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Танци на ансамбъл
“Пъстрина”
на Лазурния бряг

5

За теб, приятелю

Концерт на танцова група "Folk‘arts d‘ici et d‘ailleurs"
("Фолклорното изкуство тук и другаде") от Ла Гард родното място на Жерар Филип
Нели ВАСИЛЕВА

Твърдението “Нашият
фолклорен ансамбъл спе
чели нови приятели на
България” се е превър
нало в клише. Да! То е
изтъркано от употреба,
но не е куха фраза. Това
доказва концертът на тан
цова група “Folk‘arts
d‘ici et d‘ailleurs” («Фол
клорното изкуство
тук и другаде») от Ла
Гард - родното място
на Жерар Филип, про
чут с ролята на Фанфан
Лалето. Градчето е
неразделна част от аг
ломерацията на Тулон
- най-важният френски
пристанищен град с найголямата военноморска
база и най-големите ко
рабостроителни заводи в
Средиземноморието.
Запленени от изпълне
нията на гостувалия там
ансамбъл “Пъстрина”,
танцьорите от Ла Гард
направиха спектакъл,
включващ български на
родни танци. Френските
самодейци изпъл
ниха пред близо 700
зрители композицията,
пресъздаваща трогател
ната история на техен

сънародник. Тя разказ
ва за неговото участие
във военен поход в
Средиземноморието.
Оттам – през Черно мо
ре капитанът попадна в
България. Очарован е от
красотата на природата
и колорита на фолклора
ни. Влюбва се в гизда
ва нашенка. Сюжетът
определено напомня на
дебютния спектакъл на
ансамбъл “Българе”.
Идеята и постановката на
танца обаче е на Паскал
Романо от Ла Гард, кой
то не е гледал танцовата
постановка на Христо
Иванов.
Традиционното пос
рещане с хляб и сол
в началото на тан
ца на “Folk’arts d’ici
et d’ailleurs”, е заимст
вано от композиция на
Първан Първанов, с която
започват често концерти
те на “Пъстрина”. После
то прелива в шопски,
граовски, тракийски
и пирински танци, из
пълнени в автентични
български носии. “Да,
разбр ал съм, че покрай
Черно море, където акос
тира корабът на моя

герой, не се играят тан
ци от Софийското поле,
но спектакълът ни е
изкуство, а не урок по ге
ография на България.
Той не претендира за на
учна достоверност, а
целта ни е да покажем
на френската публика
красотата на българ
ския фолклор. На нас
най-много ни хареса
ха темпераментните
шопск и танци, зато
ва избрахме като начало
да започнем българс
кия си репертоар с тях.
Овациите на публиката
ни показват, че и тя ги е
харесала ” - разказва ръ
ководителят на френск ата
група Паскал Романо. Той
е благодарен на хореогра
фа на “Пъстрина” Първан
Първанов, че му предос
тави записи на концерти
на ансамбъла към НЧ
“Разум 1883” и музиката
на танците. “Без негова
та помощ, ние нямаше
да пожънем този голям
успех!” - убеден е 34-го
дишният французин.
Паскал Романо бе водач
на ансамбъл “Пъстрина”
по време на участието му
в международния фести

вал „Couleurs du monde”
(“Цветовете на све
та”) в Тулон в края на
юли 2007-ма. Треньор
по спортна гимнасти
ка и самодеец в танцовия
ансамбъл на Прованс,
Паскал без проблем научи
правото хоро още по вре
ме на гастрола на нашите
игрохорци във Франция.
Впоследств ие гостува ня
колко пъти на приятелите
си в Монтана. Посети
уъркшоп за чужденци по
време на фолклорния съ
бор в Копривщица през
2010 и поръча национал
ни носии в пловдивска
фирма. Миналото лято
Паскал потърси подкр е
па от Първан Първанов за
осъществяване на амби
циозния си замисъл – да
създаде българска тан
цова композиция с 40
френски самодейци.
Десетима от членове
те на френск ата танцова
група ще пристигнат това
лято в Монтана, за да взи
мат от Първан Първанов
уроци по българск и на
родни танци. Приятелите
им от “Пъстрина” обеща
ват да направят лятото им
незабравимо. ■
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► Френската танцова група “Folk'arts d'ici et d'ailleurs”
изпълнява български народни танци. СНИМКА: АРХИВ

