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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

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

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

строите лствoремонтпроектиране

Íà óðîê ïî ðîäîëþáèå

Посрещане на балчишката делегация в Тараклия, Р. Молдова от организационен комитет бесарабски
българи, начело с видния журналист Димитър Боримечков.                             Фото: Николай МИРЧЕВ

Така се чувствахме еже-
минутно при посещението
си в "Другата България" -
при българите в Тараклия
и Твардица,  Република

Молдова.
Това не са високопарни

думи. Обикновените хора
там помнят и тачат българ-
ското си потекло. За да спа-

сят от турския ятаган своя
живот, религия, език, да
намерят поминък далеч от
родния Балкан, поробен от
турците, техните прароди-

тели са дошли по тези мес-
та в далечната 1829 година,
а през следващата са осно-
вали село Твардиц а.
/продължава на стр.2 и 6/

Посрещане на балчиклии пред Двореца на културата в гр. Твардица.        Фото: Николай МИРЧЕВ

IV Íàöèîíàëåí ôîëêëîðåí
ôåñòèâàë “Ìîðå îò ðèòìè”

Áàë÷èê 2014

Приключи един внушителен по разнообразие и масовост фестивал,
организиран по идея на Галина Гавраилова, ръководител на ФТА “Балик” и
Детска танцова школа към НЧ “Васил Левски - 1959” Балчик. Тя успешно се
справи като артистичен директор на фестивала и проправи пътя му напред
към мждународните висоти.

Народен хор “Добруджански  гласове” с ръководител Стаматка Кирилова
и “Стари Добруджанци” с ръководител Асенка Кулева при НЧ “Просвета -
1900” с. Соколово бяха отличени с награди за запазване на българския
автентичен фолклор. Класирането публикуваме на стр. 3, а брой 32
посвещаваме специално на фестивала “Море от ритми” Балчик 2014.

Èçêóñòâî íå ñàìî çà
ïúðâèòå ñåäåì ãîäèíè

"Ôîëêëîðíà ìàãèÿ" íà ïîñòàíîâ÷èêà
Áîíüî Ëóíãîâ è ðåæèñüîðà Êîíñòàíòèí

Êàðàêîñòîâ  áå ïðåäñòàâåíà íà áàë÷èêëèè
Ваня Камянска, Деница

Янакиева, Гергана Василе-
ва, Алекс Анмахян, Любен
Чанев, Кирил Антонов и
Калоян Георгиев от Ста-
розагорския куклен теа-
тър представиха на 19 сеп-
тември 2014 г. в Балчик

един невероятен спекта-
къл, който повдигна неи-
моверно духа на малкото
присъстващи зрители.
Жалко, че нашите съграж-
дани останаха равнодуш-
но в къщи, вместо да ви-
дят и чуят този вече и све-

товно известен театрален
колектив, воден от поста-
новчика проф.Боньо Лун-
гов, чиято творческа био-
графия е свързана и с теа-
търа на к.к."Албена" през
80-те години.

/продължава на стр. 3/




