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Бележка на редактора
Ако някой ми беше казал, че ще се радваме на температура от 60 градуса през
февруари, сигурно нямаше да му повярвам. Какво по-хубаво обаче от слънчеви дни? Със
започването на март, надявам се те да са още повече. В този брой можете да прочетете
за изяви и награди на българи от Детройт. Имаме си и Оскар!
НЕ успяхме да съберем 60 заявления за отваряне на секция за гласуване и ще
следим провеждането на изборите на 26 март само в другите населени места в САЩ.
Децата от училище «България» зарадваха родители и гости с любими стихове и
песни за 3 март и Баба Марта. Можете да видите снимки от тържествата във филиалите в
Плимут и Трой.
Продължава събирането на финансови средства за Антон Димитров. Той вече е
започнал лечение в Германия и се нуждае от нашата помощ. Виж повече на страница 5.
На 26 март ще се радваме на изпълнението на танцов състав «Тамбурица» от
Пенсилвания. Българските танци обикновено се радват на най-много ръкопляскания.
Емилия Димитрова ще ви разходи по Червения холивудски килим. Тази година
беше по-специална за България, заради номинациите на български творци и Оскара на
Владимир Койназов.
Честит празник на всички дами.
Даниела Начева
Редактор на елекронен вестник „Българите в Детройт“
Интересно видео за България, с което можете да покажете страната ни:
https://www.youtube.com/watch?v=_LzdovpETPE

Кокичета в градината на Димитрия и
Николай Начеви от Waterford

Две кокичета си говорят, че пролетта ще
дойде скоро в градината на Маргарита
Томпсън от Livonia
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Празникът 3 март бе отбелязан във филиал Трой
Децата от училище „България“ зарадваха родители и
гости и изпяха химна на България. Програмата
продължи с любимите патриотични песни „Де е
България“ и „Вятър ечи, Балкан стене“.
В часа по български език учениците от 3 и 4 клас бяха
написали пиеса за баба Марта и направиха
драматизация по нея. На сцената те влязоха в ролите
на мързеливи котараци, безстрашни мишки, щъркел,
добрата Баба Марта и Пролетта. Майките и бабите
бяха изненадани с красиви лалета за следващия
празник през март – Деня на жената. Баба Снежка
Байдова поздрави гостите с песен за внуците. Общо
хоро събра млади и стари, които си пожелаха да
празнуват заедно националния празник, макар и далеч от
България.
Даниела Начева

Снимки: Пламен Вълчев
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Празникът за 3-ти март в Плимут
И тази година в училище „България“, филиал Плимут
отбелязахме 139 години от освобождението на България
от турско робство. Учители и родители се стараем да
предадем на децата ни традициите, предадени от
нашите родители и няма значение, че живеем толкова
далеко от Родината.
Децата рецитираха стихотворения и пяха песнички
както за 3-ти март, така и за баба Марта и 8-ми Март.
Баба Марта дойде отдалече да върже мартенички на
ръчичките на дечицата за здраве и късмет.

Децата подариха на мама и баба цвете с
целувка и после всички заедно похапнахме
от лакомствата, който бяхме приготвили с
любов.
Валентина Маринова
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Да помогнем на Антон

Всички сме чували приказката "от българи в чужбина бягай". Гордея се, че я
опровергаваме все повече с всеки изминал ден! Благодарим за протегната ръка, за
всяка помощ оказана на Тони в този труден момент! Страшното е, че никой не е
застрахован, хубавото е, че си помагаме! Ако имате възможност, моля ви, дарете!
Ако ли не, поне споделете с близки и познати. Лечението на Тони в момента е над $6
000 на седмица!!!
За повече информация и да следите кампанията и развитието, моля посетете
GoFundMe https://www.gofundme.com/antondimitrov/ и фейсбук: https://
www.facebook.com/togethersavingtony

Елена Капинчева
Friends, please continue giving hope, spread the word, share Tony's GoFundMe page.
The treatment Tony is currently under is minimum $6K a week! A WEEK! And right now
it's indefinite. Donate if you can and please, share, share, share!
https://www.gofundme.com/antondimitrov/

