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„Тези, които танцуват, са смятани за луди от онези, които не чуват музиката.“
Фредерик Вилхелм Ницше

 МИСЪЛ НА БРОЯ

ЕЖЕДНЕВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ  
ОТ ШАБЛА ДО СЕЛИЩНО ОБРАЗУВАНИЕ „ КЪМПИНГ ДОБРУДЖА“, 

както следва:
Шабла – СО „Къмпинг Добруджа“

9:00 ч.; 10:00 ч.; 12:00 ч.; 13:00 ч.; 15:00 ч.; 18:00 ч.
СО „Къмпинг Добруджа“ – Шабла

9:30 ч.; 10:30 ч.; 12:30 ч.; 13:30 ч.; 15:30 ч.; 18:30 ч.

Билети се закупуват от автобуса. Цена 2.00 лв.

„ИЗКУСТВО ВЪРХУ КОПРИНА С 
ПОЛЪХА НА БАЛКАНА И МОРЕТО“

Зеленият образователен 
център има удоволствието да 
бъде домакин на феерично 
събитие, наречено „Изкуство 
върху коприна с полъха на Бал-
кана и морето“

Гостува ни Ива ПЕНЧЕВА 
- художник и ръководител на 
Школа за приложни изкуства:

 на 12 август (петък) от 17:30 
ч. Откриване на изложба „Ри-
сунка върху коприна“;

на 13 август (събота) от 
10:30 ч. Творческо ателие, на 
което ще можете сами да нари-
сувате своя картина върху коп-
рина, която да Ви остане при-
ятен спомен с „полъх на море“ 
от Шабла;

Цена за участие в ателие-
то:35 лв. с осигурени материали

Записване до 12.08.2022 г. в 
Зелен образователен център и 
на тел. 05743/4200

Краси Бончев, Миро Момчев и Деси Донева пяха на откриването 
на изложбата „Местни таланти“

ПОКЛОН!
Общинска 

администрация Шабла 
КАНИ ГРАЖДАНИТЕ И 

ГОСТИТЕ НА ГРАДА  
на 15 август 2022 година 

(понеделник) от 9:30 часа 
ДА ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА 
НА ОТКАРАНИТЕ ПРЕЗ  
1916 ГОДИНА ЖИТЕЛИ 
ОТ РАЙОНА НА ШАБЛА  

В МОЛДОВА. 

Място – паметната плоча 
в градинката между  

ул. „Волга“  и  
ул. „Равно поле“.   

ИЗЛОЖБА „МЕСТНИ ТАЛАНТИ“
На 1 август в Зеления обра-

зователен център (ЗОЦ) се от-
кри изложбата „Местни талан-
ти – Шабла 2022“. 

Ръководителят на ЗОЦ Да-
ниела Тодорова представи учас-
тниците в творческия форум и 
приветства присъстващите.

За пореден път в Зеления 
образователен център в Шабла, 
талантливи творци от нашата 
община и гости на града изло-
жиха направеното от тях. 

Тази година в изложбата 
участват над 15 дами с усет към 
българското, изящното и изоб-
разителното изкуство. В две от 

изложбените зали на Зеления 
център посетителите се докос-
наха до картини с флорална 
и морска тематика, сувенири, 
бижута и както се казва има-
ше за всеки по нещо, дори и за 
най-изтънчения вкус.

В изложбата участваха Люба 
Захова, Елена Маринова, Ма-
рия Илиева, Доротея Панчева, 
Ирина Печьорских, Наталия 
Борисова, Силвия Уолтърс, 
Цветанка Калчева, Светла 
Аврамова, Татяна Арнаудова, 
Галина Симеонова, Валентина 
Трифонова, д-р Росица Йор-
данова, Светлана Димитрова, 

Елена Дафова и Надя Крумова.
За доброто настроение на 

присъстващите се погрижиха 
Красимир Бончев, Десислава 
Донева и Мирослав Момчев – 

наш съгражданин, основател 
на школата по китара в Шабла, 
който бе избрал родния си град 
за своята лятна почивка.

Изгрев

ОТКРИХМЕ „STRAVAGANZA – ШАБЛА 2022“
На 2 август в Градския парк 

на Шабла се откри XV-ят меж-
дународен фестивал за ста-

ринна музика, песен и танц 
„Stravaganza – Шабла 2022“, 
който ще продължи до 14 ав-
густ. 

