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КУЛТУРА

нета на Иво Папазов-Ибряма и продължи 
повече от половин час. Хоровод беше 
председателят на Народното събрание 
Борислав Великов. По предварителни 
данни с внушителния брой на танцьорите 
ще влезем в рекордите на Гинес.

Юлия Кръстева - известната психоана-
литичка и феминистка от български 
произход - посети  през май България 
с екип на европейския тв канал “Арте”, 
който снима филм за нея. Кръстева 
подчерта, че трябва да се прави пропа-
 ган да на българската култура, защото 
никой на Запад не знае, че България 
е държава на книжовността. Затова 
е дошла с телеви зионния екип точно 
на 24 май, за да бъде филмиран и нашият 
уникален празник на просветата и кул-
турата, както и реалис тичните фрески от 
Боянската църква от 1259 г., каквито няма 
никъде на Запад. 
Кръстева ще представи в София новия 
си роман  “Убийство във Византия”, който 
е “среща между “тях”, които живеят 
в Западна Европа и “нас”, хората (...), 
обединени под името Източна Европа”.

14-то издание на Друмевите театрални 
празници “Нова българска драма”, 
посветено на  150 та година от начало-
то на българския театър, се състоя през 
май в Шумен. За първи път бяха пред-
ставени най-новите български поста-
новки в 3 програми. Фестивалът е един-
ственият в България форум, в който се 
включени авторски прочити на непо-
ставени пиеси.

Седмата международна писателска 
среща “София 2005” се проведе в края на 
май под мотото “Силата и слабостта на 
думите - 60 години след последната вой-
на”. Срещата е организирана от Съюза на 
писателите и беше под патронажа на пре-
зидента Георги Първанов. В нея участваха 
писатели от 17 страни.

Най-успешното предаване “Всека не-
деля” бе спряно от БНТ поради изтекъл 
срок на годност. Възо бновяването си през 
2002 г. “Всяка не деля”дължи на под кре-
пата на Симеон Сакскобург-
готски. Дирек торката 
на БНТ Уляна 
Пръмова не под-
нови автоматично 
договора на 
Кеворк Ке воркян, 
макар че според 
актуалното об-
ществено мнение 
“Всяка неделя” е най-
гле даното българско предаване, а Кеворк 
Кеворкян е считан за авторитетен теле ви-
зионен водещ.

В България започна издаването на спи-
сание “Чехопис”. То се списва от бъл-
гарски студенти по чешка филология 
и има за цел не само да развива култур-
ните отношения между двете държави, 
а и да покаже, че те отдавна са факт. 
“Чехопис” се издава  с представителна 
и образователна цел и се разпространява 
безплатно. Екземпляри от списанието 
получават редица университети от Европа 
– в Прага, Бърно, Брюксел, Виена, Сток-
холм и др. Проектът е едногодишен и е 
спонсориран от Студентския съвет към 
СУ “Св. Климент Охридски” и превода-
ческа къща “Скриванек”. Главен редактор 
е Ева Коваржова, гл. асистент към катедра 
“Славянско езикознание” в Софийския 
университет.

Министърът на културата и туризма 
Нина Чилова договори тракийска експо-
зиция в Париж и Рим. Панорамната 
археологическа изложба ще се осъще-
стви с подкрепата на италианския пре-
зи дент Карло Чампи. През 2007 г. в 
Париж ще бъде представена изложбата 
“Траките. Енигматичните съкровища на 
България.”

В Ню Йорк бе открит Български 
културен център, създаден с дарения на 
американски почитатели на българската 
култура и на живеещи там българи. Ще 
бъде открита и българска библиотека. 
В сградата на консулството ни се поме-
щава единственият български детски хор 
в САЩ, който репетира под ръководството 
на световноизвестната българска оперна 
певица Стефка Евстатиева.

Телевизия “Евронюз” покани фолкзвез-
дата Рени за гост в предавенато си “Евро-
пейците”. Рени е първата 
българска певица 
поканена в преда-
ването, защото 
отговаря на кри-
териите за учас-
тие: да пее в най-
популярния жанр 
и да прави стой-
ностна музика. Пре-
даването включва интер-
вю с Рени и най-добрите й хитове.

Българският виртуоз от английската 
кралска опера “Ковънт Гардън” Вас-
ко Василев изнася през май поредица 
кон церти в  Плевен, София, Варна 
и Смолян. В един от концертите му 
участва и Лили Иванова с песента си 
“Осъдени души”.

“Салонът на изкуствата” в София за-
почна с изложбата  на български икони 
в деня на светите братя Кирил и Мето-

дий. Той включва още Пролетен панаир 
на книгата, Фестивал на поезията “Лирика 
2005”, изложбите “10 европейски худож-
ници в България” и “10 български худо ж-
ници от България”, както и новия меж-
дународен проект с участието на Васко 
Василев и приятели - фестивалът “Джаз 
плюс”.

Фестивалът “Джаз плюс” се откри през 
май в София с танц на пеперудите, вдъх-
новен от филма на 30-годишния режисьор 
и сценарист Андрей Паунов. С този  филм 
Паунов спечели “Сребърен вълк” в Меж-
дународния фестивал за документално 
кино в Амстердам. Филмът разказва за 
историята на психиатъра Георги Лулчев, 
лекар в Дома за възрастни с умствена 
изостаналост.
B Салона ще вземе участие и световно-
известният тенор Хосе Карерас. Негова 
сценична партньорка в София е българ-
ското сопрано Цветелина Малежанска. 
Хосе Карерас ще пее и в спектакъла на 
Варненската опера “Аида”. 
Синът на  регелегендата Боб Марли – 
Джулиян участва в първия грандиозен 
регеконцерт през юни в рамките на “Са-
лона на изкуствата”. Джулиян Марли 
записва на 5-годишна възраст първата си 
песен-кавър на бащиния му хит Slave Dri-
ver. Своя 30-годишен юбилей Джулиян ще 
празнува в София.
В рамките на Салона са предвидени още 
дни на испанското и иберо-американското 
кино, детският фестивал „Нови съзвездия“, 
медийният „Осмата лира”, фестивалът на 
ромската култура и “Театър в куфар”.

“Най-дългото хоро на света” се изви от 
11 000 българи на площад “Александър 
Невски” през третия ден на великденските 
празници. То се игра под звуците на кла ри-
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