
БАЛЧИК, ГОДИНА XXVII, БРОЙ бр.21 (1048) ЦЕНА 50 стотинки  2 - 9 юни 2021 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:
 

w
w

w.
B

al
ch

ik
te

le
gr

ap
h.

co
m

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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Откриване на ежегодния фестивал за модерно изкуство „Процес- Пространство“ в 
Балчик:отляво надясно -   Мария Каузларич /художник от Сърбия/, Пенка Минчева /ор-
ганизатор/, Нено Белчев /комп.спец./Христина Панайотова /галерист/, Катя Янкова /
мениджър на ТИЦ „Мелницата“ Балчик,  Дан Тенев /художник от Димитровград/, Ма-
рия Горчева /“Общественик на 2013 г.“учител по бълг.език и литература, съпруга на 
художника Георги Горчев /сега покойник/, Сава Тихолов /нач.отдел „Протокол и връзки 
с обществеността“ към ОбА Балчик,“Общественик на 2010 г./ Росица Димитрова /ак-
тивист в три балчишки клуба/.                                                        Фото: Маруся КОСТОВА 

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

32 Фестивал 
„Процес - Пространство” 

1-8 юни 2021 – Балчик

През 2021 година Фес-
тивал „Процес- Прос-
транство” се провежда 
под мотото „Пренареж-
дане на пластовете“. 
Откриването започна 
с документална екс-
позиция, представяща 
творбите от минало-
годишното 31 онлайн 
издание, посветено на 
Димитър Грозданов, 
с мото „Райските Гра-
дини“. Изложбата се 
откри в Културно – Ин-
формационен Център 
„Мелницата“ на 1 юни 
от 19:00 часа и ще про-
дължи до 7 юни 2021.
Поканени да преби-
вават и да работят на 
място са четирима 
международни творци, 
двама студенти, както 
и гостуващи артисти, 
лектори и пърформъри. 
Участници в Бал-
чик са: Георги Янков 

(България), Десисла-
ва Христова (Бълга-
рия), Мария Каузларич 
(Сърбия), Росица Гецо-
ва (България) 
Студентите от НХА 
са: Любослав Боянов – 
специалност „Плакат“ 
и Никола Цветанов – 
специалност „Графи-
ка“ и гости в програ-
мата.
Програмата включва 
вечерни презентации в 
Културно – Информа-
ционен Център „Мел-
ницата“ от 20:00 часа и 
пърформънси в градска 
среда
Организатори са: Пен-
ка Минчева и Христи-
на Бобокова.
Фестивалът се осъ-
ществява с подкрепата 
на Фондация „Процес 
- Пространство“ и Об-
щина Балчик, партньор 

е СБХ.
През 2020 г. много 
неща се промениха 
по света и обстоятел-
ствата докоснаха и ху-
дожествените среди. 
Вначалото на същата 
година фестивалът за-
губи основателя си 
ДимитърГрозданов, на-
стъпи локдаун и „Про-
цес – Пространство”се 
проведе онлайн, както 
много други събития 
по света. По някаква 
причина животът ни се 
обърна с главата надолу 
и ни накара да преос-
мислим ценностите и 
да пренаредим начина 
си на живот и създава-
не на изкуство. Светът 
трябваше да изпита 
най-глобалнатат ран-
сформация на 21 век.
Фестивалът „Процес 
– Пространство”също 
промени местата на 

провеждане. От самото 
начало град Балчик е 
домакин на фестивала, 
където миналата година 
беше представено по-
следното онлайн изда-
ние в рамките на един 
ден в ТИЦ„Мелницата“ 
в Балчик. Русе, Плов-
див и Бръшлен бяха 
домакини нафестива-
ла за последните пет 
години. Бяхме част от 
програмата на Пловдив 
– Европейска столица 
на културата 2019. Сега 
фестивалът отново се 
завръща в родния си 
град, за да се докос-
не до коренитеси и да 
започне нов живот,в 
нова десетилетка, като 
пренареди слоевете от 
спомени, минало, на-
стояще и бъдеще.
Пенка МИНЧЕВА

По случай  Първи юни, Празника на детето, подготвителна група 
,, Пчеличка” - ДГ ,, Здравец” Балчик, с ръководители детските 
учителки г- жа Г. Миткова и г- жа Я. Христова, бяха гости на 
Художествената галерия - Балчик. Децата рисуваха на открито 
с тебешири и се забавляваха. Фото: Надежда АЛЕКСАНДРОВА

На 2 юни 2021 г. се откри Х Международен 
хоров фестивал „Черноморски звуци”

„Черноморски звуци“ 
посреща хорови състави 
от България и Европа от 
2-6.06.2021 г., след го-
дина прекъсване, зара-
ди ковидпандемията. В 
Балчик си дават среща 
пет хорови състави от 
София, Ловеч, Благоев-
град и Бургас, сред кои-
то и 4  формации от гра-
да-домакин. Със записи 
в изданието се включват 
още 25 хора от Бълга-

рия, Италия, Германия и 
Сърбия.
Всички събития са на 
открито и се излъчват 
във Facebook страни-
цата /International choir 
festival “Chernomorski 
zvutsi”/ и на екран, раз-
положен в близост до 
сцената.
На 3 юни, четвъртък, от 
19:00 часа е концертът 
на трио „MARIYA‘S 
VOICES“ . 

На 4 юни, петък от 
19.00 часа за първи път 
ще бъде осъществен те-
лемост в реално време с 
град Пловдив и 7 хоро-
ви състави от Пловдив и 
един от София.
Чрез видеоматериали 
всички зрители ще си 
припомнят емоционал-
ни моменти от истори-
ята на  Международния 
хоров фестивал „Черно-
морски звуци“.            БТ