Банкова сметка: Huntington Bank
Routing: 044000024
Account: 02773231780
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Предвижда се изнесен консулски ден на 9 април
Уважаеми дами и господа,
За услуга на българските граждани от Метро Детройт ще се проведе изнесен консулски
ден на 9 април 2017 г. (неделя) от 09:00 до 15:00 ч. на адрес Balkan American
Community Center (1451 E. Big Beaver, Troy, 48083).
Всички желаещи следва да изпращат своите заявки на български език, в които да
бъдат посочени: трите имена и вида на услугата, която ги интересува. Електронен
адрес: consulate.chicago@mfa.bg и subject: Detroit Consular Day. Изнесеният
консулски ден ще бъде проведен само ако бъдат събрани достатъчно
предварителни заявки за обслужване от гражданите.
Всички услуги при изнесените консулски дни са със завишение от 100%. Приемат се
плащания само в брой или money order.
На всички регистрирани ще бъде изпратен график и час, за който са предвидени за
обслужване. Снимки и отпечатъци ще се вземат на място. Тези, които не са се
регистрирали предварително също ще могат да бъдат обслужени, но след регистрираните
граждани.
В този ден ще можем също да връчваме готови за получаване лични документи, ако
предварително желаещите ни изпратят информация на гореуказания електронен адрес,
със своите имена и посочат вида на документа, който очакват.

Ivan Anchev Ph.D.
Consul General of Bulgaria in Chicago, IL
737 N. Michigan Avenue, Suite 2105
Chicago, IL 60611
Phones: (312) 867-1904
Fax: +1 (312) 867-1906
E-mail: ivan.anchev@mfa.bg
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Изява на български деца
Кристина Барбов, на 9 години, зае първо
място в многобоя в своята група на
състезание по художествена гимнастика във
Bloomfield Hills, Мичиган, което се проведе
на 11 февруари.
Тя тренира в клуб Oakland Rhythmic Gymnastics от година и половина. Криси се справя
отлично и с обръч, и с върже, и на земя.
Пожелаваме успех на младата гимнастичка
и бъдещо „златно момиче“!

На състезание по спортна гимнастика в
Чикаго, което се проведе от 10 до 12
февруари, 11 годишната Кристи Колева от
Детройт спечели три медала. Тя се
състезава в осмо ниво и нейният отбор се
класира на трето място.
Криси спортува от малка в клуб „Michigan
Academy of Gymnastics” в Westland, който
беше избран за клуб на годината в Мичиган
за 2016.
Майка на Криси, Мариана се надява
дъщеря й да няма контузии и да успее да
влезе в колеж с любимия спорт въпреки
голямата конкуренция.
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Група за най-малките
Българско-английска двуезична група за най-малките дечица. Елате заедно да
опознаем чудния свят на българските песни, стихчета и приказки. Тази група е за
любопитните деца от 0 до 24 месеца, които искат да изучават български език.
Срещите ще са през делничните дни на седмицата. Времето и мястото ще се
определят въз основа на интереса.
За повече информация, моля свържете се с Цвети Сталман:
tsv.stahlman@gmail.com или 248-835-0399.

Bulgarian/English Bilingual Baby Group: Come and experience play time in the
amazing world of Bulgarian songs, rhymes and stories. This weekly play group is
for children between 0 to 24 months old who enjoy exploring and learning more
about the Bulgarian language. Meeting will be held on weekdays, time and location
to be determined based on interest and availability. For more information please
contact Tsvety Stahlman at tsv.stahlman@gmail.com or 248-835-0399.
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Покана за изложба на Веси Вълчева
I would like to invite to you to The AfrocentricX - A Celebration of the Black
Women Mixer and Art Exhibit on March
26, 3:00—6:00 p.m.
Come enjoy an afternoon of education,
live entertainment, networking, and empowerment presented by YP Empire and
Vesy Valcheva.
Experience culture with an ethnic collection of inspiring photography and a poetic
documentary by Vesy Valcheva!
Location: Ponyride, Detroit.
Tickets are available for purchase
www.theafrocentricx.eventbrite.com
To learn more about The AfrocentricX
visit www.ypempire.com
Vesy Valcheva
Заповядайте на среща и прожекция на
документален филм с интервюта с
чернокожи жени, които имат собствен бизнес, направен от нашата съгражданка Веси
Вълчева.

