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Д-р Златко Ангелов издаде

"Еротични спомени"! Зад

провокативното заглавие се

крият дълбоки житейски ис-

тини и преживявания, които

авторът разказва живо и ув-

лекателно. Премиерата е

довечера от 18.30 часа в га-

лерия "Снежана", ул. "Денко-

глу" 30. Сборника от три

разказа и две новели ще

представи проф. Михаил Не-

делчев, естествено, в при-

съствието на автора. "За-

главието на тази книга се

роди спонтанно. И не

претърпя по-нататъшни

промени. Всеки го хареса -

някои с усмивка, други с кри-

тични бележки, трети с въз-

торг. Колкото и думата еро-

тични да изглежда кон-

кретна, в това съчетание

има голяма доза себеирония.

Но - противно на някои лични

коментари - в него става

най-малко дума за сексуална

еротика. 

Сексуалното е винаги на-

лице в живота ни, но е

трудно уловимо в действи-

ята и решенията, с които

направляваме съдбата си.

Никой не е успял да го улови,

да го сложи в клетка и да

каже: ето, това е то! А

всяко нещо, което ни се из-

плъзва, не престава да пре-

дизвиква нашия интерес.

Спомените за моя минал жи-

вот - а вярвам, че е така и

със спомените на всеки,

който го е напуснал и живее

втори живот, са еротични,

доколкото поддържат инте-

реса ми към него, опарват

ме с тръпка, карат ме да се

чувствам жив, произвеждат

нова енергия, предизвикват

любопитството ми точно

така, както тялото ми не

спира да поддържа интереса

ми към жените."

Петте истории в тази

книга са обединени от те-

мата за отговорността

пред любовта, вината пред

другия и неосъщественото

покаяние. Героят на всяка

от тях е български ими-

грант в САЩ, който виси в

пространството между два

свята, обречен, търси своя

истински идентитет. Всяка

от историите се развива

около съдбовните събития в

човешкия живот: любов,

секс, родителство, изневяра,

смърт. Това са истории за

безотечествеността, дра-

матизирана в любовния жи-

вот на главния герой. Въ-

преки че е успял на новото

място и се е интегрирал, ду-

шата му е раздвоена между

света, който е напуснал с

омерзение и болка, и този,

който го е приютил, но не е

оправдал много от надеж-

дите му. Новият свят го

удовлетворява, но не му до-

стига емоционално и го пре-

дизвиква да си спомня ста-

рия. Животът му се оказва

неочаквано, но закономерно

зависим от греховете му, из-

вършени преди. Пълзящото

вътрешно напрежение на

сюжета изкривява и двата

свята, но и ги допълва и

оцветява, придава им лу-

дост и чар.

Златко Ангелов е лекар по

образование, през годините

работи като преподавател

по анатомия, участъков ле-

кар, журналист, писател в

рекламата и писател на ме-

дицински теми. Живее в Ка-

нада от август 1992 г., а в

САЩ от юли 1999 г. Женен, с

шест деца. Понастоящем е

писател и редактор към

Международната писател-

ска програма в Айова.

"Дълбоките и разтър-

сващи житейски, психологи-

чески и социални конфликти

на неговите герои произли-

зат от неосъществена или

неетично употребена сек-

суалност, поради което сек-

суалните им прояви се прев-

ръщат в драматични и бо-

лезнени психологически про-

блеми. Не си спомням други

писатели да са постигали

това така убедително ос-

вен Мопасан и Набоков",

казва за книгата на Златко

Ангелов писателят Влади-

мир Зарев.

Mo' Horizons Soundsystem ид-

ват в троен състав със

свеж латино ритъм на 20

април. Популярната латино

джаз банда се качва на сце-

ната на Sofia Live Club, за да

даде старт на едно незаб-

равимо лято, обсипано с ше-

метни ритми, комбинации

от латино, фънки, соул зву-

чене и незабравим вокал в

лицето на екзотичната De-

nis M'Baye. 