Фестивалът се организира с 
финансовата подкрепа на на-
ционален фонд „Култура“ и е 

под патронажа на кмета на об-
щина Шабла - Мариян Жечев.

Началото бе дадено от Петя 
Плукчиева – артистичен дирек-
тор на фестивала. Тя привет-
ства участниците и публиката, 
като представи програмата на 

юбилейното издание.
Първата музикална проя-

ва беше концерт-спектакълът 
„Тишината между нас“, излъчен 
в предаването „Вечната музи-
ка“ по БНТ.

Музиката е дело на Албена 
Врачанска и Курт Вайл, тексто-
вете на Бертолт Брехт, Питър 
Табит Джоунс и Светла Геор-
гиева. В ролите видяхме по-
знатите от миналото издание 
на „Stravaganza“,  Тереза Брака-
лова (мецосопрано на Старо-
загорската опера) и проф. д-р 
Николай Моцов (преподавател 
в Национална музикална ака-
демия „Проф. Панчо Владиге-
ров“), чиято е и сценографията 
на спектакъла. На рояла беше 
Зорница Гетова (също препода-
вател в НМА).

Всички изяви от програмата 
на  „Stravaganza – Шабла 2022“ 
през изминалата седмица се 
проведоха в Зеления образо-
вателен център в града. За тях 
четете на стр. 3.

Изгрев

4.5 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТ НА ВИК И УЛИЧНА МРЕЖА В ШАБЛА
Близо 240 хил.лв. са отпуснати и за училището в Дуранкулак

Община Шабла ще бъде це-
лево финансирана от Държав-
ния бюджет  с над 4.5 млн. лева 
с постановление на Минис-
терския съвет. Окончателно 
одобрена за ремонт на пътища 
и инфраструктура е проблем-
ната водопроводна мрежа по 
ул. „Добруджа“ в Шабла, като 
освен реконструкция на водо-
провода, проектът предвижда 
и цялостно асфалтиране и нова 
пътна маркировка на улицата.

Нашата Община е кандидат-
ствала още за рехабилитация 
на: ул.„Заводска“ ( 2 част), ул. 
„Дунав“ , северния обход на 
улиците „Червеноармейска“ и  
„2 юни“, като част от средства-
та ще бъдат разходвани по тези 
ремонти.  

Одобрен е и проектът за 
енергийна ефективност и 
топлоизолация в ОУ „Св. 
Климент Охридски“. За целта 

от Държавния бюджет са от-
пуснати 239  360 лв., като ре-

монтът включва още подмяна 
на дограмата в учебния корпус, 

работилницата и физкултур-
ния салон на училището.

Изгрев

Улица „Добруджа“ (вдясно на снимката)

След спектакъла, отляво надясно: Зорница Гетова, Тереза Бра-
калова и проф.д-р Николай Моцов.

Артистичният директор 
Петя Плукчиева даде начало-
то на XV-то издание на меж-
дународния фестивал за ста-
ринна музика, песен и танц 
„Stravaganza – Шабла 2022“.
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ИЗКУПУВАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

на високи цени в общини Шабла, Каварна, 
Балчик и Генерал Тошево. Консултация и 

подготовка на документи.
 Телефони: 0579 7 70 11, 0885 838 354

„НИМИ ТРАНС“ ООД ШАБЛА 
НАЕМА И ОБРАБОТВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 

на територията на община Шабла.

Телефон: 0883 44 07 21

ПРОДАВАМ

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ГАБЪР И ДЪБ (ЦЕПЕНИЦИ) 

200 лв./куб. м. 
Телефон за контакт: 0888/ 78 12 66

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ
и отстраняване на течове 

с газопламъчна хидроизолация.
Телефон за контакт: 0888/15-26-48

КУПУВАМ

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
ОБЩИНА ШАБЛА. 
ИЗГОДНО! СПЕШНО!

Тел. за връзка: 0885/43-55-99

ПРОДАВАМ ЧЕСЪН
Панчо Паскалев, с. Пролез

Телефон за контакт:0876/78-61-52

ПРОДАВАМ 
ПАРЦЕЛИ В РЕГУЛАЦИЯ В ТЮЛЕНОВО.

Телефон: 0899 53 83 09

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 
ШАБЛА
ИЗКУПУВА 
ЗЕМЕДЕЛСКА 
ЗЕМЯ!
Също съдейства за закупуването и продажбата на 

имоти в община Шабла.
Ако вие имате имот, за който искате да намерите 

най-добрия собственик, или познавате човек, 
който да има такъв имот, можете да се обадите на:

Телефон: 0886/22-85-99

НАЕМАМ 
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА.

