ВЕСТНИК
НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ
WWW.BULGARIANSINDETROIT.COM БРОЙ 10, 2011
В брой 10 променихме:
1. Датата на партито на Нели и Васко е 29 октомври (събота) с участието
на илюзиониста Иван—стр. 2
2. Танцовия състав към Българския културен център ще се представи на
фестивала в Southfield на 23 октомври (неделя)от 16:00 до 16:30 часа — стр. 3
3. Мястото на партито на Валя и DJ Emmo е Chalet of Farmington Hills,
30689 Grand River Ave, Farmington Hls, MI 48336—стр. 4

Използваме случая да
поздравим нашия винаги
усмихнат съгражданин
Митко Георгиев с неговият
50-сет годишен юбилей.
Честито Митко!

На снимката: юбилярът с певеца Коста Марков
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ПОКАНА ЗА ПАРТИ
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Българско участие на фестивал
Ан Арбор е един от малкото градове в САЩ, който ще се радва на турнето на
музиканта." Международният институт в Детройт и град Southfield Ви канят на
фестивал на народите:
петък, 21 октомври 10.00 - 17.00 часа
събота, 22 октомври 11.00 - 19.00 часа
неделя, 23 октомври 11.00 - 18.00 часа
Място: Southfield Pavilion
2600 Evergreen Rd (north of 10 mile)
Вход: $3 на човек и важи за всичките дни на фестивала.
Билети ще се продават всяка събота от 9:30 до 12:30 часа в БалканоАмериканския център в Трой и всяка неделя в Плимут по време на училищните
занятия от 10 до 13 часа.
Българският културен център в Детройт ще има маса на фестивала, където ще
се предлагат традиционни български сувенири, мускалчета с розова вода,
тениски, магнити и лакомства. Търсят се доброволци.
Програмата на фестивала ще зарадва посетителите с музикални и танцови
изпълнения на етнически състави от Детройт, занимания за децата, изложби, ръчно
направени сувенири, бижута, платове и други предмети от над 50 държави.
Танцов състав към Българския културен център ще има изпълнение от
16:00 до 16:30 часа на 23 октомври (неделя).
В 17:30 започва започва парадът на деца от различни националности,
с участието и на български деца.

СТРАНИЦА 3

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРИТЕ В ДЕТРОЙТ

Брой 10, 2011

Eмо и Валя Ви канят на Halloween парти,
което ще се проведе на 29 октомври от 8:00 PM на адрес:
Chalet of Farmington Hills, 30689 Grand River Ave, Farmington Hills, MI 48336,
в залата на приземния етаж.
Входът е $20 за възрастни и $10 за деца от 10 до 17 години.
Ще има конкурс с много награди за най-оригинални Halloween костюми в различни
възрастови групи.
Очаквайте както винаги най-добрата музика, специално подбрана и миксирана за вас от
DJ Emmo.
Вечерята ще бъде мешана скара (кебапче, кюфте и пилешка пържолa) с гарнитура. Носете си
алкохолни и безалкохолни питиета по ваш избор.
Очакваме ви на дансинга за поредния неповторим купон!

За контакти и резервации 734-274-1102 Емо, или 734-355-7716 Валя
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Phone: 586-219-8710
E-mail: info@bulgariansindetroit.com
www.BulgariansInDetroit.com
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Броя подготвиха: Росица Димитрова, 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.

Aбонирайте се за вестника на българите в Детройт тук

FIDDLER RESTAURANT
кани българските си приятели
да празнуват семейни поводи и национални празници
в обновения ресторант с адрес:
6676 Orchard Lake Rd (South of 15 Mile), West Bloomfield, MI 48322
Предлагаме изобилие от вкусна храна, както и меню по поръчка.
Жива музика всеки петък и събота вечер:
19.00 - 21.00 - джас квартет "Fantastic Four"
21.00 - 1.00 - група "Fiddler"
Новите собственици са готови да направят вашето тържество незабравимо!
Всяка неделя от 13.00 до 16.00 часа има бюфет на цена $15.95 с разнообразни салати, топли и
студени предястия, различни видове месо, десерти и плодове.

Заповядайте! Тук ще бъдете обслужени като царе!