Представяне на България в гр. Стърлинг Хайтс
На 3 март се проведе международeн
фестивал в гр. Стърлинг Хайтс (Sterling Heights
Cultural Exchange).
Освен традиционните сувенири, на
българската маса за първи път имаше кисело
мляко, лютеница, шопска салата, таратор,
баници и тутманик. Вкусната храна беше
приготвена и дарена от фирма „Неси“
специално за събитието. Катя Ангелова с
любов обясняваше за българските готварски
традиции и щедро раздаваше на всеки да опита.
Не сме броили колко посетители научиха
за България, но всички обещаха да посетят
нашата маса и догодина.
Даниела Начева
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Оскар за аксесоари спечели Диана Чолакова
Red Carpet Concierge International е организация за изкуство и
мода в Чикаго, която всяка година връчва награди Оскар
(Oscars THE Documentary Awards), които са паралелни с
Оскарите в Холивуд. Тазгодишното събитие се проведе на 19
февруари в Penthouse III в Чикаго в присъствието на 170 гости.
Модният дизайнер Merle Taylor, Директор на организацията и
нейният екип правят шоуто по червения килим за седма година.
За първи път в изисканото събитие е включена и организацията
от Мичиган (Michigan RCCI). Номинираните представители от
Мичиган са оценени много високо от международното жури.
Наградите се връчват от Sherlyn Fox и Debbie Permoda.
Победителите от Мичиган са: Russell E Welch III - Модел на
годината, Peytyn Herron – дете-модел на годината, Диана
Чолакова - дизайнер на аксесоари, Wafaa Lahlah – дизайнер на
годината, Peytyn Herron – млад дизайнер, Jolene Kunde–
специални ефекти.
Неуморната работа като дизайнер на аксесоари и бижута
на нашата съгражданка Диана Чолакова се оценява и забелязва
в модните среди.
Тя беше
номинирана в
две категории:
дизайнер на
годината и
дизайнер на
годината за
аксесоари.
Нейната дъщеря
Дария
Димитрова също
беше номинирана за Оскар за Млад дизайнер на
годината.
Честито на Диана Чолакова с пожелание за
още много успехи през настоящата година. Можете
да видите аксесоари, изработени от нея на фейсбук
страницата Diana's FairyTale Jewelry.
Следващата изява е на 23-24 март в Лас
Вегас, където Диана ще се представи с модно ревю
по картини на румънската художничка Сандра Кук.
Даниела Начева
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Покана за концерт на Tamburizans

March 26, 2017 – Sunday – 2pm – Seligman Performing Arts Center –
Country Day High School, 22305 West 13 Mile Road (just west of Lahser),
Beverly Hills, MI 48025
The Tamburitzans (formerly known as the Duquesne University Tamburitzans)
Purchase tickets online at https:www.talentshadows.events/
Cost is $30 or $25 for adults – children are $15 or $10
See the stunning visuals as the Tamburitzans present dance and music from Croatia, Armenia,
Serbia, Romania, Bulgaria, Macedonia, Russia, Ukraine, France and India - with a finale “Dance
of the Roma” that will leave you breathless!

More than 400 costumes from 11 countries performed by 30 talented dancers, musicians and singers. Complimented with state-of-the-art sound, lighting and video that makes witnessing the Tamburitzan show a personal and memorable experience!
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Покана
Заповядайте на
Международен
фестивал в Schoolcraft
College на 30 март,
четвъртък. Адрес:
18600 Haggerty Road,
Livonia, MI 48152
Време: 10:00—15:00
часа. Вход—свободен
България ще се
представи с изложба на
сувенири, книги и
предмети.
John Carzon ще участва в
музикалната програма с
изпълнение на гайда.

Маски на кукери в детската градина
Децата от детската
градина към българското
училище в Трой
изработиха кукерски
маски.
Кукерският обичай
води началото си от
древната Тракийска
култура и е съхранил
всички магически ритуали
насочени към измолване
на плодородието. Редица
антични автори ги описват
още в края на 1 хил. Пр.
Хр. като Дионисиеви вакханали.
Кукерските игри се празнуват в края на месец февруари, в събота преди Месни Заговезни,
и имат карнавален характер.
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Белла Христова: Мечтая да свиря на българска сцена
Любовта към музиката на Белла Христова започва когато едва шест годишна
докосва за първи път цигулка. Родена в Плевен в семейството на
професионални музиканти, младата цигуларка развива любовта си към
струнния инструмент в майсторските класове на Руджеро Ричи в Залцбург.
През 2003г. постъпва в Музикалния институт Къртис, а през 2010г. се
дипломира от университета в Индиана, САЩ, като възпитаничка на Хайме
Ларедо.
Считана за една от най-талантливите цигуларки на своето поколение, Белла
Христова е носител на множество престижни награди. През 2007г. тя е
отличена с първа награда на международното съзтезание по изпълнения на
цигулка „Майкъл Фишър“ в Нова Зеландия. Две години по-късно печели
първото място по време на международни прослушвания на млади концертни
изпълнители, а през 2013г. е удостоена с престижното отличие „Ейвъри
Фишър“, връчвано само на изключителни инструменталисти, показващи
отлични професионални резултати.
Виртуозните изпълнения на Белла са забелязани от реномирани издания,
които хвалят нейните майсторски изпълнения и сценичното ѝ присъствие.
„Всеки произведен от нея звук е превъзходен“, отбелязва авторитетното
издание The Strad, а Washington Post я нарича „изпълнител със забележителна сила и контрол, който посреща
предизвикателствата на музиката със сериозен фокус и жизненост, достойна за професионален атлет“. За New York
Times, изпълненията на Белла Христова се характеризират с „експресивини нюанси и богати тонове“.
Соло изпълненията на младата цигуларка покоряват някои от най-известните концертни зали в света, сред които
Carnegie Hall, Lincoln Center, Merkin Concert Hall, the Kennedy Center, а гастролите ѝ включват изпълнения с
филхармоничните оркестри на Ню Йорк, Пасадена, Канзас, Ню Хейвън, Бъфало и Колъмбъс. Международните ѝ
участия са акомпанирани от Канадския национален оркестър, Естонския национален симфоничен оркестър, както
и симфоничните оркестри на Астурия и Корея.

