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Нели ВАСИЛЕВА
Твърдението “Нашият 

фолк ло рен ан сам бъл спе
че ли но ви при яте ли на 
България” се е пре вър
на ло в клише. Да! То е 
из тър ка но от употреба, 
но не е ку ха фраза. Това 
до каз ва кон цер тът на тан
цо ва гру па “Folk‘arts 
d‘ici et d‘ailleurs” («Фол
клорното из кус т во 
тук и дру га де») от Ла 
Гард  род но то мяс то 
на Жерар Филип, про
чут с ро ля та на Фанфан 
Лалето. Градчето е 
не раз дел на част от аг
ло ме ра ци ята на Тулон 
 найваж ни ят френ с ки 
прис та ни щен град с най
го ля ма та во ен но мор с ка 
ба за и найго ле ми те ко
ра бос т ро ител ни за во ди в 
Средиземноморието. 

Запленени от из пъл не
ни ята на гос ту ва лия там 
ан сам бъл “Пъстрина”, 
тан цьо ри те от Ла Гард 
нап ра ви ха спектакъл, 
включ ващ бъл гар с ки на
род ни танци. Френските 
са мо дей ци из пъл
ни ха пред бли зо 700 
зри те ли композицията, 
пре съз да ва ща тро га тел
на та ис то рия на те хен 

сънародник. Тя раз каз
ва за не го во то учас тие 
във во енен по ход в 
Средиземноморието. 
Оттам – през Черно мо
ре ка пи та нът по пад на в 
България. Очарован е от 
кра со та та на при ро да та 
и ко ло ри та на фолк ло ра 
ни. Влюбва се в гиз да
ва нашенка. Сюжетът 
оп ре де ле но на пом ня на 
де бют ния спек та къл на 
ан сам бъл “Българе”. 
Идеята и пос та нов ка та на 
тан ца оба че е на Паскал 
Романо от Ла Гард, кой
то не е гле дал тан цо ва та 
пос та нов ка на Христо 
Иванов.

Традиционното пос
ре ща не с хляб и сол 
в на ча ло то на тан
ца на  “Folk’arts d’ici 
et d’ailleurs”, е за им с т
ва но от ком по зи ция на 
Първан Първанов, с ко ято 
за поч ват чес то кон цер ти
те на “Пъстрина”. После 
то пре ли ва в шопски, 
граовски, тра кийс ки 
и пи рин с ки танци, из
пъл не ни в ав тен тич ни 
бъл гар с ки носии. “Да, 
раз б рал съм, че пок рай 
Черно море, къ де то акос
ти ра ко ра бът на моя 

герой, не се иг ра ят тан
ци от Софийското поле, 
но спек та къ лът ни е 
изкуство, а не урок по ге
ог ра фия на България. 
Той не пре тен ди ра за на
уч на достоверност, а 
цел та ни е да по ка жем 
на френ с ка та пуб ли ка 
кра со та та на бъл гар
с кия фолклор. На нас 
наймно го ни ха ре са
ха тем пе ра мент ни те 
шоп с ки танци, за то
ва из б рах ме ка то на ча ло 
да за поч нем бъл гар с
кия си ре пер то ар с тях. 
Овациите на пуб ли ка та
ни  показват, че и тя ги е 
ха ре са ла ”  раз каз ва ръ
ко во ди те лят на френ с ка та 
гру па Паскал Романо. Той 
е бла го да рен на хо ре ог ра
фа на “Пъстрина” Първан 
Първанов, че му пре дос
та ви за пи си на кон цер ти 
на ан сам бъ ла към НЧ 
“Разум 1883” и му зи ка та 
на танците. “Без  не го ва
та помощ, ние ня ма ше 
да по жъ нем то зи го лям  
успех!”  убе ден е 34го
диш ни ят французин. 