Телефон: 0885 298 172

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 август 2022 година  

ще се навършат
 3 години

от смъртта на

АТАНАС КОСТАДИНОВ 
КРЪСТЕВ

(от с. Горун)
починал на 74 години

Мили и скъпи са спомените,  
които ни остави. 

Те ще живеят вечно в нашите сърца.
Никога няма да забравим безпределната 

ти доброта и обич към нас!
От семейството

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 11 август 2022 година 

се навършват
6 години 

от смъртта на 

СТАВРИ  ЯНАКИЕВ 
СТАВРЕВ

Добрите хора нивга не умират, 
не се превръщат в пепел или дим.
Те винаги оставят светла диря

и честен път, по който да вървим.

От семейството

Бръснаро-фризьорски салон
„ПРИ ПОЛИ“
  РАБОТИ ЗА ВАС:

от понеделник до петък – от 9:00 до 17:00 ч.
(без обедна почивка)

в събота – от 9:00 до 12:00 ч.

На Градския пазар в Шабла!

Моля, заповядайте!

ПРОДАВАМ ПРАСКОВИ, 
ЛИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 

на Градския пазар в Шабла

ФИРМА 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ШОФЬОРИ

Телефон: 0888 485 144

ВТОРА НАГРАДА ЗА САМОДЕЙЦИТЕ 
ОТ ПК „БОНКА ДОБРЕВА“ С. КРАПЕЦ

Певческата фолклорна група 
към Пенсионерски клуб „Бонка 
Добрева“ Крапец взе участие в 
VII-ия събор „Тараклъка пее и 
танцува-2022“. Той се проведе 
на 30 и 31 юли 2022 година в 
с.Градище, община Левски, об-
ласт Плевен. Над 140 състава 
и индивидуални изпълнители 
взеха участие във фолклорния 
събор.

Компетентно жури, сред 
които беше и народната певица 
Галина Дурмушлийска отреди 
втора награда на самодейците 
от Крапец.

„Галина Дурмушлийска на-
бързо ни представи книгата 
си, което много ни зарадва. Тя 
се чете на един дъх. В нея пише 
освен за песните – коя, как и 
откъде е написана, но и за пре-
селването. Проведохме една 

непренудена и много интерес-
на среща. Цяло щастие е за нас 
да се докоснем до любимата ни 
певица на живо.

В Долна Оряховица бяхме на 
гости на народния певец Петър 
Георгиев  - уредник на Етног-
рафски музей. Там разгледахме 
и се докоснахме до битието на 
отминалото време.

Срещата беше много въл-
нуваща. Попяхме си заедно 
няколко от неговите песни, 
които много харесваме.“ – каза 
за „Изгрев“ Славка Андреева – 
член на групата и допълни, че 
след всяко участие на събор 
или фестивал се стремят да по-
сещават забележителности или 
музеи водени от мисълта „Оби-
чаме си родината и я опознава-
ме“.

„Не мога да не благодаря на 

кмета на Общината за съдей-
ствието и на нашата ръково-
дителка Пенка Христакиева, че 

отделя от времето си за нас.“ – 
завърши г-жа Андреева.

Изгрев

Снимка за спомен с любимата народна певица Галина Дурму-
шлийска.

ЛЯТНО ТЕАТРО ЗА ДЕЦАТА В ШАБЛА
На 5 август в Шабла прис-

тигна единственият по рода 
си пътуващ фестивал „Лятно 
театро“. Той е специален пода-
рък от общината към децата - 
жители и гости на Общината и 
техните родители. 

Забавлението в парка за-
почна с весела лятна игротека 
за малки и големи с артисти 
от „Малка театрална компа-
ния“,която е и организатор на 
фестивала. В щурите игри се 
включиха и възпитаниците на 
ДГ „Дора Габе“, които бяха сред 
публиката в парка.

След това, малчуганите из-
гледаха приказката на Андер-
сен „Каквото направи дядо, 
все е хубаво“, изиграна от теа-
тралната трупа. Предиобедната 
програма завърши с изработ-
ването на „Кукли от фермата“ 
- еко работилница за кукли от 
зеленчуци. 

В разгара на турнето, „Лятно 

театро“ спечели престижната 
награда „АртАкция на година-
та: за изкуство с кауза“ в катего-
рия „Сценични изкуства“. 