- Родена си в Плевен в семейството на музиканти. Кога усети за първи път, че музиката е твоето призвание?
- Откакто се помня живея с музика. Не мога да определя конкретния момент, който е формирал желанието ми да
бъда професионален музикант. Това сякаш е бил един бавен, плавен и постоянен процес, започнал в ранните ми
детски години. Аз порастнах заобиколена с музика: майка ми беше хоров диригент и пианист, а баща ми –
композитор. Домът на семейството ми бе затрупан с грамофонни плочи и музиката беше незаменима част от
ежедневието ми. Тъй като вкъщи имахме пиано, първите ми детски желания бяха свързани с него. Майка ми,
обаче, настояваше да се науча да свиря на цигулка и под нейно наставление започнах със заниманията си с този
инструмент. Днес съм безкрайно благодарна за нейните съвети и напътствието да избера точно цигулката защото
не бих могла да си представя да се занимавам с нещо друго.
- Първите си стъпки в музиката правиш в България, но професионалното ти израстване се случва в САЩ
под ръководството на Джейми Ларедо и Айда Кавафиан. Как се изявява българското у теб като музикант?
- Моите изпълнения са винаги вдъхновени от България. Родината ми е хранилище на старо изкуство и богата
история, с която се гордея. Връзката ми с българските и руските фолклорни мотиви, обичаи и нагласи е много
силна и изявена в темперамента ми на изпълнител. Когато слушам произведения на български и руски
композитори усещам неописуемо чувство на близост и еуфория....сякаш са ми в кръвта! Често когато публиката ме
изкара на сцената на бис, аз свиря на цигулка ръченица и български фолклорни мелодии. Тази музика ми идва
отвътре и техническата сложност на изпълненията остава на втори план.
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- Талантът ти получава високо призвание със спечелената награда
„Ейвъри Фишър“, както и многобройни комплименти от музикални
критици и авторитетни издания. Как би описала стила си на свирене?
- Бих описала стила си като високо музикален, вдъхновен и надявам се,
вдъхновяващ. Крайната цел на изпълненията ми е да въодушевявам хората
и да ги трогвам чрез моята музика. Опитвам се да предам на публиката
своята емоционалност. Надявам се хората да напускат концертните зали
размишлявайки над чутото, а звуците да са докоснали интимни кътчета от
душите им. Ако моето представяне успее да провокира емоции у
публиката, то тогава работата ми на музикант е свършена.
- Била си солист в Карнеги Хол, Линкълн Сентър, Меркин Концърт
Хол и десетки други елитни музикални сцени в САЩ, Европа, Азия и
Нова Зеландия. Къде чувстваш себе си най-високо оценена?
- Навсякъде по света има публика, която ме кара да се чувствам високо
оценена. Любима зала, в която няколко пъти съм била канена като солист и
винаги се чувствам добре приета, е Карнеги Хол. Чувството да излезеш на
сцената там е несравнимо и опияняващо, особено когато свиря пред
препълнена зала и бурно аплодираща публика. С особено удоволствие
изнасям концерти в Нова Зеландия, където съм гостувала пет-шест пъти. Забелязала съм, че там хората изпитват
истинска любов към музиката и успяват да предадат тази топлина и заряд на изпълнителите.
- На какъв принцип избираш репертоара, който изпълняваш?
- Когато изпълнявам концерт с оркестър, репертоарът обикновено бива избиран от оркестрите, на които гостувам и
музиката е съобразена с музикалния сезон на концертната зала. В други случаи, музиката е съобразена с моя вкус.
Сред личните ми предпочитания е музиката на моя любим композитор, Бетховен, като и композициите на Брамс,
чиято музика също обичам.
Когато имам соло изява без оркестър или с акомпонент на пиано, търся връзка между различните пиеси в
репертоара си. Обичам да съчетавам творби от различни исторически епохи, съчетавайки например Бах със
съвременни композитори. Старая се крайният продукт да е вълнуващ, интересен и да разказва своебразна история.
- Какви личностни и професионални качества трябва да притежава един музикант, за да бъде успешен
солист?
- За да бъде солист, един музикант трябва да притежава съвкупност от множество качества . На първо място,
разбира се, трябва да бъде отличен инструменталист. Освен това, не трябва да се страхува от професионални
предизвикателства и тежък график от работни ангажименти. От особена важност в днешно време е името му да
бъде спрягано в музикалните среди и експонирано сред публиката. Не искам да омаловажавам и малката доза
късмет, която е толкова необходима в шоубизнеса.
- Кое е най-голямото предизвикателство в твоета кариера?
- Пристигането ми в САЩ на тринадесет годишна възраст беше трудно препятствие за мен. През първите си
няколко години живях в непознато семейство и тепърва учих английски език. Тази ранна самостоятелност ме
принуди да порастна много бързо и да поема ангажиментите, и отговорностите на възрастен човек. Докато
преминавах през тези първи няколко години, не си давах сметка за трудностите в тази нова среда, но ако се
замисля днес, установявам през колко препятствия е трябвало да премина. За щастие, тази нелека ситуация ми
