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Очарователната арфистка Деница Димитрова направи забележителен
двучасовия си концерт.                                                             Фото: Е.Исмаилов

Ангелските гласове на Любов Методиева, Даниел Дамянов и Атанас
Младенов покориха публиката.                                             Фото: М. Костова

Биляна Петринска -
умело водеща концерт-
ните вечери.

         Фото: Г. Йовчев

В море от музика се
гмурнаха балчиклии и го-
сти и това лято през дъл-
гоочакваните Дни на кла-
сическата музика, които
бяха открити на 28 юли. И
ако първите вечери с вир-
туозните изпълнители на
Моцартова музика от
Класик FM оркестър
малко изненадаха слуша-
телите поради липсата на
онази емоционална връ-
зка, която така лесно и
сполучливо осъществява-
ше чаровното присъст-
вие на Мартин Пантеле-
ев, то третата вечер с ан-
гелските гласове /и това
не е клише/на Любов Ме-
тодиева, Даниел Дамя-
нов и Атанас Младенов
достигна пълнотата на
музикалната атмосфера.
Оперните гласове, силни
и брилянтни, завладяха
публиката с изпълнение
на познати арии, дуети и
терцети и заслужено по-
лучиха признанието и
обичта на слушателите.

Четвъртата гореща юл-
ска вечер потопи фено-
вете на класическата му-

зика в магията на удар-
ните инструменти. Чаро-
вната и красива актриса
Биляна Петринска пред-
стави музикантите от ан-
самбъл „Полиритмия”-
Ст. Павлов, Ал.Цветков,
В.Бенев, М.Хафизи,
Д.Палиев.Оказа се, че с
вибрафон, ксилофон,
тъпан, маримба иама-
динда, само с перкусия,

може да се направи тол-
кова разнообразен кон-
церт, в който с много
вкус и мярка се съвмес-
тяват класическата и мо-
дерната музика – от фол-
клорните танци до раг-

тайма, от М.Големинов
до Грийн, Шима и Римс-
ки – Корсаков. Всяко из-
пълнение на даровитите
момчета беше сполуч-
ливо предшествано от
обяснителен коментар,
много тактично подне-
сен от Ал.Цветков, който
се изяви и като занима-
телен водещ. Така публи-
ката научи, че перкуси-
онният ансамбъл „По-
лиритмия”, изпълняващ
предимно популярни
музикални миниатюри,
гастролира с успех на
много европейски и
световни сцени, че му-
зикантите – изпълните-
ли са преподаватели по
перкусия  в много пре-
стижни европейски
университети. Запозна-
ха се и с оригиналния
африкански ударен ин-
струмент амадинда, на
който бе изпълнена ме-
лодия от Уганда. Наст-
роението достигна апо-
гей при Географската
фуга на Е.Тох, изпълне-
на за първи път на фес-
тивал в Берлин още през

1930 г. „Тититака, Трини-
дад, Мисисипи, Бринди-
зи, Тибет, Малага”- гео-
графски понятия, изре-
чени с различна интона-
ция и ритъм, наистина
много интересно, све-
жо, различно, извиква-
що образи и сцени във
фантазията … Отзивчи-
вите музиканти, плени-
ли публиката с музика-
лен майсторлък и наст-
роение, не отказаха „би-
счета”. Прекрасен за-
вършек на тази музи-
кална вечер бе „Полетът
на бръмбара” от Римс-
ки-Корсаков. Аплодис-
ментите на публиката
бяха възнаградени от
щедрите музиканти с
импровизация по бъл-
гарски народни ритми
от Д.Палиев и „Бодид-
раминг”-изпълнение на
шестимата виртуози
без музикални инстру-
менти, с движения на тя-
лото и ръцете предим-
но, както и неочакван
край с найлонови тор-
бички. Но най-вече с
музикално вдъхнове-
ние и талант.

Не по-малко вълну-
ваща беше шестата
класическа вечер, кога-
то една фея в розов то-
алет се появи на сце-
ната и за близо два ча-
са успя да пренесе слу-
шателите в приказния
свят на музиката с въл-
шебните звуци на ар-
фата. Младата музи-
кантка чаровница Де-
ница Димитрова е с ве-
че впечатляваща музи-
кална биография – ма-
гистър по арфа, лауре-
атка на много между-
народни конкурси, ар-
тист от симфоничния
оркестър „Солун”, со-
лист на Ливанския

симфоничен оркестър
и преподавател в Ли-
ванската музикална
академия… тук тя пле-
ни балчишката публи-
ка с един разнообразен
репертоар, разкривайки
с майсторството си све-
та на арфата, този ро-
мантичен инструмент,
по струните на който
красиво, нежно и си-
гурно се движеха пръс-
тите на Деница като в
най-пленителен танц.

Тя изсвири Соната
от Бах, Соната от Био-
тти, Сюита от Бенджа-
мин Бритън, Легенда
от Х.Рение, разказа и
въвлече публиката в
легендата, направена
от френския компози-
тор върху популярна

поема. С майсторско-
то си изпълнение тя
показа възможността
на арфата да възпро-
изведе силно драмати-
чна музика, показвай-
ки „по-тъмната страна
на инсрумента” . Кон-
цертът приключи с Ра-
псодия от М.Гранджа-
ни, а като „бис”след

нестихващите аплоди-
сменти на публиката,
талантливата музикан-
тка  и подари своя
творба – музика по
„Сън за щастие” на
любимия и поет Пен-
чо Славейков. Нали
арфата е любима сес-
тра и спътница на по-
езията.

