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Април 2019 г.

Бележка на редактора

Март беше наситен с международни фестивали и концерти. За април е планувано:

13 април - изява на деца от училище "България" на концерт на хърватска детска група

20 април - театрална постановка "Песента на цикатите" и парти за Великден

25, 26 и 27 април - театрален спектакъл на Цвета Касабова

На 21 април е Цветница, а на 28 април - Великден. Дано и температурите да са пролетни 

за радост на всички деца в красиви роклички. Празничните служби в цървата "Свети 

Климент Охридски" (19600 Ford Rd, Dearborn) са както следва:

27 април, събота от 23:15 ч. и на 28 април, неделя от 11:00 ч.  

Информация в аванс:

5 май - моноспектакъл на английски език "Допустимо ли е?" по разкази на Чудомир

11 май - изпит по български език, програма „Печат за двуезичност“ за ученици в 11-ти и 12-

ти клас

25 май - концерт за завършване на учебната година и празник на буквите 

9 юни - международен детски фестивал, Балкански център в Трой

Даниела Начева

Tеатрална постановка и
Великденско парти на 20 април

на 20 април от 19:00 ч. в Balkan American Center (1451 E. Big Beaver, Troy 48083)

Театър "Отражение" - Торонто, Канада

представя: "Песента на цикадите" 
Постановка: Симеон Димитров



Участва: Мария Н. Ангелова  

Вход: $25

20:30 - 23:00 ч. Великденско парти с музика и танци. Вход: $10

Театър и парти заедно: $30

За билети: 586-215-6553 Велеслав Начев

Танцов спектакъл Цвета Касабова

Студентите по театър от University of Michigan с ръдоводител Цвета Касабова са 

подготвили танцов спектакъл за края на на семестъра. Представлението е по кратки истории 

от японския писател и преводач Харуки Мураками.

April 25, April 26 and April 27 from 7:30 p.m.

Walgreen Drama Center - Newman Studio

1226 Murfin Ave, Ann Arbor, MI 48109

 Devised Dance/Theatre piece inspired by short stories by Haruki Murakami and many more. 

Directed by Tzveta Kassabova with the cast. “And then I realized that the deep darkness inside me 

had vanished. Suddenly. As suddenly as it has come. I raised myself from the sand and, without 

bothering either to take off my shoes or roll up my cuffs, walked into the surf to let the waves lap at 

my ankles.” What does it mean to tell a story? Who is the storyteller, who is listening? What real 

geography is surrounding us and what landscape do we imagine in our stories?

Изяви на деца от училище "България" 



Магдалена Янев е ученичка от 5 клас в Troy Union Elementary School. На 26 март в 

училището имаше фестивал на нациите. Маги танцува заедно с Амира, Кристина и 

Симона. На българската маса имаше сувенири и вкусна питка. 

На 21 март в Chippewa Valley High School in Clinton Township имаше фестивал с танци и 

изложение на табла и предмети от различни държави. Симона Иванов, Беатрис Евгениева, 

Анжелина Бонев, Магдалена Янев и Жана Димитрова представиха български народен 

танц. Браво!   



"ДОПУСТИМО ЛИ Е?" 
е моноспектакъл, преведен и адаптиран от разкази на великия български хуморист 

Чудомир. 

5 май, неделя, 14:00 - 16:00 ч. Troy Community Center  

Превод и адаптация на английски: Златомир Молдовански

Режисьор: Бернард Балбот

С участието на: Златомир Молдовански

1965 е..., времето на социализма. Група селяни най-после са одобрени за жителство в 

София и чакат Петър Петровков, който ще ги приветства в техния нов, аристократичен 

живот, за който дълги години са се борили и жадували. Но, мечтите и реалността често 

някак си се разминават...

Чудомировите истории съдържат тези типично български отличителни черти и нрави, които 

често ни разобличзават и ядосват, но най-вече ни помагат гордо да се смеем на себе си. 

"Допустимо ли е?" се играе от 2014-та година пред пълни салони във Флорида, Колорадо, 

Илинойс, Ню Йорк, Минесота, Онтарио и Охайо. Официална селекция на United Solo 

Festival, NYC 2014 и Springworks Arts Festival, Stratford, ON 2018. 

За актьора: Златомир Молдовански е американски актьор и режисьор от български 

произход, започнал творческия си път като дете на сцената на пловдивския театър. 

Завършил е Бирмингамската консерватория по класически театър, с магистратура по 

актьорско майсторство и драматургия в Консерватория „Асоло“ и бакалаварска степен по 

драматичен театър в Консерваторията в Синсинати. Член на актьорските съюзи на САЩ и 

Канада. Играл е в Стратфорд Фестивъл, Театър „Лукинглас“, Театър „Крийд“, Театър 

„Асоло“, Театър „Профайлс“, „Дрилинг Къмпани“, „Ню Стейдж Колектив“, както и в 

американския сериал „Madam Secretary“ и канадския филм "Ромео и Жулиета". 

Режисьорският му дебют е в чикагския театър Trap Door Theatre с българската пиеса "Няма 

ток за електрическия стол" от Александър Секулов ("Аскеер" 2016 за най-добър нов текст). 

България беше представенa на фестивали в колежи

На 28 март имаше фестивал с представяне на различни държави в Schoolcraft College в Ливония. На 

снимката вляво е Дориана Стафорд, която неуморно разказва за България по време на фестивала. 

По същото време имаше и фестивал в Оakland Community College in Auburn Hills. Даниела Начева 

подреди маса с български сувенири, а студентите опитаха филийки с лютеница и българско сирене.