Цветан ИЛИЕВ

Стефан П. СТЕФАНОВ

Тя бе организира
на от община Монтана,
Държавна агенция
„Архиви” и Института
за исторически изследва
ния към БАН. В научния
маратон от 29 доклада се
включиха и 4 института:
Институт за етнология и
фолклористика с музей, на
чело с директора проф.
д. изк. Лозанка Пейчева,
Институт по балканисти
ка с Център по тракология,
Национален археологи
чески институт с музей,
Институт по теория и
практика на лидерство
то „Стефан Стамболов”.
Участие взеха предс
тавители на Централен
държавен архив, начело с
председателя на Агенция
„Архиви” Мартин Иванов,
Научен архив на БАН,

Внушителен
научен форум
В Монтана се проведе национална
конференция под надслов
„Монтана – мост на цивилизации”
Център за религиозни из
следвания и консултации,
СУ, ВТУ, ЮЗУ и
Шуменски университет.
Забележително бе и при
съствието на изследователи
от Националния военноис
торически музей в София,
от РИМ, Монтана, от от
дел „Териториален архив”,
Монтана, и от РБ „Хр.
Ботев”, Враца. Научен
ръководител на конфе
ренцията бе акад. Георги

Марков, директор на
Института за исторически
изследвания към БАН.
На базата на доку
ментални източници бе
представена значител
на част от развитието на
Монтана през хилядоле
тията като част от съдбата
на Балканския полуостров
и Европа. Предстоящото
скорошно издаване на
докладите ще обогати не
само местните читатели и

изследвачи, но и ще допъл
ни детайли от пъзела на
националната ни история.
Етнолозите, изкуствове
дите и историците показаха
някои важни страни на
новата и най-новата ни
история.
Проф. Димитър Иванов
подари на кмета на община
Монтана, Златко Живков,
20 тома с архива на Стефан
Стамболов, а на общи
на Монтана – бюста на
Стефан Стамболов.
Националната научна
конференция „Монтана –
мост на цивилизации” се
превърна в интелектуал
на кулминация на празника
на гр. Монтана, посветен
на Свети Дух. Това пролича
и от спонтанните изказва
ния на аудиторията в края
на първия и втория ден на
форума. ■
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Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

23 - 29 юни 2011
ч 23 Св. мчца Агрипина.
Св. мчци Галактион и
Юлиания
п 24 * Рождение на св.
Йоан Кръстител. Св.
Никита, еп. Ремесиански
(Еньовден)
с 25 Св. прмчца
Феврония. Преп.
Дионисий Атонски.
Св. мчк Прокопий
Варненски
н 26 † Неделя след
Петдесетница – на
Всички български
светии и на всички пре
подобни и богоносни
отци от Св. Гора Преп.
Давид Солунски.
п 27 Преп. Сампсон
Странноприимец
в 28 Пренасяне мощите
на св. безсребърници и
чудотворци Кир и Йоан.
с 29 † Св. първовър
ховни апостоли Петър и
Павел (Петровден)

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист  по
обща медицина
Всеки работен ден

от 8,00 до
13,00 часа.

Набира
пациенти
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а 1 юни на тържествената сесия на ОбС
Н
– Враца бяха връчени наградите „Почетен граж
данин” на: ” Петър Динеков Каменов, за принос в
развитието на футбола в град Враца; Илия Борисов
за дейността му като журналист и общественик;
Димитър Лилков Панов за цялостно творчество, ак
тивна музикална дейност;
Иван Тодоров Иванов
Община
като основател  и  ръково
дител на  АНПТ “Вратица”
при  НЧ  “Развитие 1869”  
Враца; Георги Цветков
Каменов за принос  в раз
витието  на футбола в град
Враца; Илия Димитров Панев (посмъртно) за пос
тигнати високи резултати в историята на футбола в
град Враца.
Общинският съвет – Враца удостоява с Награда на
Враца  Клуб на Дейците на културата – Враца - за