Програмата на лятното теа-
тро продължи от 17.30 часа от-
ново в Градския парк.

На сцената се разигра не-
забравимото шоу с огромни 
сапунени балони на смешник 

от театър „Мале Мале“ и впе-
чатляващите му номера, сред 
които са човек, затворен в ба-
лон, пушек в балон и дъжд от 
сапунени мехури. 

За родителите имаше стен-
дъп комедия с първия бъл-
гарски вентролог Димитър 
Иванов – Капитана и неговата 
дясна ръка Бай Тъньо. 

За първи път фестивалът 
представи в Шабла и интерак-

тивната изложба „Дигитално 
мастило“ на VAR Lab с картини 
на Боряна Дончева, Иван Ма-
теев и Зоран Мише. Наблюда-
вани през мобилно устройство, 
графиките оживяват благода-
рение на разширена реалност и 
дават нови възможности за ин-
терпретация. Изложбата беше 
експонирана през целия ден в 
Градския парк.  

След Шабла турнето про-
дължава в Царево, Смядово, 
Девня  и Павликени.   

Фестивалът бе организиран 
от „Малка театрална компания” 
– независима организация, ра-
ботеща в сферата на сценични-
те изкуства. Наред с България, 
фестивалните участия на тру-
пата включват Белгия, Швеция, 
Турция и Румъния. Фестивалът 
„Лятно театро“ се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на 
Национален фонд „Култура“ и 
общинските центрове, част от 
турнето.  

Йорданка Радушева

От моркови и картофи малчуганите направиха произведения 
на изкуството.

Впечатляващо шоу със сапунени балони.
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ПОЕТИЧЕН КЪТ

АВГУСТОВСКА НОЩ
Това се случи с моя милост… Впрочем, 
за да съм точен, 
същинска случка нямаше във тоя 
час край морето – всичко бе в покоя, 
излъхван от тревите, 
от звездите 
и главно от един милиард щурчета, 
които със назъбени крачета, 
като с триончета, така трещяха, 
че сякаш щяха 
да разрушат, преди да стане ден, 
бунгалото, тъмнеещо зад мен. 
И тъй разкошно-звездна бе нощта, 
че всекидневните неща, 
суетни, летни, 
мимолетни, 
със своите „Чудесно!“, „Цар си!“, „Браво!“ 
във бягство се отдръпваха стремглаво. 
И бягаше не само суетата, 
а с бързина, за мене непозната, 
познатите ми зависти, омрази, 
дребнавости, лъжи, фалшиви фрази 
се стапяха, изчезваха далеч… 
И към щурчетата с такава реч 
обърнах се: 
– Приятелчета мили, 
стържете все така със всичките си сили, 
пълнете ни ушите, 
дано позаглушите 
завинаги, не само за минути, 
в нас чувствата на атоми надути, 
та тъй да станем мъдри и дори 
(макар че ще е трудно) по-добри! – 
Говорих тъй на смях, 
но не на тях, 
чувствах се голям под свода гъст 
– а бяхме уж нищожества, уж атоми – 
и всичко беше мир околовръст, 
и красота изпълваше душата ми.

Валери Петров

КАМЕРЕН КОНЦЕРТ 
НА ДУО „БАС ДАНС“

Фестивалната програма 
„Stravaganza – Шабла 2022“ в 
Зеления образователен цен-
тър започна на 3.08., с камерен 
концерт на дуо „Бас Данс“ от 
София. Струнният дует из-
пълни произведения на Хенри 
Пърсел, Джакомо Горзанис, 
Гийом дьо Машо, Лука Ма-
ренцио, Франсис Пиклингтън, 
Джорджо Майнерио1 Кристоф 

Граупнер, Лука Маренцо, Туано 
Арбо, Джон Дауланд, Мишел 
Корет и Фелекс льо Купе.

Освен средновековните мо-
тиви, „Бас Данс“ изсвириха и 
мелодии от автора на музика 
за филмите на  Федерико Фели-
ни, Лукино Висконти, Франко 
Дзефирели и  Франсис Форд 
Копола – Нино Рота.

Изгрев

Зелен образователен център Шабла
Ви кани на представянето на книгата

„СМЕХЪТ НА ДОБРУДЖА“ 
от Яни  Калиакренски 

Съставителството и издаването 
са дело на Атанас Димитров – Ата Дим, 

който ще представи книгата  
на 15.08.2022 г. от 18:00 ч.

Моля, заповядайте!

