
БАЛЧИК, ГОДИНА XXII, БРОЙ 24 (931)ЦЕНА 50 стотинки 14 юли - 20 юли 2016 г.

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК,    пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49  E-mail:vestnikat@abv.bg   

В.
 “
Ба
л ч
и ш

 ки
 т
е л
е г

 ра
ф

” 
пр
ед
ла
га

 б
ез
пл
ат

на
 р
ек
ла
м
а 
в 

И
нт

ер
не
т

 н
а 
ад
ре
с:

 
ww

w.
Ba

lc
hi

kt
el

eg
ra

ph
.c

om

ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

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

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствo ремонт проектиране

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Магистърска програма 
„Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА
Web страница: www.nbu.bg  –Учебни програми – Електронен каталог 
Тел: 0579 6 20 23 – база Албена   052 607 946 – база Варна

Осми международен детски фестивал на изку-Осми международен детски фестивал на изку-
ствата на английски език и детското творчествоствата на английски език и детското творчество
"Светът в детските длани" 5 - 10 юли 2016 гр. Балчик"Светът в детските длани" 5 - 10 юли 2016 гр. Балчик

Поли Сивкова – лауреат от фестивала „Све-
тът в детските длани” Балчик – 2016 г.  
                                                               Фото: Б.Т.
   Харесах фестивала, ко-
гато го посетих в третия 
му ден - на 08 юли. На-
блюдавах  номинацията 
„Вокал” и съжалих, че съм 
пропуснала  номинациите 
„Сценично изкуство” на 
6 юли и „Хореография” 
и „Рецитиране”на 7 юли.  
Всичките три номинации 
имаха конкурсна програ-
ма в три възрастови ка-
тегории. В неделя бе га-
ла-концертът и закриване 
на фестивала в читалище 
„Паисий Хилендарски” 
Балчик.
   Светлана Атанасова, ди-
ректор на Първата частна 
езикова школа в Балчик е 
организатор на този фес-
тивал за осми път. 
Още в първия момент на 
влизането в залата виж-
даме прекрасна украса на 
сцената. Всичко е органи-
зирано хубаво – микрофо-
ните работеха, участници-
те знаеха поредността на 

изпълненията, осветители-
те работеха, както трябва,  
всичките пет часа.
Журито на фестивала е 
международно: българско-
руско. Здравка Банчева е 
председател на журито на 
фестивала, преподавател 
по английски език, биз-
нес комуникации, дело-
ви преговори и събитиен 
туризъм в Нов български 
университет в „Албена”. 
Тя е сертифициран ама-
тьор режисьор за самоде-
ен театър. Мила Маврова, 
член на журито – вокален 
педагог. Тя е председател 
на фондация „Звезди на 
изкуството” и директор 
на конкурс „ Art Starts”. 
Наталия Тимофеева е ре-
жисьор-постановчик на 
Московския детски театър 
„Експромт”. Диана До-
рофеева е също от Русия 
– Лауреат на Гран При на 
Международния  конкурс 
„Стъпала към Парнас”. 

Както виждате съставът 
на журито е много автори-
тетен. Руските членове на 
журито са за осми път на 
конкурса, познават много 
от участниците и могат да 
оценят прогреса и тяхно-
то страхотно представяне 
тази година. 
   Жал ми е, че балчишките 
деца не присъстваха масо-
во на фестивала. Децата 
на Балчик са талантливи 
– има млади художници, 
певци, прекрасни танцьо-
ри във фолклорните със-
тави на Галина Гавраилова 
и групите за съвременни 
танци на Мария Георгиева 
и Жени Добрева. Нещата, 
които показаха участни-
ците на конкурсите, са за 
много от тях нови форми 
на  проява на творческа ак-
тивност, не само в облас-

 Поетесата Ивелина Никова рецитира свои стихове, а художникът 
- маринист Иво Узунов на фона на музика и поезия нарисува 
благотворително картина, която подарява за събиране на средства за 
лечението на Ивилина Димова от град Балчик. Желаещите да видят 
или закупят картината, могат да се обърнат към ръководството на 
Художествена галерия Балчик.                      Фото: Маруся КОСТОВА 