Голямо удовлетворе-
ние за любителите на
класическата музика
донесе и последният,
финален концерт от
Дните на класиката
2012. Импровизираната
сцена до хотел „Мист-
рал”/какъв комплимент
за този хотел!/ се изпъл-
ни с изключителните
музиканти от
S I M F O N I E T T A

DELL’ARTE, оркестър,
който наброява повече
от 60 виртуозни светов-
ни музиканти. Част от
тях /сред които бе доб-
ричлийката Росица Бо-
яджиева,флейтистка/
свириха близо два часа
пред благодарната пуб-
лика, която ги аплоди-
раше, дори и след час-

тите на музикалните
творби, а певицата Пет-
ра Чиба взриви настро-
ението с ария на Кар-
мен и откъси от опере-
ти. Тя избра и много
сполучлив “бис”, под-
давайки се на артистич-
ния си талант.

И дори „Светът на
хармония и красота,
пътешествието в нео-
бятния свят на музика-
та”, както мило се из-
рази артистичното би-
жу на фестивала, акт-
рисата Биляна Петрин-
ска , имат финал. С раз-
вълнувани думи кме-
тът Николай Ангелов,
на когото толкова мно-
го дължи фестивалът,
закри музикалното съ-
битие, изразявайки бла-

годарност към всички
музикални изпълнители,
към организаторите,
към техническите сътру-
дници, към водещата. С
пожелание фестивалът
да продължи и в бъде-
ще.”Заповядайте отно-
во и догодина!”. Колко
по-хубаво от това!

Мария АНДРЕЕВА

Åäíà ïðèêàçêà áåç êðàé

/Продължава от стр.1/
В края на концерта, пу-

бликата на крака аплоди-
ра представянето на мла-
дата арфистка, която за
финал изпълни едно про-
изведение, композирано
от самата нея, а именно -
“Сън за щастие”. Тя спо-
дели, че тази композиция
е вдъхновена от стихове-
те на нейния любим поет
Славейков.

Симфониена дел арте
бе достойният завършек
на така впечатляващата
поредица от концерти.
Австрийският състав,
под диригентската пал-
ка на Константин Илие-
вски запази като изнена-
да произведенията, кои-
то не бяха публикувани
официално в брошури-
те и не бяха упоменати
на вечерта. За камерния
си състав, на сцената
присъстваха хора от 6
националности. Солис-
ти на вечерта бяха флей-

тистката Росица Боя-
джиева, цигуларката
Жужана Илиевски и ви-
олистката Ян Тегмайер.
С красивият си сопра-
нов глас впечатли Петра
Чиба не само в ролята
си на Хабанера от опе-
рата на Бизе “Кармен”.
За час и половина никой
от публиката не успя да
се отегчи, тъй като из-
пълненията на оркестъ-
ра бяха много енергич-
ни и красиви.

В края на коцерта бе-
ше време да се разделим
със сцена “Мистрал” и
всички незабравими
мигове за още 1 година.
Кметът на Община Бал-
чик - г-н Николай Анге-
лов този път категорич-
но заяви, че ще ни очак-
ва отново догодина в по-
следната събота на ме-
сец юли, когато сцената
ще се огрее от светилата
на класическата музика.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Äèðåêöèÿ “Ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå” - Îáùèíà Áàë÷èê
çàïî÷íà ïðèåì íà ìîëáè-äåêëàðàöèè çà ïîëó÷àâàíå íà
åäíîêðàòíà ïîìîù çà ïúðâîëàöè çà ó÷åáíàòà 2012/13ã.

С Постановление на
Министерски съвет №
110 от 11.06.2012г. е
определена еднократ-
ната помощ за учени-
ци, записани в 1-ви
клас на държавно или
общинско училище за
покриване на част от
разходите в началото
на учебната 2012-2013
година, Целевата по-
мощ за първокласни-
ци ще се предоставя в
пари. По 150 лв. едно-
кратна финансова по-

мощ ще получат уче-
ниците,  записани в
първи клас на държа-
вно или общинско
училище през новата
учебна 2012/2013 г.
Средствата са за пок-
риване на част от раз-
ходите в началото на
учебния период. Це-
левата помощ за уче-
ници се отпуска по ре-
да на Закона за семей-
ни помощи за деца. Тя
е за семейства, чиито
деца са записани в

първи клас за първи
път и чиито средно-
месечен доход на
член от семейството
за предходните 12 ме-
сеца е по-нисък или
равен на 350 лв.

Молбите се подават в
дирекции „Социално
подпомагане” по посто-
янен адрес до КРАЯ НА
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ.

Към тях се прилагат:
1. Удостоверение за

брутните месечни дохо-

Никола страда от тежко бъбречно заболяване и
са му нужни сериозни средства, за да пребори
болестта. Вярваме и знаем, че той ще успее с ва-
ша помощ. Всяка сума, била тя и символична, е
от значение и може да помогне. Благодарим на
всички , които ни помагат !!! Нека докажем, че
заедно сме по-силни !!!!!

Никола Диков Симеонов : SOCIETE
GENERALE EXPRESSBANK : BIC TTBBBG22

IBAN BG12 TTBB 9400 5525 9223 60

ди на семейството за
предходните 12 месеца,
предхождащи месеца,
през който е подадена
молба-декларацията.

2.Удостоверение, от
учебно заведение, че де-
тето/децата е записано в
първи клас.

3.За справка: Удосто-
верение за раждане и
лични карти .

Молби - декларации-
те се приемат от поне-
делник до петък непре-

къснато в   Приемната
на първи етаж стая №
110  в Дирекция „ Со-
циално подпомагане
община Балчик нами-
раща се в гр. Балчик,
ул. „ Стара планина”
№2 , с работно време
непрекъснато от
09.00ч. до 17.00ч и по
населените места на
територията на общи-
на Балчик  по предва-
рително утвърден еже-
месечен график .




