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

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

10% отстъпка за всяка втора поръчка срещу издаден
талон.

Тел. за контакти: 0878 568257          /4-4/
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В навечерието на Ев-
ропейската нощ на му-
зеите и галериите в Бал-
чишката художествена
галерия бе подредена и
открита за посещение
изложба на икони. Не-
ин автор е художникът
Росен Германов, член
на Групата на художни-
ците във Варна. Участ-
ник в много колективни
изложби с графики и
рисунки, той се насоч-
ва към иконописта и ри-
сува авторски икони, ко-
пия и реплики по извес-
тни икони, сам израбо-
тва рамките им с висо-
кохудожествена дърво-
резба.  Участва в кон-
курси и Първо биенале
на църковните изкуства
във Варна. Прави само-
стоятелни изложби във
варна и Шумен, негови
авторски икони и копия
са притежание на обще-
ствени и частни колек-
ции в много европейс-
ки страни.

В Балчик художникът
представя 20 икони на
библейски лица – Исус
Христос, Св.Богороди-
ца, Св.Андрей Първоз-
вани, Св.Йоан Предте-
ча, Св.Георги, Св.Нико-
ла, св.Св.Константин и
Елена” и др. Стилните
икони, издържани в тра-
дициите на българската
иконописна школа и ка-
ноните на православна-
та църква, оформени с
резбовани рамки, разк-
риват високите естети-
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чески виждания и худо-
жествени умения на
твореца, правят внуше-
ния за стойностно изку-
ство, изразяват прекло-
нение пред образите на
обичните светци, прек-
лонение и обич, с които
сме закърмени и ще
предадем на поколени-
ята. Иконите имат при-
емливи цени и биха би-
ли и украшение, и мяс-
то за размисъл, и пок-
лонение във всеки дом.
Естествено в дома на
обикновения човек,
който не се блазни са-
мо от разкоша и бляс-
кавия кич.

В залите на Художес-
твената галерия още
може да се порадваме
и на живописните плат-
на на известния и мно-
го оригинален като тво-
рец и личност художник
Димитър Казаков – Не-
рон. Изложените карти-
ни са част от богатата
колекция на художника
/217 творби/, която той
приживе той подарява
на град Трявна. В този
град, който той много
харесва и казва, че „ще
бъде Монмартр на из-
куството”, Нерон създа-
ва част от творбите си,
тук изписва няколко те-
традки със свои мисли,
поетически опити, ри-
сунки, скици – все пос-
лания за отношението
му към света и хората,
за голямата му отдаде-
ност към изкуството.

Творбите на художни-
ка – маслена живопис и
акварел – разкриват Ди-
митър Казаков като худо-
жник с изключително въ-
ображение и творческа
енергия, уникален и са-
мобитен. Качества, кои-
то му отредиха специал-
но място в българската
художествена култура.

Интересни творби
представя и неговият
по-малък брат Никола
Казаков, който няма
академично образова-
ние, но се учи в ателие-
то на талантливия си
брат и черпи идеи от на-
родното творчество.
Той е автор на живопи-
сни платна и изящни
дървопластики, част от
които са изложени в га-
лерията.

Отшумя Нощта на
музеите и галериите.
Но не само в тази ро-
мантична нощ, а всяко
посещение в ХГ Бал-
чик, всеки ден /не само
при тържества и откри-
ване на изложби/ може
да ни откъсне от делни-
чното, от ежедневието
и да ни зарадва с истин-
ски красивото, да ни
срещне с истинското из-
куство, да ни развълну-
ва с особения, филосо-
фски и естетически свят
на твореца – художник.

А нали неговата роля
е да ни помогне да пре-
одолеем безразличието
към света около нас!

Мария АНДРЕЕВА

Членовете на Пенсионерски клуб „Втора младост” гр.Балчик
честитят двата юбилея на Мария и Михаил Петрови – на 21 май
Мария навърши 70 години, а семейството чества своята златна
сватба – 50 години семеен живот. По тези поводи им пожелаваме
крепко здраве и дълголетие. Бъдете все така обичани и обичайте
онези, които са край Вас! Нека заедно честваме и стотния Ваш
юбилей !                                                                      Софка ДЕНЕВА
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През 2012 г. се-
мейство Мария и
Михаил Петрови
честват два юби-
лея: на 21 май Ма-

рия навърши 70 го-
дини, а семейство-
то – 50 години се-
меен живот.

Мили родители,
бабо и дядо, всич-
ки ние ви честитим
юбилеите с поже-
лание за крепко
здраве и дълголе-
тие! Бъдете хората,
които най-много ни
обичат, защото и

ние Ви обичаме.
Нека мечтите Ви се
сбъдват винаги!

От семейството,
деца и внуци
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Може би това е най – то-
чната формулировка за бал-
чишката балетна формация
„ Данс”, мигове преди пра-
зничния юбилеен концерт.
Началото е поставено и
осъществено като идея от
незабравимата Възкресия
Деветакова, от 1975г. до
1980г. е балчиклийката /от-
давна софиянка/ Янна Яки-
мова, от 1980 до 88г. бур-
газлийката Мара Мушакова,
два сезона принадлежат на
Светла Фердинандова, а от
1990г. „Данс” води Евгения
Атанасова Кирилова, която
в момента обучава над 80
деца от нашия град.