6

особени заслуги в областта на културата.
Община Враца и Общински съвет – Враца ,
Ботевски организационен комитет, с подкрепата на
Министерство на културата и Съюза на българските
писатели удостояват с Национална Ботевска Награда
проф. Чавдар Добрев за цялостното му творчество
и принос към развитието на бъл
гарската литература.
Враца
Община Враца и Общински
съвет – Враца, Ботевски органи
зационен комитет, с подкр
 епата
на Министерство на културата
и Съюза на българските писате
ли удостояват с Международна
Ботевска награда Александър Анатолиевич
Руденко - Русия за цялостното му творчество като
преводач на български народни песни, български по
ети и за превода му на руски език на книгата „Христо
Ботев. Стихотворения”.■

Награди за
празника на града

Тел. за контакти:

“МОНТКОМЕРС” ООД

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства

096 389 346

ул. “Цар БорисIII” № 11
Поликлиника,
кабинет 106

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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, маси – холни и

кухненски, и столове
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8,

тел./факс: 096/305 802 – гл. счетоводител

Цялостни
интериорни решения
►От вътрешния ремонт,
през мебелите
до интериорния текстил

Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132

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

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

ЕТ “ГАБИ”

гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

са със специално предназначение и
много широк обхват на приложение:

● Широка гама от стандартни и

подвижни гумено-лентови
транспортьори ирезервни части за тях

– ролки, задвижни и опъвателни станции,
барабани и други, използвани за превоз на
насипни материали в различните области –
като циментовата и химическата промишленост,
селско стопанство, лека и преработвателна
промишленост, вародобив, зърнопреработка,
рудодобив, енергетика, въгледобив,
хранително-вкусова промишленост и други, по
наша документация, на клиента или съвместно
разработена такава. Ролките се произвеждат на
технологична линия по съвременна уникална
технология, голям гаранционен период,
пригодени за ремонт, работещи при висока
концентрация на прах, влага и агресивна среда;
● Сухи ръкавни с импулсно

продухване филтри,

предназначени за очистване от прах на
запрашен въздух и такива газове в отрасли
на промишлеността като металургията,
циментовата промишленост, варо- и
гипсодобива, скалната обработка и други;
● Мокри инерционни филтри –
със същото предназначение като сухите,
но се използват при повишена влажност на
очиствания въздух и газ;
● Инсталации за микропродукти –
предназначени за получаване на високо
дисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300
µm  чрез сепариране на насипни или смлени
минерални суровини;
● Нестандартно оборудване,
включващо обикновени метални конструкции
или такива с повишена точност, изискващи
специални части по документация на клиента
или съвместно разработена такава.

предлага на своите клиенти:

► Всякакъв вид топли и пресни закуски
► Безалкохолни и други напитки
► В павилиона и баничарницата можете
     да поръчате всичко за вашите весели
     и тъжни моменти
► Баница на хапки за 1 кг
     единствено тук по 7,50 лв.

Очакваме ви всеки ден на бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.

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

Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693
Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД
се премести на нов адрес:

Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

“Ибис – Масаж” ЕООД
► Масажи:
лечебен, класически,
спортен, билков,
козметичен
► Терапии:
ориз и бамбук,
шоколадова, винена
Иванка Петкова,
Монтана,
ул. “Любен Каравелов”
6-А, тел. 0887/042 914

Слово спектър
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Изложба на занаятите в Лом
Пишат ни

Никола ЛИСИЧКОВ

Лом в миналото беше
град на занаятите. От две
те страни на главната улица
се нареждаха работилници,
салони, ателиета на
занаятчиите. Отделно имаше
и в кварталите. Особено бя
ха прочути не само в града,
но и вън от него шивашките

ателиета на Ангел Пиронков,
Петър Букорешки, обущар
ските на братята Кеворк и
Ервант Силгиджиян, Димитър
Глухарков, където се работеха
фини облекла и най-хубавите
обувки. 47 вида занаята същес
твуваха в града.
На 2 март 1952 г. се обе
диниха петте кооперации