тта на фолклора и пеенето. 
Деца от фестивала пока-
заха, че  процесът  на изу-
чаване на английски език 
може да бъде интересен и 
важен за разкриването на 
таланти в хореографията, 
театъра и мелодекламира-
нето. 
Когато се връщах към 
къщи, срещнах група 
участници. Те бяха още в 
атмосферата на фестивала 
- пееха и говореха англий-
ски език и правиха това с 
голямо удоволствие.
   Нашият град Балчик 
беше представен от Пау-
лина Сивкова и Жюлияна 
Михайлова. Аз особено 
много харесах Жюлияна за 
хубавия английски и пре-
красното изпълнение, кое-
то ти се иска да слушаш. 

Людмила ПЕТРОВА

Жюлияна Михайлова. Балчик
                                                               Фото: Б.Т.

Седмият фестивал “Дни на класиката 
в Балчик” започва на 23 юли

Държавната опера Русе 
ще даде старта на седмо-
то издание на фестивала 
“Дни на класиката в Бал-
чик”. Станалият ембле-
матичен за фестивално-
то лято у нас музикален 
форум ще бъде открит на 
23 юли 2016 г.с прочутата 
творба на Карл Орф “Кар-
мина Бурана”. 
Един от най-търсените 
клавирни ансамбли в све-
та - дуото Аглика Генова 

и Любен Димитров 
ще пристигне от 
Германия в Балчик, 
за да представи про-
грамата си “Пиано 
за двама”.
Водещото име в 
съвременната ни 
кларинетна школа - 
Боби Йоцов ще ни 
помогне да потър-
сим хармонията в 
нас чрез вибрациите 
на своя инструмент 
с клавирния съпро-

вод на Огняна Соколова.
Сцена “Мистрал” в Бал-
чик ще приеме извест-
ното трио “Арденца” на 
26 юли. Безупречният 
професионализъм на му-
зикантите от ансамбъла 
ще срещне взискателната 
публика с произведения 
от Антон Аренски и Астор 
Пиацола.
Арии и ансамбли от лю-

бими на публиката опе-
ри, оперети и мюзикъли 
ще представят солисти на 
Софийската и Бургаската 
опера в съпровод на Ор-
кестъра на Държавна опе-
ра Бургас на 27 юли.
Внуците на проф. Панчо 
Владигеров - Екатерина, 
Александър и Константин 
Владигерови идват от ав-
стрийската столица Виена 
на 28 юли, подкрепени от 
Линда Манчева, Недялко 
Недялков и Стоян Янку-
лов-Стунджи, за да за-
бъркат музикален микс от 
класика и джаз. 
Финалният акорд на “Дни 
на класиката в Балчик” ще 
сложи на 30 юли Симфо-
ничният оркестър на Бъл-
гарското национално ра-
дио с бляскавия тромпет 
на Петър Македонски.

Община БАЛЧИК

Велосипеди за ползване в Балчик
Туристите в Балчик, как-
то и жителите на морска-
та община ще могат да 
ползват през новия сезон 
велосипеди, осигурени по 
трансграничен проект с 
румънския град Констан-
ца, съобщават от кметска-
та управа.
Екологичните превозни 
средства могат да бъдат 
наемани денонощно, но 
само с велокарта, купена 
от туристическия инфор-
мационен център “Мел-
ницата”. Стойността на 

ползването на велосипед 
за час е един лев, а в паке-
та “Семейство” за същото 
време е 0.50 лева.
Велосипедът трябва да 
бъде върнат до четири 
часа от наемането му на 
една от велостанциите, в 
противен случай се смята 
за откраднат, предупреж-
дават от общината.
Превозните средства не 
могат да бъдат използва-
ни по непригодни за дви-
жение пътища, поляни, 
градини, както и извън 

територията на общината.
В рамките на проекта 
“Черноморски велоси-
пед” в общината са из-
градени шест велосто-
янки - три в Балчик и по 
една във вилната зона 
“Фиш-фиш”, черномор-
ския комплекс “Албена” и 
село Кранево. На всяка от 
станциите, които са авто-
матизирани и разполагат с 
информационен дисплей, 
велосипедистите могат да 
проверяват оставащия им 
лимит от време.         /Б.Т./


