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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

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*

Международният фестивал на младите в изкуството 
„Виа Понтика“ започва на 8 септември в Балчик

Пред всички паметници на главната улица „Черно море“ в Балчик бяха поднесени 
венци и цветя от участниците в VII Международен форум „Българско наслед-
ство“ Балчик, България, 25-28 август 2021 г..                             Фото: Кольо ГАНЧЕВ

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  

на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в 
град Балчик, кв.“Левски“ 

 (до магазин SHEF)

С улично шоу на 
брейкденсърите  
от „Екс Енерджи 
Крю“ ще бъде по-
ставено началото 
на четиринадесето-
то издание на меж-
дународния форум 
„Виа Понтика“ в 
Балчик. Събитие-
то, по време на ко-
ето е предвидена и 
промоция на „Ред 
Бул“, ще започне 
в 16.00 часа на от-
критата сцена пред  
Културен център 
“Мелницата“ в 
Белия град. Пър-
вият фестивален 
ден ще завърши 
със спектакъла 
„Премълчаното“ 
на Драматичен теа-
тър – Търговище, в 
залата на читалище 
„Паисий Хилен-
дарски“. Начални-
ят час на представ-

лението е 18.00
В продължение на 
осем дни жители-
те и гостите на Бе-
лия град ще имат 
възможността да 
присъстват на из-
ложби, театрални и 
музикални спекта-
кли, прожекции на 
студентско кино, 
които ще се реа-
лизират при спаз-
ването на всички 
регламентирани 
противоепидемич-
ни изисквания. 
КЦ “Мелницата“, 
ДКИ КЦ“Дворе-
ца“, Художестве-
ната галерия, чи-
талище „Паисий 
Хилендарски“ ще 
приютят фестивал-
ните събития. В 
тазгодишното из-
дание на МФМИ 
“Виа Понтика“ ще 
се включат студен-

ти от Национал-
ния университет 
по изкуствата в 
Букурещ, от На-
ционалната худо-
жествена академия 
в София, Нацио-
налната музикална 
академия „Проф. 
Панчо Владиге-
ров“. 
Театралният афиш 
включва, освен 
п о с т а н о в к а т а 
„Премълчаното“ на 
Драматичен театър 
– Търговище,  спек-
такъла за възраст-
ни на Държавния 
куклен театър във 
Варна – „Косачи“, 
както и „Вълкът 
и седемте козле-
та“ на ДКТ „Дора 
Габе“ от Добрич.
Своеобразни ак-
центи в програмата 
на „Виа Понтика“ 
тази година ще бъ-

дат събитията на 
Националните ака-
демии за изкуства 
в България – вокал-
но-инструментал-
ният концерт и кон-
цертът класическа 
музика на студенти 
и преподаватели от 
НМА “Проф. Пан-
чо Владигеров“, 
както и изложбите 
на Националната 

художествена гале-
рия – “Живопис“  и 
„Другата книга“.
Три от фестивал-
ните дни ще завър-
шат с прожекции 
на късометражно 
студентско кино.  В 
Учебния център по 
изкуствата в ДКИ 
КЦ “Двореца“ ще 
бъдат представени 
филми, отличени 
в шестнадесетото 
издание на CILEСT 
PRIZE 2021.
За първи път в рам-
ките на студент-
ския форум „Виа 
Понтика“ ще при-
съства и графити 

изкуство на артиста 
Александър Анге-
лов – Caster. 
Четиринадесетото 
издание на „Виа-
Понтика“ ще бъде 
закрито на 15 сеп-
тември с фолкло-
рен спектакъл на 
П р о ф е с и о н а л е н 
фолклорен ан-
самбъл „Добруджа“ 
от град Добрич.
Международният 
фестивал на мла-
дите в изкуство-
то „ВиаПонтика“ 
се организира от 
Сдружение „Виа-
Понтика-2010“ с 
председател Краси-

мир Ранков и с из-
ключителното фи-
нансово съдействие 
на Община Балчик. 
Входът на всички 
събития в рамки-
те на феста е сво-
боден, но ще бъде 
ограничен до за-
пълване на 50% от 
капацитета на орга-
низираните седящи 
места или не пове-
че от един човек на 
8 кв. м в галерии и 
музеи. Ще се сле-
ди за спазването на 
физическа дистан-
ция, не по-малка от 
1.5 м, и носенето на 
защитни маски. 