– шивашка, обущарска,
дърводелска, бръснарска, ме
тална – под името Обединена
трудово-производителна зана
ятчийска кооперация “Дунав”,
която сетне стана ТПК
“Дунав” – Лом.
С течение на времето коопе
рацията залезе и се ликвидира.
Остана само споменът за знат

ните ломски майстори.
В ломския исторически
музей, с директор Спасена
Делийска, откриха излож
ба на старите занаятчии, бяха
показани различни инст ру
менти от занаятите, дарени от
наследниците на починали
те занаятчии, придружени от
майсторските свидетелства. Аз

също дарих моите инструмен
ти като майстор-сарач, които
бяха изложени на изложбата, и
майсторското ми свидетелство.
Тази хубава проява на музея
се посрещна със задовол
ство от гражданите, които
идват да видят и си спомнят
за майсторите, които славеха
Лом.■

Лично мнение

Голямото
признание
– за значими
постижения
Пак ще има заслужили
треньори, заслужили
деятели и заслужили
майстори на спорта
Иван ВЕЛИН

Спортен празник
събра ученици
от всички училища
Във Видин

Стрийтбол, колорали, преминаване по въжен мост и
теглене на въже са сред инициативите
Общоградски учени
чески спортен празник,
организира Община
Видин, съвместно с
Туристическо дру
жество „Бонония” и
Регионален инспекто
рат по образованието.
Инициативите –
стрийтбол, коло-рали
и теглене на въже стар
тираха на площад

„Бдинци”. Атракцията
в програмата бе преми
наване по въжен мост,
който се монтира в бли
зост до площада.
Участниците – учени
ци от всички училища
в града, се разпредели
ха в няколко отбора във
възрастови групи – V VIII клас и IX -XII клас
– момичета и момчета.

Интерес за ученици
те бе велоралито, което
представляваше майс
торск о управление на
велосипед – 80 метра и
финална права – 40 м.
Велосипедистите трябва
ше да пренасят и чаша с
вода между препятствия,
да заобикалят дървени
трупчета и конуси, както
и да преминат през улей

и трамплин.
Целта на орга
низаторите е да се
стимулира спортът ка
то начин на живот
сред подрастващите.
Спортните състезания за
вършиха със стрийтбол
на площада.
За всички участници
бяха осигурени награди и
грамоти. ■

Завърши четвъртият открит
турнир по шахмат “Първа атомна”
От 16 до 18 юни в Козлодуй се
проведе Четвъртият открит тур
нир по шахмат “Първа атомна”,
посветен на Деня на енергетика и
организиран от АЕЦ “Козлодуй” с
подкрепата на Българската федера
ция по шахмат. В него се включиха
тридесет състезатели от атомна
та централа, от шахматни клубове в
София, Русе, Асеновград, Оряхово,
Мездра, Ловеч и др.
Сред участниците се отличиха
имената на гросмайстор Маргарита
Войска, с най-много титли при же
ните у нас, и на поставения начело
на рейтинговата листа гросмайс
тор Петър Дренчев. Възрастовата
разлика между най-младия и найвъзрастния състезател бе цели 70
години. Символичния първи ход на
турнира направи Иван Генов, бивш
изпълнителен директор на АЕЦ
“Козлодуй”.
Победител в крайното класиране
след проведените седем кръга ста
на Сашо Николов (IM). На второ

В Министерството на физическото въз
питание и спорта планират да бъдат
възстановени почетните звания в българ
ския спорт.
Подготвя се специална наредба, спо
ред постановяването на която отново
ще се отдава подобаващо признание на
достигналите значително високи успехи
– пак ще имаме заслужили майстори на
спорта, заслужили треньори и заслужи
ли деятели.
Всички тези почетни звания се при
съждаха по социалистическо време и в
първите години на демокрацията /тога
ва развитието на спорта у нас премина
на клубна основа/. Почетните звания бя
ха придружавани и от парични награди /
по-често еднократни/. По-късно всички те
бяха отменени и отпаднаха според тъл
куванието поради нецелесъобразност.
Зад всичко това съвсем ясно прозираше
нещо друго. И най-вече, защото висши
те спортни звания навяваха връзка с
комунистическите години и затова бяха
забравени.
В момента са останали само спортнотехническите степени от квалификацията
– III, II и I разряд, кандидат-майстор и
майстор на спорта. Сега те имат един
ствено поощрителен характер и след
покриването на определени нормативи
или класирания по критериите на съот
ветния спорт се присъждат на отделни
спортисти.
Благородната идея е бъдещите зас
лужили майстори на спорта, треньори
и деятели да бъдат обявявани за таки
ва със специална заповед на спортния
министър. Естествено, за голямото
признание ще са необходими и големи
постижения или значим принос към род
ния спорт.■