помогна да формирам черти на характера си като твърдост, самостоятелност и независимост.
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- Каква е негативната страна на успеха ти?
- Най-трудната страна на моята професия са честите пътувания.
Дългите полети с цигулка в ръка и безкрайните пресмятания за
времето, необходимо да се кача в самолета, за да осигуря подходящо
място на инструмента си, ми дотежават. Часовете, прекарани по
летища, са трудни и стресиращи. Успявам да релаксирам едва когато
стигна до концертната зала и започна репетициите си. Тогава
установявам, че въпреки напрежението от пътя, музикалните ми
изпълнения и вълненията пред нова публика си струват и заслужават
усилието.
- Имаш редкия шанс да изпълняваш репертоара си на цигулка
„Амати“, изработена през 1655г. и някога притежавана от
известния цигулар Луис Краснър. Какво е чувството да свириш
на нея и с какво нейния звук се различава от този на
съвременните цигулки?
- Тази цигулка е изключително специална и за мен е чест да свиря на
нея! Тя ми е предоставена на заем от щедър благотворител за няколко
години, след което ще отиде в ръцете на друг талантлив изпълнител.
Инструментът се отличава с много дълбок звук на долните струни и
ярък брилянтен звук на горните. Принципно цигулките „Амати“ се характеризират със своебразна свитост и
топлина на звука, но тази цигулка има особено мощен звук в зала, отличаващ се със сила, дълбочина и безспорна
красота.
Всеки път когато се замисля за историята на цигулката, си давам сметка за нейната уникалност. Понякога не мога
да повярвам, че държа в ръцете си инструмент, създаден 30 години преди рождението на Бах! Това ме кара да се
чувствам буквално слуга на цигулката и да се съобразявам с нейните капризи. Например, цигулката не „харесва“
влажно или прекалено сухо време, а редовни грижи за нея полага майстор-лютиер в Ню Йорк.
- Кой е най-вълнуващият комплимент, който си получавала?
- Няколко вестника ме сравняват с Давид Ойстрах и Ан-Софи Мутер, но тези сравнения надминават
въображението ми и сякаш ме учат на скромност. Ласкателствата на пресата винаги ме карат да се чувствам посмирена и отговорна пред публиката. Най-щастлива ме правят хората, които споделят, че моята музика ги е
разплакала, зарадвала или стоплила сърцата им. Емоциите, които провокирам, са безценна награда за мен.
Особено се радвам на детското внимание, което получавам на концертите си. Няма нищо по-мило от срещите ми с
млади любители на класическата музика зад кулисите! Запознанствата с тях завинаги остават в сърцето ми.
- На музикалния пазар за класическа музика все повече навлизат проекти, характеризиращи се с
комерсиално звучене. Какво е мнението ти за размиванто на границата между автентичната класическа
музика и комерсиалната?
- Подобни проекти действително достигат до широка публика, но те не са класическа музика. Не мисля, че е
честно към класическата музика да се твърди, че подобни изпълнения са класически. Комерсиализирането на
класическата музика не е моя музикален стил и аз не бих се включила в подобен проект. Да се взаимстват две
минути от известна симфония, върху която да се наслагат рок елементи, примерно, не е класическа музика, а
просто музикален миш-маш с чисто комерсиална цел.
Открай време слушането на класическа музика изисква интелект. Ако се върнем в ранните периоди на нейното
създаване, например времето на Моцарт и Бетховен, ще видим, че въпреки популярността си в онези далечни
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времена, тази музика не е била за всеки. Тогава тя е била изпълнявана в
замъци и дворци. В днешно време, интереса на човек се задържа все потрудно и мисълта, съпровождаща слушането на класическа музика, е все по
-необходима. С риск да прозвуча претенциозно ще кажа, че класическата
музика е предназначена за малцинства, защото изисква активна мисъл и
въображение. За разлика от други музикални стилове, класическите
изпълнения не могат да бъдат слушани между другото или просто като фон
на деня ни.
- Как реагира аудиторията на вида музика, който изпълняваш, в
различните краища на света?
- Музиката ми се приема радушно във всички краища на света, но съм
забелязала различните обичаи за бисове, ръкопляскане и поведение по
време на концерта. Веднъж свирих на концерт в Китай, по време на който
публиката се хранеше и разхождаше из залата. За много от хората това
беше първи симфоничен концерт и те просто не знаеха какво да очакват и
как да се държат. Също в Китай забелязах, че ако музикантът не излезе да
свири на бис поне три или четири пъти, хората остават с впечатление, че
той не е свирил достатъчно.
В Корея пък бях изненадана от масовата любов към класическата музика. Това е единствената държава, в която
класическите музиканти имат статута на поп звезди. Концертните зали са пълни с млади хора, които предпочитат
да чуят цели класически произведения, вместо популярните тук компилации от различни композитори.
Класическата музика в Корея звучи навсякъде, дори в таксиметровите коли.
