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Какво да посетите в 
Балчишкия Дворец?

Имаме удоволствието да 
Ви поканим:
- на изложба “Чешко 
стъкло” в галерия “Ту-
нела” до края на седми-
цата;
- на 10.07.2021г. от 19:00 
в “Каменна зала”, на 
концерт класическа му-
зика за флейта, пиано и 
кларинет;
- на 17.07.2021г. от 8:30 
на шести детски фес-
тивал “Пясъчни творе-
ния”;
- на 17.07.2021г. от 21:00 
на открита сцена “Дво-
реца” Балчик на “Ба-
летна гала” с участието 
на балет на Държавна 
Опера Варна;
- на 18.07.2021 г. верни-
саж в „Тихото гнездо” – 
икони от Доринел Ком-
ну
- на 21.07.2021г. от 21:00 
на открита сцена “Дво-
реца” Балчик-” Музика-
та на Италия”;
-на 23.07.2021г. от 21:00 
на открита сцена “Дво-
реца” Балчик- “Човекът 
от Ла Манча”.  
 

ДКИ КЦ „Двореца”

Прессъобщение от 
Художествена галерия „Балчик”

Скъпи приятели, ува-
жаеми колеги, 
имаме удоволствието да 
Ви поканим на открива-
нето на международната 
изложба „БАЛЧИК – В 
ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУ-
БЕНОТО ВРЕМЕ“ на 
20 юли 2021 г., от 16.00 
часа, в Художествена га-
лерия - Балчик! Тази го-
дина изданието е 14-то, 
с 18-та поредна излож-
ба.  Изложбата обединя-
ва 25 известни художни-
ци, както в национален, 
така и в международен 

план. Авторите са от 
Румъния, Гърция, Ита-
лия, България, Унгария 
и Испания: Хория Йоан 
Барток, Адела Дароци 
Кришан, Корнелия Вик-
тория Деду, Йоана Енес-
ку Труйка, Гарбис Адри-
ан Хофман, Диана Харя, 
Йоана Харьоге Сиубу-
чиу, Йоана Лидия Илеа, 
Макари Лаурентиу, Ау-
релия Матей, Молдо-
веану Дойна, Габриела 
Нафтана, Дорина, Вик-
тория Пастух, Стефан 
Пелмус, Михаела Ради-

ан, Михаела Тодоран, 
Дан Тудор Труйка, Йон 
Труйке, Елена Урсей, 
Йоан Владой, Владимир 
Паун Врапчиу, Дорина 
Зах и Георге Захария. 
Художниците са учас-
тници в пленерите на 
TRUICART в Балчик 
от 2008 до 2020 г. Заед-
но с други свои колеги, 
които са имали радостта 
да се насладят на сре-
бърния блясък на чер-
номорското, българско 
крайбрежие, претво-
ряват в картините си 
невероятни пейзажи от 
Балчик, Ботаническата 
градина и Двореца, Ва-
рна, Каварна, Шабла, 
Калиакра и Тюленово, 
Бялата лагуна, Аладжа 
манастир и др. 
Всички тези природни 
гледки предлагат на лю-
бящите, търсещи, твор-
чески очи красиви уни-
кални моменти, смесица 
от различни културни 
влияния и девствени 
кътчета.
Изложбата може да бъде 
посетена от 19 до 25 
юли 2021 г. Очакваме 
ви!

С най-добри 
пожелания,

Дан Тудор Труйка -
независим куратор

Превод: 
Николина Похлупкова 

– уредник – екскурзовод 
– ХГ - Балчик

Първата група състезатели от СКЛА „Черно море 2005“ Балчик 
,отлетяха на 13 юли 2021 г. за Талин /Естония/ ,където ще взе-
мат участие в Европейското първенство по лека атлетика за 
състезатели под 20 год. Успех на всички !

“Пясъчни 
творения” с 

шесто издание 
на плаж 

“Двореца” в 
Балчик

На 17 юли,  събота, плаж 
“Двореца” в Балчик ще 
бъде домакин на шестото 
издание на детския фести-
вал “Пясъчни творения”.
Участниците ще имат на 
разположение 1 час да сът-
ворят най-красивото, на 
което са способни с даро-
ве на морето, а тричленно 
жури ще определи победи-
телите.
От 2019 година, фестивал 
„Пясъчни творения“ е при-
знат за национално значимо 
събитие, като е включен в 
общонационалния културен 
календар на Министерство-
то на културата.
За петте издания, проведе-
ни досега, във фестивала са 
взели участие над 300 деца 
от цял свят. Организаторите 
очакват всеки, който има 
желание да се включи, като 
напомнят за носенето на ко-
фички и лопатки.
Заявки за участие във фес-
тивала се приемат до 16 
юли на тел. 0892474998, 
на имейл: balchikfestival@
mail.bg или чрез сай-
та на фестивала https://
pqsuchnoizk.weebly.com/
При неблагоприятни мете-
орологични условия, фес-
тивалът ще се проведе на 
друга дата, посочена от ор-
ганизаторите.
Програма 17 юли (събота) 
2021 :
Регистрация: 8:30 ч.
Откриване на фестивала: 
9:00 ч.
Време за работа: 9:00 -10:00 ч.
Награждаване: 11:00 ч.
За повече подробности 
може да посетите сай-
та на фестивала – https://
pqsuchnoizk.weebly.com/