Честито бебе

Найа Пендева се роди на 2-ри февруари с тегло 7 паунда 15.5 
аунции, 20 1/4 инча дълга. Това е първа рожба за Aлбeна и Сюлейман 

от Novi. Родители, баби, дядовци и роднини сa много щастливи. 
Бебето вече се усмихва, особено сутрин в 3 часа, когато се сменя 

памперса!
Найа обича биберонките и в ръцете на мама и тати се чувства 

най-добре.

Щастливи сме да споделим радостта от раждането на сина ни 
Кардам Сарафов на 22 март.

Дъщеря ни Рейн Кали е горда да го представи, нали е какичка.
Дияна и Иван 



На 8 март се роди Mila Rose Angell (8lbs 3 oz., 21.5 inches) - първа 
рожба за Яна и Jon Angell от Рочестър. Бебето е много активно - 

надига глава още от първия ден. Смайва родителите си всеки ден -
 заглежда се, разпознава гласове и слуша с интерес български детски 

песнички. Мила обича да се гушка с баба Креми, а да помага за 
бебето от България е дошла маминка Стефка. 



По червения килим

От почти 30 години живея в тази държава на неограничените възможности с многобройно 

ограничено, мислещо население. И се чудя аз ли бавно схващам или част от мозъка ми 

започва да атрофира, та не мога да разбера някои неадекватни реакции и криво разбрани 

човешки действия. Какъв грандиозен абсурд?! Един човек строшва от бой и нанася 104 

удара по главата на друг човек, три пъти го нокаутира, и цяла зала го аплодира, 

поздравява и му се възхищава. След това същият този човек, в еуфорията от победата 

съвсем чистосърдечно целува интервюиращата го репортерка и света на псевдо 

моралистите се стоварва върху и без това цепнатата му с аркада глава. В стачка ли бяха 

здраво мислещите психолози, та никой не видя как светнаха като морски фарове очите на 

Дженифър Суши след целувката. Но спонтанната реакция на нашия емоционален герой 

му изигра лоша шега и колелото се завъртя. През месец май предстои съдебен процес за 

скандала и вземане на решение относно лиценза на Пулев за боксови срещи в Америка. 

Дали Дженифър Суши ще напълни с финикийски знаци пеликанската си гуша или ще 

остане капо? Бъдещето ще покаже. От сърце й пожелавам пълно фиаско. Ето сега пък и 

един лиричен яд ме прихвана:



Кубрат Пулев в Америка дойде,

Богдан Дину от бой да съдере.

Но яко главата му пострада,

защото румънеца му направи аркада.

В седмия рунд Кобрата го нокаутира,

защото оня от дума не разбира.

Сто и четири удара му нанесе в главата

и цялата зала му падна в краката -

възторжени аплодисменти и поздравления,

сърдечни изказвания и извинения.

Кръшна репортерка го интервюира

и една камара проблеми му сервира.

Той я награби с целувка по устата,

без да мисли, че тя ще му разкаже играта.

Ама хитрата човекоядка Суши,

реши с милион долара да се нагуши.

Само адвоката да не й пали моторетката,

защото крива ще й излезе сметката.

Абе, Кобра, що пък мен не нацелува� ,

и да зарадваш бабешката ми душа,

та да ти излезе всичко на половин цена?

Че в Америка ще тръгна на просия

дъщеря ми, адвокатката, работи на версия.

Тези палави женички са като грабливи малки птички.

Пред Кобрата кръшно се въртят

валутата с финес да му оберат.

Яко Кобра се прецака,

но в България Андрея чака.

Там ще има второ полувреме

важното е хич да не ти дреме.

От вратата роклята раздирай

С нокаут в спалнята я паркирай

и започнете яко борбата,

в която винаги победител е жената.

Даже да е поднала в туш,

думите й ще ти дойдат като леден душ.

Но стига този случай съм визирала,

и за процеса съм ви информирала.

В бъдещето ще се види резултата,

на съдебния тепих ще се развихри борбата.

Пожелавам на нашия герой



да не се предава и да не бие отбой.

Нека само славно побеждава,

а после, ако иска с мен да се забавлява.  

Емилия Димитрова



Козунаци за Великден



Можете да си поръчате вкусни домашни козунаци, козуначено руло или погача на леля 

Надка на телефон 248-704-6971

Изпит за български език
Вторият изпит за признаване владеенето на български език ще се проведе на

11 май 2019 г. в училище „България” на адрес: 4151 Е. Big Beaver, Troy MI 48083. 

Началото на изпита е в 11:30 (18.30 часа българско време). Изпитът се администрира 

онлайн от Департаментa за езиково обучение при СУ „Св. Климент Охридски” (ДЕО – СУ).

След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат.

Изпратете имейл на info@BulgariansinDetroit.com до 12 април, за да заявите участието си.

Примерните и диагностичните тестове за определяне на нивото на владеене на български 

език се намират в модула „Тестиране на знанията по български език като чужд“ на 

началната страница https://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/.

The Michigan Seal of Biliteracy has been created to recognize high school graduates who exhibit 

language proficiency in English and at least one additional world language.

The Seal has been created to encourage students to study world languages and embrace their 

native and heritage languages. The Seal will provide employers with a way to identify individuals 

with strong language and biliteracy skills. The Seal may serve as an additional tool for colleges 

and universities to recognize applicants’ language abilities for admission and placement.

Yassen Kraychev - Аttorney

Stoychev & Co Law Office

Skailer 12 Str, 3th floor, Plovdiv 4000, Bulgaria

mobile: +359 883 40 99 88, yassenkraychev@gmail.com

https://stoychevco.com/





Ако желаете да поздравите роднина или приятел, да рекламирате нов 
бизнес или да подкрепите вестника на българите в Детройт, може да 

направите дарение чрез paypal.me/bulgariansindetroit
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