Слово

www. slovoplus. info

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

място се нареди Венцислав Нинов,
а трета позиция зае Георги Филев
(FM). Най-добре представилата се
сред жените бе Маргарита Войска
(WGM), a oт отбора на централата
най-добро постижение на турнира

реализира Емил Цолов.
Наградите на победителите в
Четвъртия открит турнир по шах
мат “Първа атомна” връчи Николай
Велчев, изпълнителен директор на
Българската федерация по шахмат.■

Печатница
“БГ Принт” Враца

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

Слово култура
■■■

Арт седмица

ГОЛЯМО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ

се състоя и в Художествената га
лерия във Враца, посветено на
Втори юни и на Ботев. Традицията
бе спазена. То бе открито от
Марин Ботунски, председател на
Дружеството на писателите във
Враца. Свои стихове четоха Петър
Анастасов, Иван Есенски, Андрей
Андрев, Камелия Кондова, Илиана
Илиева, Иван Пенев, Върбан
Велчев, Цветан Илиев, Светла
Дамяновска и Людмил Рашев.
■■■
8-ГОДИШНАТА МИЛА ЕМИЛОВА от
студио по изобразително изкуство
«Рениарт» - Монтана, спечели пър
вата награда в конкурса “Фиордите
на Норвегия”. Учениците на Рени
Петрова са отличени и за комп
лексно представяне. Конкурсът е
организиран по повод Месеца на
норвежката култура в Столична
библиотека. Награждаването беше

www. slovoplus. info БРОЙ 25(785), 23 - 29 ЮНИ 2011
на 13 юни 2011 г. в  Детско-юно
шеския отдел на библиотеката на
пл. «Славейков» №4 А.
Негово превъзходителст
во Тове Скарстейн, посланик на
Кралство Норвегия в България,
беше почетен гост при обявя
ване на отличените рисунки и
награждаването.
Обединеният детски комплекс
„Ние, врабчетата” в Монтана  ще
чества два половинвековни юби
лея
■■■

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА
ФОТОИЗЛОЖБА на фотоклуб

„Обектив” към Общински младеж
ки дом – Монтана, беше открита
на 17 юни. Изложбата се със
тои от близо 40 фотографии на  
Цветан Петров, Страхил Дамянов,
Петър Ангелов, Гергана Каменова
и Галя Кирилова. Различният ху
дожествен усет на авторите дава
възможност да проникнем в де

50 г. ансамбъл
"Северняци"

8

тайлите на този свят, да се потопим
в него и да се почувстваме неде
лима част, не като зрители, а като
участници.
■■■

ПОП-ЗВЕЗДАТА
НОРА КАРАИВАНОВА, финалист

ка от предаването “Мюзик айдъл-2”
и Берковската духова музика бяха
специални гости на Обединен дет
ски компл
 екс „Ние, врабчетата” в
Монтана по повод дваполовинве
ковни юбилея, които отбелязаха
неговите възпитаници.
„На крилете на Терпсихора”
– под това мото танцов ансам
бъл „Северняци” представи своя
концерт по повод 50-години от съз
даването си.
50- години извънучилищни
дейности в Монтана отбеляза ОДК.
С голям концерт-спектакъл певци,
театрали и танцьори редиха поред
ния „Забавен калейдоскоп” в залата
на драматичен театър “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