Паскал Романо бе во дач 
на ан сам бъл “Пъстрина” 
по вре ме на учас ти ето му 
в меж ду на род ния фес ти

вал „Couleurs du monde” 
(“Цветовете на све
та”) в Тулон в края на 
юли 2007ма. Треньор 
по спор т на гим нас ти
ка и са мо де ец в тан цо вия 
ан сам бъл на Прованс, 
Паскал без проб лем на учи 
пра во то хо ро още по вре
ме на гас т ро ла на на ши те 
иг ро хор ци във Франция. 
Впос лед с т вие гос ту ва ня
кол ко пъ ти на при яте ли те 
си в Монтана. Посети 
уър к шоп за чуж ден ци по 
вре ме на фол клор ния съ
бор в Копривщица през 
2010 и по ръ ча на ци онал
ни но сии в плов див с ка 
фирма. Миналото ля то 
Паскал по тър си под к ре
па от Първан Първанов за 
осъ щес т вя ва не на ам би
ци оз ния си за ми съл – да 
съз да де бъл гар с ка тан
цо ва ком по зи ция с 40 
френ с ки самодейци. 

Десетима от чле но ве
те на френ с ка та тан цо ва 
гру па ще прис тиг нат то ва 
ля то в Монтана, за да взи
мат от Първан Първанов 
уро ци по бъл гар с ки на
род ни танци. Приятелите 
им от “Пъстрина” обе ща
ват да нап ра вят ля то то им 
незабравимо. ■

За теб, приятелю

Цветан ИЛИЕВ

Не само със перо,

но и със меч
На Иван Велин

За правдата и истината гола

наддаваш ти с надежда властен вик,

защото най е нужна днес парола

за битка от поета-сатирик.

И с дързостта на “право куме в очи”

излизаш на житейския тепих.

И може би като куршум е точна

насочената дума в твоя стих.

И не защото си с брада известен,

като войводата по вкус и стил,

а че не можеш да не бъдеш честен,

от славен род куража наследил.

Но злото шири се като цунами

и прави слаба всяка твоя реч,

а то с перо не се оправя само!

О, трябва ти да развъртиш и меч…

Честит рож ден ден!

С мно го обич и бла го дар ност 

чес ти тим рож де ния ден на 

са ти ри ка и спор тен ре дак тор 

в на шия вес т ник Иван ВЕЛИН! 

Пожелаваме му креп ко здра ве

и твор чес ко дълголетие!

Да ни е жив и здрав, Иване! 

На мно гая лета!
Екип на в. “Слово плюс”

Танци на ан сам бъл 
“Пъстрина” 
на Лазурния бряг
Концертнатанцовагрупа"Folk‘artsd‘icietd‘ailleurs"
("Фолклорнотоизкуствотукидругаде")отЛаГард-
роднотомястонаЖерарФилип

► Френската тан цо ва гру па “Folk'arts d'ici et d'ailleurs” 
изпълнява български народни танци. СНИМКА: АРХИВ

Стефан П. СТЕФАНОВ
Тя бе ор га ни зи ра

на от община Монтана, 
Държавна аген ция 
„Архиви” и Института 
за ис то ри чес ки из с лед ва
ния към БАН. В на уч ния 
ма ра тон от 29 док ла да се 
вклю чи ха и 4 института: 
Институт за ет но ло гия и 
фолк ло рис ти ка с музей, на
че ло с ди рек то ра проф. 
д. изк. Лозанка Пейчева, 
Институт по бал ка нис ти
ка с Център по тракология, 
Национален ар хе оло ги
чес ки ин с ти тут с музей, 
Институт по те ория и 
прак ти ка на ли дер с т во
то „Стефан Стамболов”. 
Участие взе ха пред с
та ви те ли на Централен 
дър жа вен архив, на че ло с 
пред се да те ля на Агенция 
„Архиви” Мартин Иванов, 
Научен ар хив на БАН, 

Център за ре ли ги оз ни из
с лед ва ния и консултации, 
СУ, ВТУ, ЮЗУ и 
Шуменски университет. 
Забележително бе и при
със т ви ето на из с ле до ва те ли 
от Националния во ен но ис
то ри чес ки му зей в София,  
от РИМ, Монтана, от от
дел „Териториален ар хив”, 
Монтана, и от РБ „Хр. 
Ботев”, Враца. Научен 
ръ ко во ди тел на кон фе
рен ци ята бе акад. Георги 

Марков, ди рек тор на 
Института за ис то ри чес ки 
из с лед ва ния към БАН.

На ба за та на до ку
мен тал ни из точ ни ци бе 
пред с та ве на зна чи тел
на част от раз ви ти ето на 
Монтана през хи ля до ле
ти ята ка то част от съд ба та 
на Балканския по лу ос т ров 
и Европа. Предстоящото 
ско рош но из да ва не на 
док ла ди те ще обо га ти не 
са мо мес т ни те чи та те ли и 

изследвачи, но и ще до пъл
ни де тай ли от пъ зе ла на 
на ци онал на та ни история.