В препълнената зала, до-
шла много по- рано публи-

Кметът Н. Ангелов поздравява Е. Кирилова за юбилея на “Данс”. ОбС Балчик награди хореографката
с грамота и парична награда от 500 лв.              Фото Г. ЙОВЧЕВ

Най - малките патета от балетната школа  на “Данс”         Фото: Личен архив

ка, за която нямаше място,
дори и за правостоящи, вси-
чко започна с прословути-
те „ Патета”.

С оригинално подбрани и
изработени сценични костю-
ми всички танци / общо 23 /
ни показаха колко невероят-
но е стабилна връзката между
опорната точка в лицето на
хореографката Жени Кирило-
ва и нейните ученици от раз-
личните възрастови групи.

Всички станахме свидетели
на въодушевлението, идващо
от техните пластични движе-
ния, зад които се крие много
труд, положен от нежни, чув-
ствителни, темпераментни и
талантливи души, отдавна ве-
че готови за доверие.

Заедно с балерините се по-
топихме в мечтите си чрез тя-
хното „ Бягство”, последва-
но от „Фламенго” , „ Танц на

огъня”. Всички изпълнители
бяха толкова красиви, както
приляга на всяка младост, ся-
каш излезли от страниците на
най – хубавите детски прика-
зки, чиито финал е винаги ща-
стлив. Може би това е първи-
чното, първоначално предна-
значение на балетните поста-
новки, сътворени с устойчи-
ва сила и упоритост, профе-
сионално внедрени и осъще-
ствени от техния ръководи-
тел Женя Кирилова. Изпълне-
нията бяха емоционално це-
ленасочени, експресивни и
впечатлиха всички. Може би
това пролича най – много в
танца „ Морски вълни”, къде-
то изпълнителките, подобно
чайки – спящи будни върху

гребена на вълните доказаха
правотата на думите изрече-
ни от поета- драматург Иван
Пейчев: „…Защото всичко
край морето е море .”/То ид-
ва за да си отиде-/отива си, за
да се върне пак…”

Да поздрави своите колеги от
„ Данс” беше тук и ученичката
от столичното музикално тан-
цово училище Антония Стано-
ева – с достолепие и съвършен-
ство тя изпълни „ Цвете” с хо-
реограф Маргарита Михайло-
ва и вариации от балета „ Пахи-
та” с хореограф Диана Райно-
ва. Тук трябва да спомена и за
старанието на нежната до не-
винност малка балерина Жани-
на Н. Колева от ЦДГ Чайка в
нашия град, на която пожела-
вам от сега да надмине по успех
своите каки в тази магия, наре-
чена балетно изкуство.

Всички танци бяха придру-

жени с оригинални светлинни
и екранни ефекти и това заси-
ли празничното настроение и
впечатление на преживяното
от нас, защото танците излъч-
ваха не само старание за сце-
нична изява, а всичко беше по-
дчинено стройно, обаятелно,
трогателно лъчезарно и слън-
чево. Може би сцената на бал-
чишкото читалище „ П. Хилен-
дарски” ще бъде стартова пло-
щадка на не само за този вид
изкуства, защо не устремили
своя поглед и амбиции за све-
товния подиум.

Последен танц изпълнен
от бивши и настоящи изпъл-
нители. Незабравим момент
– публиката на крака, тър-
жествен финал-фойерверки,

голяма торта от „ Шоколи-
но”. Сцената изригна с вси-
чки цветове на небесната
дъга – от слънчево златно,
пролетно зелено, огнено
оранжево, пожарно черве-
но, заедно с децата всичко
потъна в топлината на баг-
рите. С прочувствени думи
кмета Николай Ангелов по-
здрави юбилярите начело с
Женя Кирилова, която в мо-
мент на искрено щастие с
развълнуван глас заяви, че е
много горда, радостна, бла-
годарна на всички за помо-
щта, която са оказали  съот-
ветните институции и с удо-
волствие ще работи и за в
бъдеще с толкова талантли-
ви, старателни и прекрасни
деца. Поздравителни телег-
рами бяха прочетени от из-
пратени от НЧ „ В. Левски”
и ОбС на БСП – Балчик,

развълнуваната хореограф-
ка, заобиколена от своите
възторжени ученици, които
скандираха „ Браво на Же-
ня,Браво на Женя”.Отново
и отново благодари на ад-
министрацията на нашата
община, „ Ротари клуб”,
ЕТ „Димитър Диков”, ЗК с
управител Атанас Жечев,
СПА – център Балчик, ра-
дио „Добруджа” – Добрич,
сладкарница „Шоколи-
но”,ЮВЕ – 75 „ ООД с уп-
равител Даниел Тодоров.

Културните събития про-
дължават да вълнуват жите-
лите не само на нашия град,
след 24 май с нетърпение
очакваме втория междуна-
роден музикален фестивал

„Черноморски звуци ” от 6
до 10 юни. Следват и др. кул-
турни мероприятия. Още от
сега моля организаторите
чрез страниците не само на
вестника, чрез афиши, бил-
бордове да не съобщават за
предстоящите театрални,
филмови, певчески, танцо-
ви, художествени изяви. А
необходимото да е поста-
вено на видно място, на въз-
лово разположени сгради,
спирки,центрове.

Нашият малък град вече
доказа че е готов за големи
културни изяви, че за изкус-
твото граници няма, затова
ние трябва да го обичаме във
всичките му форми, в които
красивите изненадващи не-
ща, както във вълшебна при-
казка /какъвто е нашият
град/, никога не свършват.

Георги Йовчев.