МАЙСТОРСКИЯТ КЛАС НА ПРОФ. МОЦОВ ОТНОВО 
ПОКАЗА МАЙСТОРСТВО И КЛАСА В ШАБЛА

В рамките на провеждащия 
се в Шабла Международен 
фестивал за старинна музика, 
песен и танц – „Stravaganca – 
Шабла 2022“, на 4 август бе из-
несен Заключителния концерт 
на Майсторския клас на проф. 
д-р Николай Моцов за млади 
оперни певци.

Като гости на концерта, към 
възпитаниците на преподава-
теля в Национална музикална 
академия „Проф. Панчо Влади-
геров“, проф. Моцов се включи-
ха и учениците от Майсторския 
клас по флейта на преподавате-
ля в НМУ „Любомир Пипков“ 
– Явор Желев.

Певците, обучавани от 
проф. Моцов бяха: тенорите 
Александър Иванов и Стоян 
Буюклиев, баритонът Николай 
Велков и сопраните Криста 
Петкова и Дари Бракалова.

Зорница Гетова бе на рояла.
Специален гост в концерта 

бе водещият мецосопран на 
старозагорската опера - Тереза 
Бракалова.

Както и на миналогодишно-
то издание на фестивала,  пе-
вците на проф. Моцов показа-
ха обаятелно присъствие и на 
сцената въпреки младежката си 
възраст и завиден професиона-
лизъм в изпълненията си. Пуб-

ликата се убеди, че, думите на 
откриването  на арт-директора 
на фестивала Петя Плукчиева, 
че тези млади оперни певци са 
тръгнали по пътя на Гяуров, 
Гюзелев, Кабаиванска и Гена Ди-
митрова не са празни приказки.

Александър Иванов изпълни 
„Alma del core“ на А.Калдара, 
неаполитанската народна песен 
„Santa Lucia“, „А, забрадила й“ на 
Добри Христов. Николай Велков 
изпя „Verdi prati“ на Хендел и 
„Стари дядо“ на П. Владигеров. 

Впечатлилата миналата го-
дина шабленската публика с 
изпълнението си на преработе-
ната от маестро Моцов специ-
ално за феста песен „Пусто ос-
тала Шабла“ – Криста Петкова 
индивидуално изпя арията на 
Саломе от операта „Иродиада“ 
на Масне, а след изпълнението 
на дуета й със Стоян Буюклиев 
от оперетата „Веселата вдови-
ца“ на Лехар, залата избухна 
в аплодисменти. Криста учи 
трета година в НМА и виола и 
за радост на публиката, заедно 
със Зорница Гетова на рояла 
изпълниха дует на песен от То-
дор Попов. Аристичният Стоян 
Буюклиев покори аудиторията 
и с дуета с Дари Бракалова от 
„Царицата на чардаша“, а ин-
дивидуално – с арията на Гу-
алтиеро из операта „Пиратът“ 
на Белини и ария из операта 
„Луд гидия“ на Парашкев Ха-
джиев.  Стоян и 18-годишната 
Дари Бракалова изпяха дуета 
„Живот човешки“ из оперетата 

„Царицата на чардаша“ на Кал-

ман, а Дари изпя и арията на 
мадам Санжен из едноименна-
та опера на Парашкев Хаджиев.

Петимата млади таланти 
предизвикаха аплодисменти и 
с изпълнението на квинтета си 
на „Биляна платно белеше“ на 
П. Владигеров.

Примата Тереза Бракалова 
започна с дует с Криста Петко-
ва – „Баракола“ из „Хофманови 
разкази“ на Офенбах. Изпъл-
нените от нея „Amor“  и „Black 
Max“ на Болкъм покачиха емо-
ционалния градус в залата, а 
безспорната поанта във вели-
колепния концерт бе неговия 
завършек – „Помниш ли?“, ду-
ета на Силва и Едвин из „Цари-
цата на чардаша“ в изпълнение 
на Тереза Бракалова и проф. 
Николай Моцов. 