Етнолозите, из кус т во ве
ди те и историците по ка за ха 
ня кои важ ни стра ни на 
но ва та и найно ва та ни 
история.

Проф. Димитър Иванов 
по да ри на кме та на об щи на 
Монтана, Златко Живков, 
20 то ма с ар хи ва на Стефан 
Стамболов, а на об щи
на Монтана – бюс та на 
Стефан Стамболов.

Националната на уч на 
кон фе рен ция „Монтана – 
мост на ци ви ли за ции” се 
пре вър на в ин те лек ту ал
на кул ми на ция на праз ни ка 
на гр. Монтана, пос ве тен 
на Свети Дух. Това про ли ча 
и от спон тан ни те из каз ва
ния на ауди то ри ята в края 
на пър вия и вто рия ден на 
форума. ■

Внушителен
наученфорум
ВМонтанасепроведенационална
конференцияподнадслов
„Монтана–мостнацивилизации”



ПК “Наркооп”
 –Монтана

Нашият хляб е от 
натурални суровини 

без консерванти и 
генномодифицирани 

организми (ГМО)!

Пазарувайте 
здравословния 

хляб от магазините 
на “Наркооп” и 

Централния
гастроном в Монтана


► Масажи: 

лечебен,класически,
спортен,билков,
козметичен

► Терапии: 
оризибамбук,
шоколадова,винена

Иванка Петкова, 
Монтана, 
ул. “Любен Каравелов” 
6-А, тел. 0887/042 914

“Ибис – Масаж” ЕООД

Цялостни 
интериорни решения

►От вътрешния ремонт, 
     през мебелите
     до интериорния текстил

Монтана,бул.“Третимарт”100
Враца,ул.“Лукашов”13
Тел.законтакти:0878/535 132

ЕТ “ГАБИ”
гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

предлага на своите клиенти:
►Всякакъввидтоплиипреснизакуски
►Безалкохолниидругинапитки
►Впавилионаибаничарницатаможете
дапоръчатевсичкозавашитевесели
итъжнимоменти
►Баницанахапкиза1кг
единственотукпо7,50лв.
Очакваме ви всеки ден на  бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 

Стоянова
oбщопрактикуващ
лекар,
специалистпо
общамедицина

Всекиработенден
от8,00до
13,00часа.

Набира 
пациенти
Тел.законтакти:
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски, и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси

Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

Криводол 3060, ул. “Георги Димитров” 124 А,
тел. 09117/2563, тел./факс: 09117/2130,

e-mail: simex_03@abv.bg

 Произвежданите изделия от

 “СИМЕКС” ЕООД 
са със специално предназначение и 
много широк обхват на приложение:
●Широка гама от стандартни и 
   подвижни гумено-лентови 
   транспортьори ирезервни части за тях

–ролки,задвижнииопъвателнистанции,
барабаниидруги,използванизапревозна
насипниматериаливразличнитеобласти–
катоциментоватаихимическатапромишленост,
селскостопанство,лекаипреработвателна
промишленост,вародобив,зърнопреработка,
рудодобив,енергетика,въгледобив,
хранително-вкусовапромишленостидруги,по
нашадокументация,наклиентаилисъвместно
разработенатакава.Ролкитесепроизвеждатна
технологичналинияпосъвременнауникална
технология,голямгаранционенпериод,
пригоденизаремонт,работещипривисока
концентрациянапрах,влагаиагресивнасреда;

●Сухи ръкавни с импулсно
   продухване филтри,

предназначенизаочистванеотпрахна
запрашенвъздухитакивагазовевотрасли
напромишленосттакатометалургията,
циментоватапромишленост,варо-и
гипсодобива,скалнатаобработкаидруги;

●Мокри инерционни филтри–
съссъщотопредназначениекатосухите,
носеизползватприповишенавлажностна
очистваниявъздухигаз;

●Инсталации за микропродукти–
предназначенизаполучаваненависоко
дисперснимикропродуктиседринаот5до300
µmчрезсепарираненанасипниилисмлени
минералнисуровини;

●Нестандартно оборудване,
включващообикновениметалниконструкции
илитакивасповишенаточност,изискващи
специалничастиподокументациянаклиента
илисъвместноразработенатакава.

