
Весела ГОРАНОВА

Остават броени часове до Ко-
ледния концерт на Стефан Диомов, 
който тази година е с две издания, 
заради големия интерес. 

Концертът „Коледа е...“ е утре (съ-
бота). Можете да му се насладите 
от 17 и 20 часа. 

Маестро Диомов предварител-
но приканва публиката да си носи 
камбанки и звънчета!

"Тази година коледният ми кон-
церт ще се проведе единствено в 
Бургас и за първи път участниците 
в него са само бургазлии!“, заяви 
композиторът.

Сред имената в афиша за 10 де-
кември личат имената на Тони Ди-
митрова, група "Петте сезона", ду-
ет "Бургас", Боян Михайлов, хор 
"Родна песен", Мария Мутафчиева, 
Георги Милтиядов, Милица Божино-

ва, Ева, Хари и Яким от „Тоника“, 
Дани Огнянов, Дишо и Иван - при-
зьори от конкурса "Бургас и море-
то", вокална група "Изгревчета". Съ-
проводът ще е на оркестър с дири-
гент Левон Манукян. Сценография-
та е на „Кригея“.

Откриваме го на репетиция и в 
трескава подготовка, пише сцена-
рий, режисира, подготвя детайли, 
всичко прави сам, но пък му дос-
тавя удоволствие, защото се чув-
ства жив като творец.

Преди седмици той се завърна 
от концерт на АББА в Лондон и все 
още е под въздействие на магията 
на великото шоу. Непрекъснато го-
вори за него и отново си е закупил 
билет повторно да го съпреживее.

Билетите за двата негови спек-
такъла са продадени, и вече се от-
криват на „Търси се!“. Това е голям 
комплимент за мен и моят екип, че 

въпреки световното първенство по 
футбол ще дойдат и на концерти-
те ми. Публиката ще чуе познати и 
малко познати песни, сцената от-
ново ще е приказна, защото как-
то се казва в една шега: „В Бургас 
сняг вали само на концертите на 
Стефан Диомов“.

Маестрото казва, че отново без 
огромната финансова подкрепа на 
Община Бургас няма да може да се 
справи, защото в момента пари за 
култура никой не дава освен общи-
ните. Щастлив е обаче, че след пан-

демията културният афиш на града 
е пълен със спектакли, цяло лято е 
нямало свободна вечер в Летния те-
атър, така е и в дните около Никул-
ден и Коледа. 

Зрителите в залата на Операта 
ще чуят кавъри на италиански пес-
ни, които „Тоника“ е изпълнявала 
в началото на кариерата си преди 
да има репертоар. „Тоника“ е мо-
ят живот, няма как да не е на сце-
на и да няма песни от тях“, казва 
Стефан Диомов.

Песни ще пее и новото поколе-

ние на „Тоника“ - внуците на Стефан 
Диомов и Ваня Костова - Божидар 
и Ванеса.

Ще излязат Дишо и Иван - побе-
дители от „Бургас и морето“, Мария 
Мутафчиева и Дует „Бургас“.

„Коледният ми концерт е най-лю-
бимият ми, защото Коледа е най-
чистия и светъл празник за мен“, 
допълва още Маестрото.

А вие си знаете - носете си звън-
чета, а настроението оставете на 
изпълнителите, те ще го повдиг-
нат.

ЧфБулевард16 9-12 ДЕКЕМВРИ 2022
в бургас

Култови места от Бург Повече от успешно 
приключи поредният про-
ект по програма Ера-
зъм+ в Професионал-
на гимназия по електро-
техника и електроника 
„К. Фотинов“ – Visionary 
European Agorà.

Проектът беше за учи-
лищен обмен, работа по 
Европейски класни стаи 
на бъдещето, STEM тех-
нологии в партньорство с 
училища от Краков, Пол-
ша и Леняго, Италия. 

В рамките на проекта 
се осъществиха три мо-
билности на участващите 
държави. Домакини бяха 
последователно Бълга-
рия, Италия и Полша.

Чуваме мобилност и 
първата асоциация на по-
вечето от нас е пътуване. 
Да, пътува се. Виждат се 
нови градове и страни. 
Попива се от историята, 
културата, нравите, оби-
чаите, кулинарията на 

всяка една от посетени-
те страни. Да, посещават 
се училищата домакини 
и за всички това е ново, 
интересно, обогатяващо. 
Винаги има на какво да 
се възхити човек и вина-
ги има какво да пожелае 
да приложи на практика 
в собствената си страна 
и училище. Но истински-
ят акцент в тези мобил-
ности са контактите и но-
восъздадените приятел-
ства. Приятелства, кои-
то започнаха с първата 
среща на партньорите в 
онлайн пространството, 
пред мониторите. Месе-
ци по-късно това онлайн 
запознанство се прене-
се на живо. Премина от 
плахо и срамежливо ръ-
костискане и представя-
не, до дълги и задушев-
ни разговори. До обмя-
на на възприятия и мла-
дежки проблеми. До же-
лание да се представи 

родният град в най-до-
брата светлина и да се 
покажат най-интересни-
те места от него. 

Официалната работа 
по заложената в проек-
та програма винаги се 
реализира на високо ни-
во. За това работят както 
учениците, така и техни-
те ръководители. Но то-
ва, което остава в сър-
цата, спомените и запе-
чатаните кадри е емоци-
ята. Усмивките. Уловени-
те мигове на близки отно-
шения, разменени кон-
такти и споделени дъл-
ги часове. 

За нас от ПГЕЕ „К. Фо-
тинов“ беше чест и удо-
волствие да бъдем част 
от партньорската мрежа 
на проект „Европейските 
визионери“. 

А за учениците, осъ-
ществили мобилности-
те, проектът носи дума-
та „приятелство“!

Тази публикация е финансирана от Европейски съюз чрез европейски средства по програма „Еразъм+“ 
и отговорност носи единствено Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ гр. Бургас.

ПГЕЕ „К. Фотинов“ приключи успешно 
проект Visionary European Agorа̀

Коледният концерт  
на Стефан Диомов - само с бургаски 
изпълнители и само за бургазлии 

„Носете си коледни звънчета“, 
призовава Маестрото
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