Зад диджейския пулт ще

посрещнем единия от създа-

телите на немския проект -

Ралф Дросенмайер, а перку-

сиите ще са в ръцете на не-

повторимия българин Стоян

Роянов - Я-Я. Незабравим

микс от джаз, бразилски

ритми, фънк и афро ще ни

отведе в един на пръв по-

глед имагинерен свят, но

определено със запомнящо

се пътуване. "Ако искаш да

направиш успешно парти,

трябва да намериш правил-

ната комбинация от си-

стема, звук и ритми...", спо-

деля Ралф и разказва за при-

ключението покрай създава-

нето на новия албум Mo' Ho-

rizons and the Banana Soun-

dsystem. Целта им да поста-

вят ритъма на точното мя-

сто и да направят това по

възможно най-развлекател-

ния и успешен начин е на-

лице. След изминалото

турне, което ги подлудило

до максимум и отвело на ко-

лоритно пътешествие в

света на музиката, групата

продължава да търси пре-

дизвикателства и нови, ин-

тересни места и хора, с ко-

ито да споделят вдъхнове-

нието си.

Мо' Horizons се ражда

преди повече от 12 години

от желанието на Ralf и Foh

(другия създател на гру-

пата) да експериментират

със своя собствена музика.

Първите два сингъла - Yes

Baby Yes и Foto Viva отдавна

са сред най-яките клубни

класики. С четирите си ус-

пешни албума, плюс две ком-

пилации, съдържащи техни

лични ремикси, бандата е

вече твърдо установена и

позната на публиката. Взе-

мете например парчета

като Come Touch The Sun

от 1999 г. и Remember To-

morrow от 2001 година, с ко-

ито спечелиха любовта на

феновете си, несъмнено ще

се уверите в устойчи-

востта на lounge ерата.

Ключов фактор при Mo' Hori-

zons винаги е било изпълне-

нието на живо пред публика,

а идеята за DJ, който свири

с различни музиканти и во-

калисти - интегрална част

от концепцията на звуко-

вата система, както те я

наричат.

От всичко по малко, в ком-

бинация с превъзбудено на-

строение, ще е изпълне-

нието на Mo' Horizons Soun-

dsystem на най-добрата

лайв сцена.

Билети на предварителна

продажба в мрежата на

www.eventim.bg - 15 лева, на

място в деня на концерта -

20 лева.

НА 20 АПРИЛ

Златко Ангелов представя
"Еротични спомени"

ПРЕМИЕРА

Mo' Horizons Soundsystem идват със свеж латино ритъм.

ИЗД. "СИЕЛА"

Mo' Horizons Soundsystem
гостуват в Sofia Live Club

ПРИЗНАНИЕ

Вежди Рашидов
номинира Данчо
Караджов 
за орден

По предложение на мини-

стър Вежди Рашидов во-

калистът на легендар-

ната българска рок група

"Сигнал" Йордан Караджов

ще бъде отличен с орден

"Св.св. Кирил и Методий" с

огърлие за особено значи-

мите му заслуги в

областта на културата,

както и по повод 60-ия му

юбилей, съобщиха за

"Класа" от Министер-

ството на културата. На

21 март, в зала 1 на НДК

вечният рокаджия Кара-

джов ще отпразнува го-

дишнината от рожде-

нието си с юбилеен кон-

церт, на който е поканил

всичките си колеги, прия-

тели и почитатели. Преди

4 години пък група "Сиг-

нал" отбеляза 30 години

на сцената. Да участват

в концерта, Йордан Кара-

джов е поканил много свои

колеги рокаджии, като На-

ско от БТР, Звезди от

"Ахат", Лора Караджова,

Тома, Красимир Гюлмезов,

както и хор, който самият

юбиляр е нарекъл "Краси-

вите гласове". Освен поз-

натите хитове ще чуем и

4 песни от новия солов ал-

бум на любимеца на бъл-

гарските рокаджии Йор-

дан Караджов - C'est la vie.