Давам под на емпомещение75кв.м
вцентъранас.Мърчево.

Подходящо за склад или магазин. 
0888654693

Офисътна“Интерамерикан България” ЗАЕД 
сепреместинановадрес:
Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

Велизар Николов Илиев,
мениджър

3400 Монтана, 
 х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

ч 23Св.мчцаАгрипина.
Св.мчциГалактиони
Юлиания
п 24 *Рождениенасв.
ЙоанКръстител.Св.
Никита,еп.Ремесиански
(Еньовден)
с 25Св.прмчца
Феврония.Преп.
ДионисийАтонски.
Св.мчкПрокопий
Варненски
н 26 †Неделяслед
Петдесетница–на
Всичкибългарски
светииинавсичкипре-
подобниибогоносни
отциотСв.ГораПреп.
ДавидСолунски.
п 27Преп.Сампсон
Странноприимец
в 28Пренасянемощите
насв.безсребърниции
чудотворциКириЙоан.
с 29 †Св.първовър-
ховниапостолиПетъри
Павел(Петровден)

“МОНТКОМЕРС” ООД
►Работнооблекло,

ремъци,лагери,гуми,
семеринги,греси,
полиетилен,маркучи,
карбид,сезал,
гвоздеи,лични
предпазнисредства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

На1юнинатържественатасесиянаОбС
–Врацабяхавръченинаградите„Почетенграж-

данин”на:”Петър Динеков Каменов,заприносв
развитиетонафутболавградВраца;Илия Борисов
задейносттамукатожурналистиобщественик;
Димитър Лилков Пановзацялостнотворчество,ак-
тивнамузикалнадейност;
Иван  Тодоров  Иванов
катооснователиръково-
дителнаАНПТ“Вратица”
приНЧ“Развитие1869”
Враца;Георги Цветков 
Каменовзаприносвраз-
витиетонафутболавград
Враца;Илия  Димитров  Панев(посмъртно)запос-
тигнативисокирезултативисториятанафутболав
градВраца.
Общинскиятсъвет–ВрацаудостоявасНаградана

ВрацаКлуб на Дейците на кул ту ра та – Враца-за

особенизаслугивобласттанакултурата.
ОбщинаВрацаиОбщинскисъвет–Враца,

Ботевскиорганизационенкомитет,сподкрепатана
МинистерствонакултуратаиСъюзанабългарските
писателиудостояватсНационалнаБотевскаНаграда
проф. Чавдар Добрев зацялостнотомутворчество

иприноскъмразвитиетонабъл-
гарскаталитература.
ОбщинаВрацаиОбщински

съвет–Враца,Ботевскиоргани-
зационенкомитет,сподкрепата
наМинистерствонакултурата
иСъюзанабългарскитеписате-
лиудостояватсМеждународна

БотевсканаградаАлександър Анатолиевич 
Руденко - Русиязацялостнотомутворчествокато
преводачнабългарскинароднипесни,българскипо-
етиизапреводамунарускиезикнакнигата„Христо
Ботев.Стихотворения”.■

Община Враца

Награди за
празниканаграда



Словоплюс
www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339

Печатница
“БГ Принт” Враца

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
                   0882/ 910 550
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349
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Никола ЛИСИЧКОВ
Лом в ми на ло то бе ше 

град на занаятите. От две
те стра ни на глав на та ули ца 
се на реж да ха работилници, 
салони, ате ли ета на 
занаятчиите. Отделно има ше 
и в кварталите. Особено бя
ха про чу ти не са мо в града, 
но и вън от не го ши ваш ки те 

ате ли ета на Ангел Пиронков, 
Петър Букорешки, обу щар
с ки те на бра тя та Кеворк и 
Ервант Силгиджиян, Димитър 
Глухарков, къ де то се ра бо те ха 
фи ни об лек ла и найху ба ви те 
обувки. 47 ви да за на ята съ щес
т ву ва ха в града.

На 2 март 1952 г. се обе
ди ни ха пет те ко опе ра ции 

– шивашка, обущарска, 
дърводелска, бръснарска, ме
тал на – под име то Обединена 
тру до вопро из во ди тел на за на
ят чийс ка ко опе ра ция “Дунав”, 
ко ято сет не ста на ТПК 
“Дунав” – Лом.

