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Вече пет лета „Трик-
си” оглася Белия град.
Сложил началото си тук,
под белите скали над
морето, този междуна-
роден детски фестивал
за изкуства, събира гос-
тите и гражданите на
Балчик. Негов създател
и организатор е фами-
лия Струнджеви. Амби-
циозни и предприемчи-
ви хора, които са на
„ти”с „До, ре, ми”. Све-
тлана е коренячка – бал-
чиклийка, а съпругът и
от Лом. И двамата се до-
пълват в попрището, ко-
ето са поели. За 5 годи-
ни и те са пораснали ка-
то организатори. Макар
и по-малко участници
тази година, само от 5
държави, организация-
та е перфектна. Само с
каква техника разпола-
гат за светлинни ефек-
ти! Всичко необходимо
за един такъв фестивал
е осигурено и навреме.

Откак свят светува, по
земята са живели мъд-
ри хора. Те са ни оста-
вили  мислите си  като
постулати. На паметни-
ка на Гоце Делчев в Ма-
кедония са записани не-
говите думи, че държа-
вите ще живеят в мир,
ако има културно сът-
рудничество между на-
родите.За България на-
чалото му слага Л.Жив-
кова. С асамблеята „Зна-
ме на мира”тя органи-
зира живи срещи на
всички талантливи деца
по света, за да станат
приятели. И днес, име-
нити музиканти, худож-
ници, певци и творци,
между които и много

С впечатляващ 5-часов
концерт и пълна база Албе-
на отбеляза 42-ия си рож-
ден ден на 24 август /сряда/
, информират от акционер-
ното дружество.

В празничната лятна нощ бе
поставено началото и на Нацио-
налните летни студентски игри
в Албена.

Това стана точно в 20 часа
с  щ аф ета ,  в  коят о

участниците си предадоха
з апал ена  факл а  от
олимпийскит е игри в
Мюнхен през 1972 година –
първата лятна олимпиада
след създаването на курорта.

Последен горящата фак-
ла  прие Пет ър Чаушев  -
председател на „Национал-
ното представителство на
студентските съвети”, кой-
то на празничната сцена

обяви Игрите за открити и
запали огъня.

Старт на купона на зеления
килим до административната
сграда, даде DJ Теди Джорджо,
който бе и водещ на спектакъла
в тържествения ден.

В празничната програма уча-
стваха Ансамбъл „Варна”, Ко-
сара Цонева, Йоана. Гостите бя-
ха поздравени от детският хор
на Руското радио и телевизия.

По едночасов рецитал изне-
соха звездата на родната ни ест-
рада Георги Христов и рокди-
нозаврите от група „Сигнал”,
начело с Данчо Караджов.

В полунощ градусът на наст-

роението вдигна DJ DIASS.
По време на тържеството до-

макините и VIVACOM сюрпри-
зираха хилядите присъстващи с
многобройни награди, които бя-
ха раздадени с томбола. Албена

връчи ваучери с уикенд за два-
ма в курорта и в почивната си
база в Приморско, а мобилният
оператор зарадва присъстващи-
те с едногодишен абонамент за
VIVACOM TV, 5 мобилни те-
лефони Nokia C1-01, 1 мобилен
телефон Nokia X3, 10 предпла-
тени мобилни пакета Get M@x,
2 пакета предплатен мобилен
Интернет Easy Traffic.

Рожденият ден бе отбелязан

със стотици балони с цветовете
на Албена – синьо, жълто и бя-
ло, както и с огромна вкусна
торта, която бе изработена от
майстор-готвачите в комплекса.

Гостите бяха поздравени от
г-жа Маргита Тодорова - търго-
вски директор на Албена АД, и
Христо Пенев - зам.-директор
„Експлоатация” Албена АД.
Тържеството завърши с прек-
расни илюминации и заря.

Àëáåíà ïðàçíóâà!

българи, си спомнят за
тези срещи и се събират
да ги възродят.

„Трикси” организира
децата и им осигурява ед-
но незабравимо, чудесно
лято, което ще се помни.
Онази тръпка, която ги
учи на отговорност, толе-
рантност и приятелство.
„Лято, слънце и мечти,
пак сме тук, здравей, Бал-
чик”. Притихва слънче-
вата синева, небето леко
се снишава, децата пеят
за море, за приятелство,
обратно на предателство.
„Градът е хубав, светът е
светъл”, защото децата го
гледат през розовите очи-
ла на детството.

Животът е движение.
Хора, не стойте на едно
място. Това го казват и
показват децата със сво-
ите песни и танци. Кра-
сивите дечица на Румъ-
ния, облечени по детски,
приличаха на разцъфна-
ли алени макове сред жи-
тна Добруджа. Завладе-
ни от приказния герой
Пинокио, те майсторски
го пресъздадоха. Прави
впечатление силното
представяне на школата
по изкуства от град Тър-
говище. Личи почеркът
на работа на музиковеди,
хореографи, ръководите-
ли на състави. „Шарено
герданче” е толкова ус-
михнато и българско, че
тук, по морето, могат да
си изкарат харчилъка за
през зимата. Студио „Ве-
га” демонстрира казано-
то до тук за Търговище.

И”Златото на Изтока”
– Русия, и „Динамик
груп”-Румъния, стояха
толкова добре на сцена-

та. И индивидуалните
изпълнители също бяха
много добри, особено
румънчето Еусебио
Гафица, което бе не са-
мо певец, но и завладя-
ващ артист. Не разби-
раш езика, но усещаш
по движенията и наст-
роението му за какво ти
говори, пее и танцува,
ще стане изпълнител от
световна класа. Алек-
сандра от Русия е наме-
рила удовлетворение в
класическия валс, с
много финес и красота.

А в мъжкия добру-
джански ръченик се
усети как земята трепе-
ри от сила и здраве на
мъжкарите. Момите
възпяват труда на бълга-
рина и неговите обичаи.
Руските танцьори пока-
заха своеобразно гръц-
ко сиртаки, полъх от
Юга.

Гост и редовен член
на журито бе един от
първите участници –из-
пълнители в „Трикси” –
Дамян Попов.  Оставил
следи по пясъка в Бал-
чик, той отново се връ-
ща, за да не ги изгуби.
Макар и сам, той иска
да намери половинката
си тук. Да върне любов-
та, може и без крила да
полети към нея.Има си-
ли, дори себе си да
промени. Една от мла-
дите звезди, които „Три-
кси” е открил. Дано те
се множат и остават ви-
наги посланици на при-
ятелството и мира ме-
жду хората с различни
култури.

Чакаме ви догодина!
Пенка ДИМИТРОВА

“Òðèêñè” -
ôåñòèâàë, äîñòîåí
çà ãîëÿìàòà ñöåíà