- Защо музиката се счита за най-универсалното и всеобхватно изкуство?
- Музиката е присъствала във всеки един от периодите на развитие на човечеството и е незаменима част от нашата
култура. Тя носи ясни послания, стига човек да се заслуша в нея. Подобно на човек и различните периоди, през
които изминава житейския си път, музиката е търпяла развитие през всички ери на човешкия род. Ако се
замислим, новороденото бебе, проплакващо при раждането си, използва гласа си, за да отправи послание.
Човешкият глас е най-естественият вид музика и всеки струнен инструменталист се старае да се доближи
максимално до неговото звучене.
- Когато не се занимаваш с музика, какво обичаш да правиш?
- С радост прекарвам свободното си време с двете си котенца. Обичам и да гледам телевизия – прекарах детството
си в България без телевизор, така че сега наваксвам...С удоволствие редя пъзели, а понякога плета. Готвенето ми е
също любимо занимание и когато съм си вкъщи, все се въртя край кухнята. Когато имам възможност посещавам
България. Преди две години заведох в родината си моя съпруг и ми беше много интересно да видя страната през
неговите очи. Надявам се бъдещето да ми донесе възможност за музикална изява в България, тъй като една от
големите ми мечти – и единствената мечта на майка ми - е да свиря на родна сцена.
Анелия Петрова
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По червения килим
Правилната музикална ориентация на
Нели и Васко ни събра с незабравимите стари
хитове на Диана Експрес. Похапвайки,
попиивайки, припявайки и танцувайки
прекарахме една много приятна вечер.
Любимецът на всички - композиторът, певецът и
създателят на групата, Митко Щерев, успешно се
справяше и с ролята на конферансие. Водейки
програмата не пропусна да ни изчетка каква
прекрасна публика сме, за да ни мотивира да
излезем от летаргията и да разкършим стройни
тела на дансинга. Поради липсата на
„Северина“, моята ‚Душа“ Мики изтанцува „Блус
за двама“, „склонил клава на мойто рамо“ на
фона на изкрящата в залата „Синева“.
С Митко сме стари дружки от София, та си
поклюкарствахме как Максо танцува сам и се
прехранва с „Две праскови и две череши“.
Преди време рок бандата отпразнува
своята 40-годишнина от създаването си.
Предполагам знаете, че те бяха четиригодишни,
когато я основаха. Благодаря ви младежи, че ме върнахте във времето на миналия век.
„Есен, есен, умиращ сезон“, но вашите хитове ще бъдат вечни.
Емилия Димитрова
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Възход и падения, емоции и фалшиви вълнения. Така бих обобщила протичането и голямата
снобска еуфория, характеризираща поредната 89-та церемония за наградите Оскар. Разточителна
елегантност, парад на маркови тоалети, избелени холивудски усмивки, добре прикрито вътрешно
напрежение и желание „Нека да съм аз със статуетката“. Сцената много ми наподобяваше на компас.
Един своеобразен символ на търсенето, откриването, посоката и на всички въпроси, свързани с тях.
Тази нощ звездите намериха своя образ в човешка форма и се разхождаха в приказни рокли и
костюми. Нощта на Оскарите, дами и господа!
Направи ми впечатление, че тази година, за първи път в историята на наградите, имаше
номинирани чернокожи изпълнители във всички актьорски категории. Фаворитът за Оскарите „Ла
Ла Ленд“ (мюзикъл за любовта) получи 14 номинации, изравнявайки досегашния рекорд с „Титаник“
и „Всичко за Ева“. Но в последствие взе шест Оскара. Холивудската звезда Мерил Стрийп подобри
собствения си рекорд за най-номиниран изпълнител. Тя получи 20-та си номинация за найпрестижните киноотличия, но й мина котка път и наградата отиде в ръцете на Ема Стоун.
Сред цялата тази помпозна пищност, в един момент влезнаха в залата без дори и самите те да
знаят къде отиват, един рейс с туристи по кратки гащи и с лунатичави от изненада лица. Тези, които
по-бързо се окопитиха започнаха да раздават потни целувки на звездите от първия ред и
увековечаваха контактите си със селфита на телефоните си.
Академията се беше погрижила звездите да не загубят някой грам красота, гладувайки по
време на церемонията и като Божия милост на два пъти от тавана катапултираха парашутчета с
лакомства. Водещият на шоуто, комикът Джими Кимъл, веднага забеляза съществения пропуск в
менюто и поръча кафе. Съжалявам, че навярно съм проспала този сублимен момент и не съм видяла
летящите с кафета чашки.
Церемонията в наши дни се гледа от
един милиард зрители по света. Но
трепетните очаквания за нас българите тази
година бяха в пъти по-големи, произтичащи
от гордостта, че имаше две номинации за
наши сънародници. Българите Владимир
Койлазов и Петър Митев бяха номинирани
за категорията „Технологии“, за
разработената от тях софтуерна програма,
която е използвана в продукции като „Игра
на тронове“, „Господарка на злото“ и много
други.
Късометражният анимационен филм
„Сляпата Вайша“ събра рисунките на
аниматора Теодор Ушев, разказа на Георги
Господинов и музиката на Катарашки.
Удовлетворението дойде от факта, че
Владимир Койлазов с наградата
филмът се пребори и елиминира 3500 анимации