С те че ние на вре ме то ко опе
ра ци ята за ле зе и се ликвидира. 
Остана са мо спо ме нът за знат

ни те лом с ки майстори. 
В лом с кия ис то ри чес ки 

музей, с ди рек тор Спасена 
Делийска, от к ри ха из лож
ба на ста ри те занаятчии, бя ха 
по ка за ни раз лич ни ин с т ру
мен ти от занаятите, да ре ни от 
нас лед ни ци те на по чи на ли
те занаятчии, прид ру же ни от 
майс тор с ки те свидетелства. Аз 

съ що да рих мо ите ин с т ру мен
ти ка то майс торсарач, ко ито 
бя ха из ло же ни на изложбата, и 
майс тор с ко то ми свидетелство.

Тази ху ба ва про ява на му зея 
се пос рещ на със за до вол
с т во от гражданите, ко ито 
ид ват да  ви дят и си спом нят 
за майсторите, ко ито сла ве ха 
Лом.■Пи

ш
ат

 н
и

Въ
в 

В
ид

ин

Лично мнение

Изложба на за на яти те в Лом

Пакщеимазаслужили
треньори,заслужили
деятелиизаслужили
майсторинаспорта
Иван ВЕЛИН
ВМинистерствотонафизическотовъз-

питаниеиспортапланиратдабъдат
възстановенипочетнитезваниявбългар-
скияспорт.
Подготвясеспециалнанаредба,спо-

редпостановяванетонакоятоотново
щесеотдаваподобаващопризнаниена
достигналитезначителновисокиуспехи
–пакщеимамезаслужилимайсторина
спорта,заслужилитреньориизаслужи-
лидеятели.
Всичкитезипочетнизваниясепри-

съждахапосоциалистическовремеив
първитегодининадемокрацията/тога-
варазвитиетонаспортаунаспремина
наклубнаоснова/.Почетнитезваниябя-
хапридружаванииотпаричнинагради/
по-честоеднократни/.По-късновсичките
бяхаотмененииотпаднахаспоредтъл-
куваниетопорадинецелесъобразност.
Задвсичкотовасъвсемяснопрозираше
нещодруго.Инай-вече,защотовисши-
теспортнизваниянавявахавръзкас
комунистическитегодиниизатовабяха
забравени.
Вмоментасаостаналисамоспортно-

техническитестепениотквалификацията
–III,IIиIразряд,кандидат-майстори
майсторнаспорта.Сегатеиматедин-
ственопоощрителенхарактерислед
покриванетонаопределенинормативи
иликласиранияпокритериитенасъот-
ветнияспортсеприсъждатнаотделни
спортисти.
Благороднатаидеяебъдещитезас-

лужилимайсторинаспорта,треньори
идеятелидабъдатобявяванизатаки-
васъсспециалназаповеднаспортния
министър.Естествено,заголямото
признаниещесанеобходимииголеми
постиженияилизначимприноскъмрод-
нияспорт.■

Голямото
приз на ние 
–зазначими
постижения

Общоградски уче ни
чес ки спор тен празник, 
ор га ни зи ра Община 
Видин, съв мес т но с 
Туристическо дру
жес т во „Бонония” и 
Регионален ин с пек то
рат по образованието. 
Инициативите – 
стрийтбол, ко лора ли 
и тег ле не на въ же стар
ти ра ха на пло щад 

„Бдинци”. Атракцията 
в прог ра ма та бе пре ми
на ва не по въ жен мост, 
кой то се мон ти ра в бли
зост до площада.  

Участниците – уче ни
ци от всич ки учи ли ща 
в гра да, се раз п ре де ли
ха в ня кол ко от бо ра  във 
въз рас то ви гру пи –  V  
VIII клас и IX XII клас 
– мо ми че та и момчета. 

Интерес за уче ни ци
те бе ве лоралито, ко ето 
пред с тав ля ва ше майс
тор с ко уп рав ле ние на 
ве ло си пед – 80 мет ра и 
фи нал на пра ва – 40 м. 
Велосипедистите тряб ва
ше да пре на сят и ча ша с 
во да меж ду препятствия, 
да за оби ка лят дър ве ни 
труп че та и конуси, как то 
и да пре ми нат през улей 

и трамплин. 
Целта на ор га

ни за то ри те е да се 
сти му ли ра спор тът ка
то на чин на жи вот 
сред подрастващите. 
Спортните със те за ния за
вър ши ха със стрийт бол 
на площада. 