ВЪЛШЕБНИ ФЛЕЙТИ ОТ МАЙСТОРСКИЯ КЛАС НА ЯВОР ЖЕЛЕВ
За втора поредна година, в 

рамките на фестивала за ста-
ринна музика, песен и танц 
„Stravaganza“ в Шабла, на 6.08. 
т.г.,  Майсторският клас по 
флейта на Явор Желев изнесе 
концерт. Участниците в класа и 

съответно в концерта бяха де-
вет ученици и студенти, обуча-
вани от маестро Желев: Борко 
Петров (най-младият участник 
в класа), Гергана Стоилова, 
Софи-Никол Велинова, Лора 
Кръстева, Теодор Димитров, 
Аксиния Страхилова, Мина 
Кирилова, Белослава Бочева 
и Лора Алексиева. Младите 
флейтисти акомпанирани в 
някои от изпълненията си от 
Зорница Гетова на рояла, по-
днесоха на публиката в залата 
песни и мотиви от Моцарт, 
Хендел, Бах, Чайковски и дру-
ги европейски композитори. 
Имаше и „български блок“, в 

рамките на който прозвучаха 
произведения на П. Хаджиев, 
П. Стоянов, А. Карастоянов, М. 
Коларов.

“Лесен инструмент няма, но 
флейтата е благодатен такъв“ 
– отговори преди началото на 

концерта Явор Желев на въ-
прос на колежка. И публиката в 
залата се убеди в това. От сона-
ти и валсове, до ръченици – за 
възпитаниците на маестро Же-
лев инструментът нямаше тай-
ни и те извличаха от него въз-
можно най- богатата палитра 
от багри, усещания, емоции и 
чувства, които докоснаха пуб-
ликата и въвлякоха в чудния 
свят на младите музиканти. 
Хората в залата оцениха това и 
след всяко изпълнение избух-
ваха в бурни аплодисменти.

Явор Желев също допри-
несе за атмосферата в залата с 
начина, по който водеше про-
грамата на концерта – с тънко 
чувство за хумор, той „прели-
ваше“ от изпълнение в изпъл-
нение и плавно и постепенно, 
аудиторията се потапяше в па-
ралелната реалност, изградена 
от талантливите флейтисти.

Самият Желев не изпълни 

нищо в рамките на концерта 
на Майсторския си клас, за-
щото не това беше целта на 
изявата. Но два дни преди 
това, на концерта на Майстор-
ския клас на проф. д-р Нико-
лай Моцов за млади оперни 
певци, той и неговите ученич-
ки: единадесетокласничките 
от Националното музикално 
училище, Гергана Стоилова, 
Софи-Никол Велинова и Лора 
Кръстева бяха поканени като 
гостуващи участници. Тогава, 
преподавателят в Национал-
ното музикално училище Же-
лев, заедно със своята ученич-
ка Гергана Стоилова изпълни 
дует из операта „Вълшебната 
флейта“ на Моцарт. През от-
миналата събота, флейтите на 
възпитаниците на Явор Же-
лев наистина бяха вълшебни 
и омагьосаха публиката в Зе-
ления център в Шабла.

Страницата подготви 
Йордан Енев

Явор Желев връчва дипломите на участниците в Майсторския 
си клас. На снимката – на Теодор Димитров.

Най-младият участник в концерта – Борко Петров, в дует с 
Мина Кирилова изпълняват мотив от опера на Моцарт

Дуетът на Гери Стоилова с 
маестро Явор Желев на кон-
церта на Майсторския клас 
на проф.д-р Николай Моцов

В квинтета „Биляна платно белеше“, всички участници в Май-
сторския клас на проф. Моцов са на сцената. Отляво-надясно 
на снимката: Стоян Буюклиев, Александър Иванов, Николай Вел-
ков, Дари Бракалова и Криста Петкова.

Криста Петкова и Стоян 
Буюклиев в дуета из оперета-
та „Веселата вдовица“.
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РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП: Йордан Енев, Йорданка Радушева
СЪТРУДНИЦИ: Мария Недялова, Георги Стефанов, Дияна Димитрова, 
Николинка Георгиева, Мария Дончева, Невена Огнева, Деян Димитров, Галя Камберова, 
Христина Радева-Стоицева

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА: Марин Цанов
ПЕЧАТ: Печатница “Влади” – В. Влаев, Каварна