СТРАНИЦА 19

Брой 3, 2017

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

По червения килим
от цял свят и се нареди сред петте претенденти
за наградата. „Сляпата Вайша“ е един много
креативен 8 минутен анимационен филм, в
който главната героиня с едно око гледа в
миналото, а с другото в бъдещето. Което като
си помисля, не е чак толкова лошо, защото
като й омръзне с лявото око да гледа как се
катерехме по сияйните върхове на комунизма,
ще погледне с дясното в безоблачното бъдеще
и благоденствие, в което ще рахатясваме под
мъдрото ръководство на Доналд Тръмп. За
разлика от игралното кино, където
„Сляпата Вайша“
конкуренцията преминава в конфронтация, при
нашия сънародник такива негативни емоции не съществуват. Тео приветства победителите в
анимационния жанр и ги нарече колеги-приятели, демонстрирайки благородство и огромен респект
към творчеството и труда им.
Опасенията на водещия Джими, че нещо ще обърка в програмата се сбъднаха в края на
вечерта, когато връчиха наградата на „Ла Ла Ленд“. Участниците в създаването му започнаха в
надпреваха да редят благодарствени слова към родата до девето коляно. Фиаското настъпи, когато
се оказа, че спечелилият наградата филм е „Лунна светлина“ (драма за живота на чернокож младеж).
Е, само това до сега не се беше случвало. Ела да ми разправяш на старата шапка, че гафът не беше
номер за покачване на рейтинга. Със сигурност обаче беше нещо различно. Но магията на киното и
изкуството като цяло беше там. Беше фосфорициращо, красиво и забавно.
Желавия ви щастлива година до следващите Оскари,
Емилия Димитрова

Изява на ансамбъл „Извор“
Българският танцов
ансамбъл „Извор“
представи България на
хърватски фестивал на
4 март в Sterling Heights.