За всич ки учас т ни ци 
бя ха оси гу ре ни наг ра ди и 
грамоти. ■

Спортен праз ник 
съб ра уче ни ци 
от всич ки учи ли ща
Стрийтбол,колорали,преминаванеповъженмости
теглененавъжесасрединициативите

От 16 до 18 юни в Козлодуй се 
про ве де Четвъртият от к рит тур
нир по шах мат “Първа атом на”, 
пос ве тен на Деня на енер ге ти ка и 
ор га ни зи ран от АЕЦ “Козлодуй” с 
под к ре па та на Българската фе де ра
ция по шахмат. В не го се вклю чи ха 
три де сет със те за те ли от атом на
та централа, от шах мат ни клу бо ве в 
София, Русе, Асеновград, Оряхово, 
Мездра, Ловеч и др. 

Сред учас т ни ци те се от ли чи ха 
име на та на грос майс тор Маргарита 
Войска, с наймно го тит ли при же
ни те у нас, и на пос та ве ния на че ло 
на рейтин го ва та лис та грос майс
тор Петър Дренчев. Възрастовата 
раз ли ка меж ду наймла дия и най
въз рас т ния със те за тел бе це ли 70 
години. Символичния пър ви ход на 
тур ни ра нап ра ви Иван Генов, бивш 
из пъл ни те лен ди рек тор на АЕЦ 
“Козлодуй”.

Победител в крайно то кла си ра не 
след про ве де ни те се дем кръ га ста
на Сашо Николов (IM). На вто ро 

мяс то се на ре ди Венцислав Нинов, 
а тре та по зи ция зае Георги Филев 
(FM). Найдоб ре пред с та ви ла та се 
сред же ни те бе Маргарита Войска 
(WGM), a oт от бо ра на цен т ра ла та 
найдоб ро пос ти же ние на тур ни ра 

ре али зи ра Емил Цолов.
Наградите на по бе ди те ли те в 

Четвъртия от к рит тур нир по шах
мат “Първа атом на” връ чи Николай 
Велчев, из пъл ни те лен ди рек тор на 
Българската фе де ра ция по шахмат.■

Завърши чет вър ти ят от к рит 
тур нир по шах мат “Първаатомна”
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(Продължение от 1а стр.)
В из вънте ат рал на та прог

ра ма има ше два уъркшопа. 
Изработване и майс тор с ка 
ра бо та с фолк лор ни кук ли по
ка за сър ца та та кук ле на ак т ри са 
Наташка Шаматова, “Маските и 
об ра зи те на Комедия дел Арте” 
де мон с т ри ра дош ли ят от Израел 
спе ци ал но за те ат рал ния праз
ник Йожени Нахт.

Във фес ти вал на та програма 
впе чат ля ва щи са авторите, с 
ко ито се пред с та ви ха на ши
те и чуж дес т ран ни бъ де щи 
ар тис ти  Шекспир, Лорка, 
Дикенс, Карло Голдони, Чехов, 
Йордан Радичков и Екатерина 
Йосифова. Постановката по 
нейна та пи са “Забравени от 
небето”, из пъл ни тру па от 
Кнежа. Пред в. “Слово плюс” 

ре жи сь орът 
Георги Врабчев, 
създател на театрална
тру па “Темп” спо де ли :
- С как во бе по-раз ли чно то-

ва из да ние на фес ти вала и с 
как во ще ос та не в спо ме ни-
те ви ?

 Ос та ва радостта, че ско
ро, след го ди на ще се ви дим 
отново. Пораз ли чен с това, че 
ня кои от учас т ни ци те са по рас
на ли, че ни во то на про дук цията 
им е пови со ко. Нека не ви на
ги да тър сим новото, да стъ пим 
на ху ба во то ста ро , ко ето ще ни 
нап ра ви нови, ко ето ще ни да де 
въз мож ност да вър вим нап ред.

- Традициите, ко ито ве че 
има фестивалът, въз мож нос-
т та да стъ пят на сце на тук за 
пър ви път оби ча щи те атъ ра 

мла ди хо ра продължават, та-
ка ли ?