Поетичен салон
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
(Продължение от 1-а стр.)
В извънтеатралната прог
рама имаше два уъркшопа.
Изработване и майсторска
работа с фолклорни кукли по
каза сърцатата куклена актриса
Наташка Шаматова, “Маските и
образите на Комедия дел Арте”
демонстрира дошлият от Израел
специално за театралния праз
ник Йожени Нахт.
Във фестивалната програма
впечатляващи са авторите, с
които се представиха наши
те и чуждестранни бъдещи
артисти - Шекспир, Лорка,
Дикенс, Карло Голдони, Чехов,
Йордан Радичков и Екатерина
Йосифова. Постановката по
нейната писа “Забравени от
небето”, изпълни трупа от
Кнежа. Пред в. “Слово плюс”

За да ни върви...

личен план, заслужава ли
си усилията, които толкова
години и театрална трупа
“Темп” и Младежкия дом
- Враца полагате, за да го
има фестивала “Време”?
- Точно сега е моментът,
който си заслужава да
продължим. Когато след
петте дни започваш да из
пращаш трупите и както
беше казал Стефан Цанев,
„няма нищо по-тъжно от
мястото, където е било
весело“, и момента, в който
всички чакат още пет ми
режисьорът
нути, преди да се качат в
Георги Врабчев,
автобусите и да си тръгнат,
създател на театрална
когато сваляме знамената
трупа “Темп” сподели :
млади хора продължават, та
и с една болка усещаме, че
- С какво бе по-различно то ка ли ?
тази седмица си е заслужавала
ва издание на фестивала и с
- Години наред ние утвърж
целогодишния ни труд.
какво ще остане в спомени
даваме едно изключително, бих
- Като творец, наложил се,
те ви ?
го нарекъл професионално ниво, обичан и уважаван, доволен
- Остава радостта, че ско
независимоче с понятията лю
ли си от това, което мина и
ро, след година ще се видим
бителско, професионално много през очите, а и през сърцето
отново. По-различен с това, че се злоупотребява. Но наисти
ти по време на фестивала?
някои от участниците са порас на едно високо творческо ниво.
- Безкрайно благодаря на
нали, че нивото на продукцията Другото, което е, че този фести всички, които дадоха рамо за ре
вал не е надпревара за награди,
им е по-високо. Нека не вина
ализацията на този празник.
ги да търсим новото, да стъпим надпревара за слава, а то е бо
- Лично ти, като обигран ве
на хубавото старо, което ще ни жествено място за изява, то е
че режисьор, имаше ли свой
направи нови, което ще ни даде храм, в който можеш да качиш
фаворит сред спектаклите?
възможност да вървим напред. своето творчество, да го осветят
- Много е различно. Имаше
прожекторите и всички да му се представления, на които се сме
- Традициите, които вече
поклонят и аплодират.
има фестивалът, възможнос
еш откровено до сълзи, имаше
- Имате подкрепата и на
тта да стъпят на сцена тук за
и спектакли, които провокираха
общината, и на спонсори, но в много истински сълзи от болка
първи път обичащи театъра

и от истина. Имаше спектакли,
които те караха да се чувстваш
горд, че живееш в една древ
на страна, като великолепния
спектакъл на Екатерина Томова.
Разбира се, експериментите, ко
ито викат: „Хей,заслужава си
да опитаме и така!“ Всичко е
различно, палитрата е много
пъстра и точно това е красивото.
- Усетиха ли и тази годна
врачани и гостите на града
духа на фестивала, неговата
дързост и младост?
- Залата беше пълна всяка
вечер. Заглеждайки се в лицата
на публиката разбирах,че по-го
лямата част не са от фестивала,
което означава, че в нашия град
има интерес. В нашата страни
ца във Фейсбук има безкрайно
много поздравления и поже
лания за успех. Надявам се, не
само публиката да е забеляза
ла фестивала, а и обикновените
хора, както и тези, от които зави
си неговото съществуване, които
често с пренебрежение се отна
сят към „онези глупости, които
правят дечурлигата“, да са го
забелязали.
- Посланието, с което из
пратихте участниците в
тазгодишното издание на
Международния младежки
любителски театрален фести
вал “Време”?
- Ще ви чакаме !■

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.

