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ШЕСТИ ФРАНКОФОНСКИ ФЕСТИВАЛ
„СОЛЕЙ“ В СОЗОПОЛ
Мария Петкова

Читалище „Отец Паисий“ – Созопол

Созопол – едно от най-очарователните курортни градчета, събра за шест
дни талантливи артисти, дипломати, бизнесмени и почитатели на изкуствата
от цял свят на Шестия международен франкофонски фестивал „Солей“. По
традиция сред организаторите бяха посолствата на Белгия, Ливан, Мароко,
Румъния, Македония, Франция и Грузия. Неофициално фестивалът стартира
още на 31 май с международния пленер „Солей“, в който участваха художници от България, Македония, Румъния и Белгия.
Тази година почетен директор на „Солей“ е Нейно Превъзходителство
Аник ван Калстър – посланик на Кралство Белгия у нас. Програмата на Фестивала включваше 18 събития с участници от България, Македония, Румъния,
Мароко, Грузия, Ливан и Белгия – 9 изложби на престижни автори от Европа, 6 концерта на блестящи артисти, международен научен семинар, филмови
прожекции, дегустации на национални кухни. Всички те представят многообразието на културните образци на страни, членуващи в Международния
алианс на франкофоните.
„Винаги ни е обединявала каузата на франкофонските ценности. Почти
четвърт век България е член на Международното франкофонско движение и
всички ние работим за създаване на мостове между страни, етноси и религии,
които изповядват принципите на толерантността и демокрацията. За мен и
колегите, с които правим събитието – Софийския университет „Свети Климент Охридски“, Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, БАН,
община Созопол, медии и неправителствени организации, най-важното е да
покажем пред света културно-историческото си наследство“, коментира директорът на елитния форум Александрина Исайлова.
С началото на Фестивала бе даден и старт на летния сезон в община Созопол. На церемонията в амфитеатър „Аполония“ присъстваха министърът
на туризма Николина Ангелкова, кметът на Созопол Панайот Рейзи, зам.-областният управител на Бургас Владимир Крумов, дипломати, кметове на морски общини, представители на туристическия бранш и др. Концерт изнесе
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победителката от един от най-популярните реалити формати у нас Християна
Лоизу. Кипърската певица изпя някои от най-емблематичните френски песни,
а събитието приключи с тържествена заря.
Гостите на Фестивала се запознаха с живота и творчеството на великия
румънец Константин Бранкузи – „Птицата-учител“, насладиха се на експозицията на известната френска художничка Елизабет Калмес – „Български резонанси в Париж“, на вернисажа „Свободата на изразяване: независимостта на
медиите през погледа на карикатуристи от Белгия и България“, на изложбите
„Перлите – богатство от морските дълбини“, „Грузия – поглед от небето“, на
фотоизложби от Ливан и Мароко. Посетиха прожекцията на романтичната
комедия на Хенри Баракат „Дъщерята на пазача“ с прочутата ливанска певица
Фейруз.
Редица талантливи музиканти допълваха приказната атмосфера на
Созопол в дните на Фестивала. Сред тях бяха „Гаудеамус квартет“ с
проекта „От рококо до танго“, джазмените Емил Тасев, Димитър Карамфилов и Георги Петров, които свириха под мотото „La vie est belle“, пианистката Весна Ангелова и цигуларят Момчило Куфоянакис. Концерт изнесоха и учениците от бургаската Гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“.
В рамките на Фестивала бе и семинарът „Етикет и протокол“, организиран
със съдействието на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българска академия на науките и Министерство на външните работи. Целта му бе
да обогати познанията на учениците от града и региона, които ще се посветят
на туризма.
Младежкият танцов ансамбъл „Мате“ от Грузия взриви публиката със страхотния си спектакъл с огнени ритми и невероятна хореография. Впечатляващото зрелище постави ефектен финал на франкофонския фестивал „Солей“,
който ще се завърне отново следващото лято с богата културна програма, събрала таланти от различни страни във вечното пристанище – Созопол.

SIXTH FRANCOPHONE FESTIVAL “SOLEIL” IN SOZOPOL
Ms. Maria Petkova

Otets Paisii Community Center
Sozopol, Bulgaria
E-mail: maria.petko@gmail.com

317