 Години на ред ние ут вър ж
да ва ме ед но изключително, бих 
го на ре къл про фе си онал но ниво, 
не за ви си мо  че с по ня ти ята лю
би тел с ко, професионално мно го 
се злоупотребява. Но на ис ти
на ед но ви со ко твор чес ко ниво. 
Другото, ко ето е, че то зи фес ти
вал не е над п ре ва ра за награди, 
над п ре ва ра за слава, а то е бо
жес т ве но мяс то за изява, то е 
храм, в кой то мо жеш да ка чиш 
сво ето творчество, да го ос ве тят 
про жек то ри те и всич ки да му се 
пок ло нят и аплодират.

- Имате под к ре па та и на 
общината, и на спон со ри , но в 

ли чен план, зас лу жа ва ли 
си уси ли ята, ко ито то лко ва 
го ди ни и те ат рал на тру па 
“Темп” и Младежкия дом 
- Враца полагате, за да го 
има фес ти ва ла “Време”? 

 Точно се га е моментът, 
кой то си зас лу жа ва да 
продължим. Когато след 
пет те дни за поч ваш да из
п ра щаш тру пи те и как то 
бе ше ка зал Стефан Цанев, 
„ня ма ни що потъж но от 
мястото, къ де то е би ло 
весело“, и момента, в кой то 
всич ки ча кат още пет ми
ну ти, пре ди да се ка чат в 
ав то бу си те и да си тръг нат, 
ко га то сва ля ме зна ме на та 
и с ед на бол ка усещаме, че 

та зи сед ми ца си е зас лу жа ва ла 
це ло го диш ния ни труд.

- Като творец, на ло жил се, 
оби чан и уважаван, до во лен 
ли си от това, ко ето ми на и 
през очите, а и през сър це то 
ти по вре ме на фес ти ва ла?

 Безкрайно бла го да ря на 
всички, ко ито да до ха ра мо за ре
али за ци ята на то зи празник.

 Лично ти, ка то обиг ран ве-
че ре жи сьор, има ше ли свой 
фа во рит сред спектаклите?

 Много е различно. Имаше 
представления, на ко ито се сме
еш от к ро вен о до сълзи, има ше 
и спектакли, ко ито про во ки ра ха 
мно го ис тин с ки съл  зи от бол ка 

и от истина. Имаше спек так ли , 
ко ито те ка ра ха да се чув с т ваш 
гор д,  че жи ве еш в ед на древ
на страна, ка то ве ли ко леп ния 
спек та къл на Екатерина Томова. 
Разбира се, експериментите, ко
ито ви кат: „Хей,заслужава си 
да опи та ме и така!“ Всичко е 
различно, па лит ра та е мно го 
пъс т ра и точ но то ва е красивото.

- Усетиха ли и та зи год на 
вра ча ни и гос т ите на гра да 
ду ха на фестивала, не го ва та 
дър зост и младост?

 Залата бе ше пъл на вся ка 
вечер. Заглеждайки се в ли ца та 
на пуб ли ка та раз би ра х,  че пого
ля ма та част не са от фес ти ва ла, 
ко ето оз на ча ва , че в на шия град 
има интерес. В на ша та стра ни
ца във Фейсбук има без к рай но 
мно го поз д рав ле ния и по же
ла ния за успех. Надявам се, не 
са мо пуб ли ка та да е за бе ля за
ла фес ти ва ла , а и обик но ве ни те 
хо ра, как то и тези, от ко ито за ви
си не го во то съществуване, ко ито 
чес то с пре неб ре же ние се от на
сят към „оне зи глупости, ко ито 
пра вят дечурлигата“, да са го 
забелязали.

- Посланието, с ко ето из-
п ра тих те учас т ни ци те в 
таз го диш но то из да ние на 
Международния мла деж ки 
лю би тел с ки те ат ра лен фес ти-
вал “Време”?

     Ще ви ча ка ме !■

За да ни върви...

Виолета СТАНИСЛАВОВА

Притча
за бурята
Обръща дъното вятъра.
Морето с шум се изпълва –
към нас приближава.
А казват, че граница има
между водата и сушата.
Като ранен бик върху арена,
с пики, смъртно забити в гърба,
реве бурята.
Арената е душата.
Битка щом няма, значи смъртта е 
дошла.
Сбогом! Оставам при живите!
Бреговете потъват.
Когато буря бурята ражда
даже и котвите са безпомощни.
Сбогом! Само дърво,
повалено, върху пътя умира.

