568257
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С голям Бетовенов концерт Софийската филхармония откри за
втора година Дните на класиката в Балчик            Фото: Е.Исмаилов

Мартин Пантелеев, Юстус Франц, Лида Кънчева, Йосиф Радионов и
Ласло Феньо свириха вдъхновено за трета вечер “Легенди на класиката”

- произведения на Моцарт, Шопен и Брамс         Фото: Е.Исмаилов

За втора година град
Балчик бе ощастливен да
бъде домакин на „Дните
на класиката”-привиле-
гия, страстно защитена
от гражданското общес-
тво и истинските цените-
ли на класическата му-
зика и стойностното из-
куство въобще.

Откриването на фес-
тивала, който и тази
година се провежда на
откритата сцена на хо-
тел „Мистрал” /както и
с отделни прояви в кк
„Албена”, пред хотел
„Фламинго”/стана на
29 юли – „чакана и из-
воювана дата, минала
през много перипе-
тии”. С тези развълну-

вани думи, видимо
щастлив, кметът Н.Ан-
гелов, под чийто пат-
ронаж се провежда
фестивалът, приветст-
ва участници и зрите-
ли, пожелавайки успех
и много творчески по-
стижения на гостува-
щите музиканти. Му-
зикален директор на
фестивала и тази годи-
на е Мартин Пантеле-
ев, отскоро гл.дири-
гент на Софийската
филхармония. Той с
гордост заяви, че ве-
черта на откриването
на фестивала е и вечер
на първото му дири-
жиране на филхармо-
нията. „Една мечта се

сбъдна” – каза той и
представи участници-
те, които и тази година
са световно известни
музиканти, сред които
вече познатите на бал-
чишката публика –
любимият му брат Ве-
ско Ешкенази, концер-
тмайстор на Кралския
симфоничен оркестър
в Холандия, любиме-
цът на публиката в на-
шия град виолончели-
стът проф.Ласло Фе-
ньо, най-младият, удо-
стоен от Карлсруе пър-
ва степен професор,
щатският пианист Де-
рек Хан и мн. др.

Мартин Пантелеев
изрази сърдечна бла-

годарност към граж-
даните на Балчик, град
който той обича от де-
те. /И нека не звучи не-
скромно – това са чу-
вства на всеки ценител
на красотата и на все-
ки, който е надарен с
божията искра да тво-
ри изкуство/.

Софийската филхар-
мония, включваща в
актива си 83 концерт-
ни сезона в света, за-
радва публиката с Бе-
товенова вечер под тем-
пераментната палка на
Мартин Пантелеев. Бя-
ха изпълнени увертю-
ра „Прометей”, „Кон-
церт за пиано и вио-
лончело”, до мажор,

Оп. 56, както и „Сим-
фония №7” ла мажор,
оп.92. Възхитената пу-
блика дълго акламира
оркестър и солистите
Веско Ешкенази, Лас-
ло Феньо и Дерек Хан
и бе възнаградена с
„малко бисче” – „Ун-
гарски танц”, прекра-
сен завършек на горе-
щата лятна вечер.

Вторият ден на Кла-
сик дейс изненада с
програмата „От класи-
ката към тангото” със
соло изпълнения на
бандонеон и акордеон

от аржентинския музи-
кант Никола Мило, на
Лида Кънчева, пиано,
Младен Стоянов, ци-
гулка, Ирина Жаблен-
ска, контрабас. Публи-
ката има удоволствие-
то да се наслади на
кратки музикални пи-
еси от Мигуел Де Фа-
йя – „Испанска сюи-
та”, „Румънски танци”
от Бела Барток, както
и на незабравимите
филмови мелодии от
Астор Пиацола. Музи-
калните изпълнения
бяха предшествани от

приятния и достъпен
коментар,  с много
любопитни и неизве-
стни за обикновения
слушател случки от
живота на големите
композитори, напра-
вени деликатно и с
мярка от  Мар тин
Пантелеев, който се
раздаде на сцената
повече от час и по-
ловина и отново въз-
нагр ади с „малко
бисче”  публиката ,
която беше просто
възхитена.

/Продължава на стр. 2/