Снимка: Пламен
Вълчев
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Реклама

С промо код
получавате 10% отстъпка от всички абонаментни
планове на www.neterra.tv за българска телевизия в Америка

Абонирай се за Нетера ТВ до края на март и вземи: 7 месеца на цената на 6, 15 месеца на
цената на 12, 30 месеца на цената на 24
Гледай българска телевизия, филми и музика на всички твои устройства, от цял свят. Бъди
по-близо до родината където и да си! Вземи своята отстъпка СЕГА!

Шивашко ателие — Галя Кожухарова
Работното време е всеки ден от 10:00 – 7:00 с почивни дни сряда и неделя.
Адресът е: 2045 15 Mile Rd, Sterling Heights, MI 48310 (на север от Dequindre)
Телефон: (248) 818-7108
http://www.facebook.com/galiasalterations
Като дългогодишен учител по математика, Галя също предлага индивидуални
уроци по математика за ученици и студенти. Дипломата й за висше образование е
приравнена според стандартите в САЩ на бакалавър и магистър по математика.
Нейните уроци са гаранция за отличен успех!
Заповядайте в шивашкото ателие на Галя!
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Детска страница на Ивана
Здравейте,
Много ми хареса идея за кутия на Маги. За следващия брой, моля изпрате ни
пролетна снимка. Може и рисунка!
Очакваме писмата ви на имейл: info@BulgariansinDetroit.com
Ивана

Кутията за Свети Валентин на Магдалена Янев, 9 г.

Аз направих иглу с пингвинче, а моя приятелка - кубчето Рубик.
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Реклама
Вкусна скара на достъпна цена за всеки повод!
При нас ще намерите всичко за вашата трапеза, всичко
българско, за което копнеете: богат асортимент от
български колбаси, луканки, създарма, кренвирши, филе
Елена, свински филета, оригиналното българско сирене и
кашкавал в различни разфасовки (краве и овче), над седем
вида българска лютеница, стерилизиран зелен фасул, грах
и гювеч, маслини, оцет и олио, кисело мляко Тримона,
боза, шоколадови и захарни изделия, български мед и сладка, халва, кисело зеле, кисели
краставички, български боб, ориз, домашна юфка, масло, два вида кори за баница,
замразени продукти - кебапчета, кюфтета, кърначета и наденици, минерална вода,
български сокове, лимонада, подправки, домашно приготвени баници със сирене,
толумбички, баклава саралия, тригуни и много други. Работим усърдно, за да предоставим
разнообразни продукти!
Nessie Foods предлага доставка на всички продукти и ястия!
*$200 минимум поръчка + $10 delivery charge.

Nessie Foods, LLC (inside Palm’s Liquor)
42124 Van Dyke Rd, Sterling Heights, 48314
(586) 365-9510 Наска, (586) 292-7312 Катя
www.nessiefoods.com, facebook.com/nessiefoods

Стоматологичен кабинет
Д-р Jeffrey and William Stutman
www.smilesbystutman.com
dr@smilesbystutman.com
•

Зъболекари, баща и син, с многогодишен опит

•

Офисът работи в събота и в неделя

•

Профилактика и лечение на парадонтоза, проверка за рак

•

Поправка на формата, цвета и разположението на зъбите.

•

Безплатно избелване на зъбите при изготвяне на корони и мостове

•

Изработка на зъбни протези за деца и възрастни

Адресът е: 31800 Northwestern Hwy, Suite 380, Farmington Hills, MI 48334
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Броя подготвиха: Емилия Димитрова, Антоанета Бейм,
Даниела и Велеслав Начеви. Авторите носят
отговорност за съдържанието на материалите.
Изказаните мнения е възможно да се различават от
становището на редакционната колегия. Авторските
материали подлежат на редактиране.

С промо код
получавате 10%
отстъпка от всички абонаментни планове на
www.neterra.tv за българска телезия в Америка

$19.95 на месец

$29.95 на месец

$35.95 на месец

BNT1,Evropa TV - RT,RING
TV - RT,
bTV Action - RT

16 Български Тв канала

27 Български тв канала и
още нещо