Цоньо НЕДЕЛКИН

Признание
Моите стихове са чисти
като утринна роса
върху още спящи листи
в кът потаен на леса.

Моите стихове са прости
като песен на щурче,
тайно тук дошло на гости
нещо тайно да рече.

Моите стихове са тихи
като глас на извор благ,
който много устни пиха,
но остана бистър пак…

Тихомир ЙОРДАНОВ

Философско  
настроение 
Животът - казвал Платон, - е идея, 
а ние – отражение от нея. 

Добре, де, тъй да е, но нека 
към изхода да имаме пътека, 

защото на идеи в свят безплътен 
натиквани сме много пъти. 

А там е пещера /приключвам с 
Платон/ 
на слепи прилепи крилати.

* * *
ЧЕСТ И СЛАВА 
И НА СЛОВО, И НА КНИГА!
Нам слуги 
да сме на тях ни стига.

Поетичен салон
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ГОЛЯМО ЛИ ТЕ РА ТУР НО ЧЕ ТЕ НЕ
сесъстояивХудожественатага-
лериявъвВраца,посветенона
ВториюниинаБотев.Традицията
беспазена.Тобеоткритоот
МаринБотунски,председателна
Дружествотонаписателитевъв
Враца.СвоистиховечетохаПетър
Анастасов,ИванЕсенски,Андрей
Андрев,КамелияКондова,Илиана
Илиева,ИванПенев,Върбан
Велчев,ЦветанИлиев,Светла
ДамяновскаиЛюдмилРашев.

■■■
8-ГО ДИШ НА ТА МИЛА ЕМИЛОВАот

студиопоизобразителноизкуство
«Рениарт»-Монтана,спечелипър-
ватанаградавконкурса“Фиордите
наНорвегия”.УченицитенаРени
Петровасаотличениизакомп-
лекснопредставяне.Конкурсъте
организиранпоповодМесецана
норвежкатакултуравСтолична
библиотека.Награждаванетобеше

на13юни2011г.вДетско-юно-
шескияотделнабиблиотекатана
пл.«Славейков»№4А.

Неговопревъзходителст-
воТовеСкарстейн,посланикна
КралствоНорвегиявБългария,
бешепочетенгостприобявя-
ваненаотличенитерисункии
награждаването.

Обединениятдетскикомплекс
„Ние,врабчетата”вМонтанаще
чествадваполовинвековниюби-
лея

■■■

ПЪРВА СА МОС ТО ЯТЕЛ НА
ФО ТО ИЗЛОЖ БАнафотоклуб

„Обектив”къмОбщинскимладеж-
кидом–Монтана,бешеоткрита
на17юни.Изложбатасесъс-
тоиотблизо40фотографиина
ЦветанПетров,СтрахилДамянов,
ПетърАнгелов,ГерганаКаменова
иГаляКирилова.Различниятху-
дожественусетнаавторитедава
възможностдапроникнемвде-

тайлитенатозисвят,дасепотопим
внегоидасепочувстваменеде-
лимачаст,некатозрители,акато
участници.

■■■
ПОП-ЗВЕЗ ДА ТА
НОРА КАРАИВАНОВА,финалист-

каотпредаването“Мюзикайдъл-2”
иБерковскатадуховамузикабяха
специалнигостинаОбединендет-
скикомплекс„Ние,врабчетата”в
Монтанапоповоддваполовинве-
ковниюбилея,коитоотбелязаха
неговитевъзпитаници.

„НакрилетенаТерпсихора”
–подтовамототанцовансам-
бъл„Северняци”представисвоя
концертпоповод50-годиниотсъз-
даванетоси.

50-годиниизвънучилищни
дейностивМонтанаотбелязаОДК.
Сголямконцерт-спектакълпевци,
театралиитанцьориредихапоред-
ния„Забавенкалейдоскоп”взалата
надраматичентеатър“Драгомир
Асенов”.■

◄ Над 2 часа 222 танцьори от 
ансамбъл "Северняци" към ОДК 
"Ние, врабчетата" изнесоха на 
9 юни в Монтана концерт под 
мотото "Понесени на крилете на 
Терпсихора. С 22 хореографски 
композиции изпълнителите 
вдъхновено отбеляаха 
половинвековния юбилей на 
ансамбъла. 
СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

50 г. ансамбъл 
"Северняци"


