Теодосий Спасов спечели
в категорията „Джаз“ на 19-та
церемония по присъждането на
отличията „Кристална лира“
– създадени през 1997 г., връчвани
от Съюза на българските музикални
и танцови дейци. Той спечели статуетка за цялостната си концертна дейност, в която блестят участията му на
създадения от него фестивал „Жълтите
павета“, както и на „Варненско лято“.
„В музиката няма таван – тя се прави
за възпитание, послания, духовно усъ-

7 български лидери са сред найизявените иноватори в Централна
и Източна Европа.
Това са: Антон Гавраилов и Тихомир
Недев – за онлайн платформа за разработчици на приложения за дронове; Ева Паунова -член на Европейския
съюз, занимаваща се с ключови въпроси на ЕС; Саша Безуханова, която
е основател на платформата MoveBG,
обединяваща експерти и граждани.
Сред най-изяванети иноватори се
наредиха и Анна Мари Виламовска,
Пламен Русев, Коста Йорданов, Иван
Кънев и Сергей Петров.

Захари Дамянов стана световен
шампион на XI Световен отворен
шампионат по карате, който се
проведе в Токио, Япония
от 20 до 22 ноември. Това събитие се
организира веднъж на четири години.
За надпреварата след квалификации
бяха допуснати само 192-ма състезатели от цял свят. За Дамянов спечелването на Световната титла е грандиозен успех заради статута на турнира
в Токио, който се организира веднъж
на четири години и се води Олимпиада в това бойно изкуство. Варненецът
е състезател по киокушин на клуб

„Ичи Геки“, а негов треньор е световният шампион шихан Емил Костов.
София Калинова е носител на приза
в категорията „Хуманитарно и/
или доброволческо лидерство“.
На 7.11.2015 г. на официална церемония в Каназава, Япония, бяха връчени
наградите в световния формат на
Junior Chamber International – Ten
Outstanding Young Persons of the World
2015 (JCI TOYP 2015). Сред десетте
най-изявени млади личности в света,
за пръв път в близо 80-годишната
история на наградите, е отличен български гражданин. София Калинова
е наградена заради борбата й за равен
достъп до образователни възможности, кариерна интеграция и социално
равенство на глухите хора в България.
Филмът на режисьора Стефан
Командарев получи пред
октомври голямата награда на
фестивала в Heartland Film Festival
в Индианаполис, САЩ .
Филмът е копродукция между България, Германия, Хърватия и Македония.
С него се открива 18-ти Международен София Филм Фест през март
2014 г. Представен е на Международния кинофестивал във Варшава, на
кинофестивала в Хайфа, на Панорама
на европейското кино в Атина, на
Международния филмов фестивал
в Талин и др.

Станислава Бойчева стана
световен шампион в най-тежкия
стил – карате киокушин.
Първенството на планетата на KWU
(в категории) по киокушин се проведе
в Хабаровск през октомври.24-годишната Станислава Бойчева е възпитаничка на спортен клуб „Самурай
Бургас“ и от 14 години тренира карате.
Тя вече е спечелила всички останали
възможни титли. Била е европейска
шампионка и шампион на Япония.
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Снимки: архив

в присъствието на председателя на
Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер, председателя на Европарламента Мартин Шулц , председателя
на Европейския съвет Доналд Туск,
българския еврокомисар Кристалина
Георгиева и премиера Бойко Борисов.
Събитието се проведе по инициатива на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП
Емил Радев. Председателите на трите
институции бяха силно впечатлени от
културното и историческо богатство
на България.“Това е изложба срещу
предразсъдъците и припомняне на
факта, че трябва да се познаваме подобре един друг“, заяви Мартин Шулц.
Той поздрави страната ни и по-специално Варна с паметното събитие, като
подчерта, че то показва на Европа
и света, че България е не само велика,
но и древна страна.
Варненският халколитен некропол
е открит през 1972 г. край Варненското езеро. Археолозите го датират
между края на V и началото на IV хилядолетие преди Христа. Смята се, че
той съдържа най-старото технологично обработено злато в света, дело на
предисторическа култура 4400 – 4100
г. преди Христа.

вършенстване, споделяне на талант,
провокиране на останалите, обогатяване.“ – каза световноизвестният ни
кавалджия в интервю за Джаз ФМ.

НАКРАТКО

Изложбата „Златните съкровища
на България: Варна и най-старото
обработено злато в света“
бе открита на 14 октомври
в сградата на Европейския
парламент в Брюксел
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