НА 23 МАРТ

■ Популярната латино джаз банда идва с диджей Ралф Дросенмайер

Н О В И Н И

Идва финалният сезон "Спасението"
на "Стъклен дом"

Тази пролет в българския
ефир предстои един голям
финал - последният сезон на
култовия сериал на bTV "Стъ-
клен дом", а последните епи-
зоди от култовата поредица
ще са под наслова "Спасе-
нието", научи "Класа". В пред-
стоящия сезон ще дойде оча-
кваната развръзка за Касабови, Атанасови, Жекови, Став-
реви и ще се разкрие краят на историята, стартирала в бъл-
гарския ефир преди 2 години - на 11 април 2010 г. Всички герои
ще бъдат изправени пред труден избор, от който ще зависи
животът им. В момента се снимат сцени от последните епи-
зоди на сериала, пълни с напрежение. "Стъклен дом" е първата
българска филмова продукция, с която беше наложен изцяло
нов модел в производството на модерно кино за малкия екран
у нас. Сериалът възроди интереса на зрителите към българ-
ските сериали и успехът му стимулира развитието на съвре-
менната тв- и киноиндустрия в България. "Стъклен дом" по-
влече крак, той даде началото на бума на българските се-
риали и така отвори врати да се снимат още много други та-
кива продукции. Сериалът създаде ново поколение звезди в
българското кино и театър - хора, които бяха абсолютно не-
популярни за публиката, изведнъж станаха звезди, познават ги
навсякъде, хората ходят да ги гледат в театъра, гледат ги
по телевизията", коментира звездата от "Стъклен дом" Асен
Блатечки. "Стъклен дом" се радва на огромен зрителски инте-
рес от самия си старт. В последния сезон, излъчен през
есента на 2011 г., всеки епизод е привличал средно половината
от цялата телевизионна аудитория според данните на GARB. 
Каква ще бъде развръзката за Касабови, Атанасови, Жекови,
Ставреви, зрителите ще разберат скоро в "Стъклен дом:
Спасението" по bTV.

Софи Маринова пее 
в Европейския парламент

На 27 март, в навечерието на Международния ден на ромите
7 април, Софи Маринова ще представи българската песен за
"Евровизия" в Европейския парламент, съобщиха за "Класа" от
БНТ. Представянето се осъществява по покана на български
евродепутати от политическа партия ГЕРБ. Събитието ще
бъде открито с песента химн на ромите "Джелем Джелем" и
ще продължи около час. Кулминацията ще е песента Love Unli-
mited, с която България ще участва в песенния конкурс "Евро-
визия" тази година. Поканени са Ливия Ярока, евродепутат от
ромски произход, Джоузеф Доу, председател на групата на
ЕНП, Мартин Шулц, председател на ЕП, представители на бъл-
гарската общност в Белгия и др. На срещата на делегациите
в Баку беше изтеглен жребият за поредността на песните.
България ще се състезава под номер осем.

"Евгений Онегин" възкръсва 
в театър "Българска армия"

"Забрави Онегин! Той е пришълец, дявол, прилеп... Знам,

че чувствата ми не ви трогват, но какво от това... За

едни едно добро, за други - друго, за всички: лошо...

Кога си тръгваш, решавам аз...Знам, че да се опълчиш

сам срещу света е изгубена битка... Щастие, цяла кола

щастие..." Великата творба на Александър Пушкин

оживява на 23 март в театър "Българска армия". Върху

текста на гения работи драматургът Юрий Дачев, по-

становката е на най-атрактивния млад БГ режисьор -

Стайко Мурджев. "Усещане за студ. Това е най-осезае-

мото ми усещане от Пушкиновите страници. Студ,

който изпълзява отвсякъде. През незатворени добре

врати на скъпернически отоплявани домове. От унилия

здрач на късни следобеди, в които нищо не се е случило.

От виелицата, в която глъхнат думите...

Всъщност в "Евгений Онегин" има малко зимни сцени.

Но над многото пламенни чувства и чудовищните им

разминавания неизменно диша студът. "Харесвам у

Пушкин неща, които може би си измислям. Злия прони-

цателен поглед, съчувствието към еднакво безсмисле-

ните самозалъгване и искреност… Гений, който носи

студ. Но дава кураж да се обърнеш и погледнеш зимата

в лицето, преди да те е застигнала", казва драматур-

гът Юрий Дачев. В ролята на Онегин ще видим Иван Ра-

доев, като Татяна се изявява Анастасия Лютова. Явор

Бахаров ще се появи в ролята на Ленски. В постанов-

ката са ангажирани Анастасия Ингилизова, Мимоза Ба-

зова, Пламена Гетова, Ангел Христов, Георги Новаков.


