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“Двореца” – Балчик 
гостува във Варшава

В изложбената зала на 
Българския Културен 
Институт – Варшава 
в края на юли се от-
кри при голям интерес 
пътуващата фото из-
ложба „Вечната красота 
на Двореца в Балчик”. 
Тя ще гостува в Полша 
до края на август. Екс-
позицията включва ав-
торски цветни творби 
на фотографите Румяна 
Тенева и Ясен Казанд-
жиев и е допълнена с 
автентични черно-бели 
архивни фотоси, запе-
чатали уникалността на 
италианските архитек-
ти Америко и Агустино 
и на швейцарския гра-
динар Жул Жани, кои-
то създават дворцовата 
архитектурно-паркова 
композиция. Събитието 
е съвместна инициатива 
на „Български културен 
институт“ – Варшава 
заедно с Държавен кул-
турен институт „Култу-
рен център „Двореца“ 
– Балчик.
Специален гост на от-
криването на изложба-
та беше Н. Пр. госпо-
жа Маргарита Ганева 
– извънреден и пълно-
мощен посланик на 
Република България в 
Република Полша. Сред 
гостите бяха полски 
приятели на българска-
та култура във Варшава, 
както и представители 
на българската общност 
в полската столица. 
Куратор на проекта е 
г-жа Жени Михайлова 
– директор на Държа-
вен културен институт 
– „Културен център 
„Двореца“, която заедно 
с фотографите Румяна 
Тенева и Ясен Казанд-
жиев, представи излож-
бата предходно в Унга-
рия, Чехия, Германия, 
Австрия, Словакия, 
като до края на година-
та се планира гостуване 
в Италия и Румъния.
Фотографите благода-
рят най-сърдечно на до-
макините на изложбата 

- директора на Българ-
ски Културен Институт 
- Варшава - г-жа Калина 

Станчева и на сътруд-
ниците Петър Лянгузов 
и Недко Георгиев, както 
и на г-жа Жени Михай-
лова и на екипа ѝ, бла-
годарение на които из-
ложбата стана реалност 
и във Варшава.
Авторите Румяна Тене-
ва и Ясен Казанджиев 
работят и творят актив-
но в последните години 
в Навара, Испания и 
са участвали и в много 
други самостоятелни 
и колективни изложби 
в Испания, Германия, 
България, Румъния, 
Япония, Грузия, Арме-
ния, Украйна и Чехия.

На снимката: 
Най-вдясно г-жа Жени 

Михайлова, директор 
на ДКИ КЦ «ДВореца» 
Балчик
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Хитов концерт „Песни от 
Средиземноморието” 
в Двореца на Балчик

Грандиозното музикал-
но пътешествие с «ПЕ-
СНИ ОТ СРЕДИЗЕМ-
НОМОРИЕТО» бе на 
14.08.2021 г. от 20.00ч. 
в Двореца - Балчик.
Участваха звездите на 
българската музикал-
на сцена - примата на 
Музикалния театър, 
сопраното Валентина 
Корчакова, известният 
тенор и телевизионен 
водещ - Марио Нико-
лов, специалният гост 
от Гърция, тенорът Ге-
оргиос Филаделфевс и 
оркестър „Симфоние-
та”-Враца, с диригент: 
Христо Павлов.
            Зрителите се пре-
несоха в атмосферата 
на живописния регион 
на Средиземноморието 
чрез вълнуващите из-
пълнения на обичаните 
в цял свят италиански, 

френски, испански 
и гръцки песни, и 
разбира се „сиртаки”, 
в атрактивен аранжи-
мент за оркестър.
Лятното турне на „Пе-
сни от Средиземно-
морието“ започна из-
ключително успешно 
в края на юни и преми-
нава през редица бъл-
гарски градове. Нався-
къде изпълнените до 
възможния капацитет 
зали и открити сцени 
посрещаха изпълните-
лите с възторжени ова-
ции. В хода на концерта 
зрителите се наслажда-
ват на свои любими пе-
сни, аплодират и пеят 
заедно със солистите, 
забавляват се сърдечно 
с интересните споделе-
ни истории от сцената 
и любопитни факти за 
музикалните шлагери, 

включени в програма-
та. След близо два не-
забравими часа „Песни 
от Средиземноморие-
то“ завършват с бисо-
ве, цветя и нестихващи 
аплодисменти.
Незабравими емоции 
изживя и публиката в 
Балчик на 14-ти август 
от 20.00ч. в прохладна-
та градина на Двореца.
Медиен партньор на 
националното турне бе 
„Дарик радио“.
Балчишката публи-
ка бе най-възторжена 
от това, че вижда пак 
на сцена в Белия град 
Валентина Корчакова 
и Марио Николов, фа-
ворити от ежегодните 
„Дни на класиката” и 
„Общественик на го-
дината” в Балчик.
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Вече 10 години Белият ни град има холивудски надпис „Б А Л Ч И К“