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ, ДО И ПРЕМИНАВАЩИ 

ПРЕЗ АВТОСПИРКА ШАБЛА
Каварна – Шабла – 7:30 ч. – ежедневно, без събота и неделя 
(междинни спирки – Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Добрич -  8:30 ч.; 16:00 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Горун, Поручик Чунчево, Хаджи 
Димитър, автогара Каварна,  Соколово, Сенокос)
Добрич – Шабла -  13:00 ч.; 18:30 ч. – ежедневно, без събота и 
неделя (междинни спирки – Сенокос, Соколово, автогара Балчик, 
автогара Каварна, Хаджи  Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Варна – 9:00 ч.; 12:20 ч.; 16:15 ч.; 17:00 ч. – ежедневно; 
13:54 ч. – само събота и неделя (междинни спирки – Горун, 
Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Каварна, Балчик)
Варна – Шабла – 8:15 ч. – само събота и неделя; 8:50 ч.; 12:30 
ч.; 15:00 ч.; 18:40 ч. – ежедневно (междинни спирки – Балчик, 
Каварна, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Горун)
Шабла – Граничар – 10:16 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец,  Дуранкулак)
Граничар – Варна – 13:00 ч. (само в събота и неделя) (междинни 
спирки - Дуранкулак, Крапец, Езерец,  Шабла,  Каварна,  Балчик)
Шабла – Граничар – 6:50 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Ваклино, Смин, Черноморци, Захари Стояново)
Граничар – Шабла – 7:20 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, разклона на с. Крапец)
Шабла – Граничар – 17:00 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Езерец, Крапец, Ваклино, Смин, Черноморци, Захари 
Стояново)
Граничар – Шабла – 17:30 ч. (само в работни дни) (междинни 
спирки – Дуранкулак, Ваклино, Крапец, Езерец)
Билети се закупуват от шофьорите на автобусите.

ВАЖНО!
Фирма „Юнион Ивкони“ 

СЪОБЩАВА, ЧЕ ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА 
ЛИНИЯТА ШАБЛА – СОФИЯ И ОБРАТНО.
Автобусът по същата линия тръгва от Каварна в 9.30 часа.

Билети могат да се закупят и  
в офиса на „Юнион Ивкони“ в Шабла.

Телефон за информация: 0879 356 055 

Студио за красота

„FANTASY“
работи от понеделник 
до събота, с и без 
предварително записване.
За записване на час:
Донка - фризьор, тел.: 0886/22-85-99;
Габриела – маникюр и педикюр, тел.: 0883/37-12-47

Ателието се намира срещу входа на  
банка ДСК в Шабла.

Моля, заповядайте!

ПОБЕДИТЕЛЯТ В ТЕНИС-
ТУРНИРА ОТ ЛЯТНАТА 
ЛИГА ПРЕД „ИЗГРЕВ“

През последната седмица 
на юли се проведе турнир по 
тенис на корт за любители от 
„Лятна тенис лига  - Шабла 
2022“. 

Победител във финалната 
среща стана 39-годишният 
Андрей Енев от Каварна. 
Андрей Енев участва на 
турнир в Шабла за трети път, 
но за първи път го печели. 
Като любител ходи редовно на 
турнири и решава да премери 
сили с други състезатели и в 
друга обстановка.

Като дете тренира 3-4 
години, прекъсва и започва 
отново покрай сина си, който 
също тренира тенис в родната 
Каварна. Определя тениса 
и колоезденето като свои 
хобита.

На въпроса с какво нашия 

турнир се отличава от всички 
останали, в които е участвал 
Енев каза за „Изгрев“

„При вас има тиха и спо-
койна обстановка. Има места 
за публика и съдия. Това е 
много важно за състезателите. 
Освен това турнирите са ве-
черни и се провеждат в удобно 
за състезателите време - след 
работа. Почувствах надпрева-
рите като празник за любите-
лите на тениса. Мотивираща 
беше и публиката -  над 40 
човека.

Отново ще дойда, защото 
игрите бяха в джентълменска, 
приятелска атмосфера, с 
уважение към противника. 
Освен това тенисът влияе 
много добре и на децата, учи 
ги на дисциплина и ред.“

Изгрев

ЗА ТРЕТИ ПЪТ „ДЖАЗ ЗА ДЕЦА“  В ЗЕЛЕНИЯ ЦЕНТЪР
За трета поредна година, 

фестивалът „Джаз до морето“ 
се обърна и към най-малките, 
като организаторите напра-
виха „Джаз за деца“ в Зеления 
образователен център в Шабла. 

През 2020 г. акцентът на „Джаз 
за деца“ беше запознаването 
на младите меломани със сак-
софона като музикален инстру-
мент, а през 2021 г. – с китарата.

Сега, на 7 август (неделя), 

Стела Зарева нагледно обясни 
пред препълнената с деца от 
различни възрасти и техните 
родители зала, какво предста-
вляват ударните инструменти 
(барабан, чинели, кастане-
ти, хлопки, дайре, маракас), 
а Стоян Жеков им представи 
тромпета.

В своеобразната беседа, де-
цата се включиха с въпроси, на 
които музикантите с удоволст-

вие отговаряха.
В уъркшопа с изпълненията 

си на пиано се включиха Вики 
Нанкова (8 г). от Каварна и 
Петко Франгов (9 г.) от Шабла 
– и двамата възпитаници на 
музикалната педагожка Теоф-
ания Христова. Връстникът на 
Петко, Лъчезар Ставрев от Ва-
рна също посвири на пианото, 

а кака му Елица – на кларинет. 
След соловите си изпъления, 
малките музиканти ги повто-
риха, но вече със съпровода на 
ударните на Стела и тромпета 
на Стоян. Напълно в духа на 
джаза като идея, с импровиза-
ция на пианото под съпрово-
да на Стела и Стоян се вписа 
и 15-годишният Александър 
Калтенборн от (Франкфурт 
Германия).

За радост на всички, сре-
щата завърши с джем сешън 
– Стоян Жеков на тромпета 
импровизираше на тема кул-
товата „Summer time“, а всич-
ки деца бяха брас-секция и  с 
съпровождаха с донесените от 
Стела Зарева ударни инстру-
менти.

Изгрев

Най-малката изпълнителка в неделя – чаровната Виктория 
Нанкова от Каварна

Лъчезар (на пианото) и сестра му Елица (с кларинета) Ставреви 
от Варна. Елица после изсвири доста сложна композиция и на 
пианото

Джем сешънът в Зеления център, под погледа на организатора 
и арт директор на „Джезерец 2022“ – Павлета Проданова (вля-
во на снимката)

„ДЖАЗ ДО МОРЕТО“ В  ЕЗЕРЕЦ – МУЗИКА, 
УСМИВКИ И СВОБОДА

На 6 август 2022 г. (събо-
та), за четвърти пореден път 
се проведе „Джаз до морето“ в  
село Езерец, придобил попу-
лярност сред феновете си като 

„Джезерец“. Това издание на 
джаз-феста бе с участието  на 
„Теодосий Спасов трио“. Въл-
на от почитателки, приятели и 
съмишленици на джаза се сте-
коха на поляната в село Езерец,  
като всеки затаи дъх от неве-
роятно красивия звук, огласящ 
малкото селце. Теодосий Спа-
сов, Александър Леков и Начи 
Господинов изпълниха свои 

авторски произведения, съче-
тани с фолклор, неравноделни 
размери, етно и джаз, смесени в 
магическо озарение. На Преоб-
ражение Господне, поляната се 

озари от космическата музика 
на Теодосий Спасов.

 Традиционна организатор-
ката и арт-директор на фес-
тивала - Павлета Проданова и 
дъщеря й - Пламена Костова, 
изпълниха също свои автор-
ски и познати парчета, както 
и Франк Нестлер (саксофон), 
познат вече на публиката в Езе-
рец.

Заедно с триото, разбира се 
традиционно имаше  Джем се-
шън. Прозвуча блус от Милчо 
Левиев в различни интерпрета-
ции,което впечатли 
публика и гости.

На финала, 
певческа група от 
с.Езерец се включи 
към програмата. Те 
изпълниха, заедно 
с „Теодосий Спасов 
трио“ популярна-
та добруджанската 
песен „Мило ми е 
мамо, драго ми е, 
татко“,  а изпъл-
нението буквално 
взриви сцената!

 Доволни, ус-
михнати и с грей-
нали лица, гостите 
си тръгнаха, вече 
очаквайки следва-
щото издание на 
„Джаз до морето 
– Езерец“. Органи-
заторът на феста, 
Павлета Проданова 
благодари на община Шабла, 
кметство Езерец, Народно чи-
талище „Отец Паисий 1901“ 
с.Езерец, к-с „Радост“, хотел 
„Дивата патица“, както и на 
всички спонсори и добровол-

ци, помогнали за това и чет-
въртото издание на джаз-феста 
в Езерец да бъде красиво и не-
забравимо.

За проведения в рамките на 
„Джаз до морето – Езерец“  на 
следващия ден в Зеления цен-
тър в Шабла „Джаз за деца“, че-
тете по-долу на страницата.

Изгрев

Вече и големият Теодосий Спасов свири на джаз-феста в Езерец…

Духът на „Джаз до морето“ в Езерец. Сним-
ка – Андон Донев.


