Общинска фондация
„РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ
ДУХ””

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ И ПРИЯТЕЛИ,
2015-та година насити културния календар и ежедневието на русенци с
още повече атрактивни събития, които доказаха, че устоичивото
отстояване на една кауза неминуемо води до усещане за общност и
споделени успехи. Заедно извървяхме пътя от намирането до
реализирането на творчески и новаторски идеи, в края на които
повярвахме, че Русе може да бъде сцена от световна величина.
Следваики мисията на Фондация „Русе – град на свободния дух“ – да
стимулираме таланта, знанието и креативността, през 2015 г.
осъществихме 145 събития, които бяха посетени от над 100 000 души.
Създадени бяха 1591 творчески продукта и 149 партньорства.
Разнообразните прояви станаха факт благодарение на усилията на 30
проектни екипа, 8563 активни участници в осъществяването им и 221
доброволци. В рамките на 12 месеца Русе беше пространство за музика,
танци, изкуство и красота.
Продължихме да подкрепяме и посланиците на свободния дух – младите
творци, преподаватели, учени и мечтатели, които завладяват с дарбите и
умовете си престижни международни форуми.
Изказваме благодарност за постъпилите 34 дарения в полза на
кампанията „Русе – град на свободния дух“. Съпричастността на нашите
дарители допринася за постигане на широки обществени ефекти и силна
разпознаваемост на общата кауза. Екипът на фондацията силно вярва,
че разширяването на тази общност от съмишленици е катализатор за
успеха на започналата промяна в културния сектор.
Поглеждаме към 2016-та година с надежда и оптимизъм! Предстои една
динамична и изпъстрена с нови емоции година, през която ще
фокусираме вниманието си върху организирането на широкомащабни
културни събития, които да достигнат до още повече русенци. Усилията
ни за стимулиране на местните общности и за популяризиране на града
ни ще бъдат подкрепени и от факта, че през 2016 г. Русе ще носи
титлата „Европеиски град на спорта“!

Д-р Страхил Карапчански
Председател на Управителния съвет
на Фондация „Русе – град на свободния дух”

АКЦЕНТИ ПРЕЗ 2015
Мисията на Фондация „Русе – град на свободния дух“ e да модернизира
културния календар в Русе, като обедини усилията на институции,
граждани, културни общности и групи по интереси, творци, професионални
гилдии, представители на академичните среди, неправителствени
организации, бизнес, международни партньори и медии. Фондацията има
за цел да възроди творческия дух на града и да функционира като
обединяваща платформа за диалог, като модел за споделяне на творческа
енергия и за реализиране на идеи с добавена стоиност за местните
общности.
Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя и
стимулира реализирането на деиности, които утвърждават позициите на
Русе като град, съчетаващ успешно традиции и новаторство, в две основни
направления:

БЮДЖЕТ 2015

ПРИВЛЕЧЕНИ ДАРЕНИЯ
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 Направление 1: Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе
Фондацията подкрепя истинските посланици на свободния дух на Русе –
талантливите и знаещите, младите артисти и музиканти, преподаватели,
ученици, учени и изобретатели, които представят достоино града ни в
България и на международната сцена.
 Направление 2: Финансирае на местни инициативи
Фондацията има за цел да разчупи утвърдените модели на културно
общуване, като подпомага реализирането на мащабни, иновативни
събития, които създават „чувство за общност“ и повишават
удовлетвореността на русенци от културния пулс на града.

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ
ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ФИНАНСИРАНЕ

РУСЕ - ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ | 2015
СЪЗДАДЕНИ
ПАРТНЬОРСТВА

1591

221

145

СЪБИТИЯ

ГЕНЕРИРАНИ
ПРОДУКТА

149
846

над 100 000

ДОБРОВОЛЦИ

34
ДАРЕНИЯ

ПУБЛИКАЦИИ
В МЕДИИТЕ

ЗРИТЕЛИ И ГОСТИ

30

5
ЛИЦАТА
НА РУСЕ

ПРОЕКТНИ
ЕКИПА

АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ
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ПОСЛАНИЦИ

10
ЕКИПА

8 563

През 2015 г. фондацията продължи да подкрепя талантливи русенци,
ученици и техните преподаватели, изявяващи се в различни сфери на
науката, изкуството, образованието и културата, чрез фонд „Лицата на
Русе“. Със своите постижения те популяризират града на национално и
международно
равнище,
правеики
го
по-разпознаваем
и
конкурентоспособен.

През 2015 г. 5 талантливи деца и 10 творчески екипа получиха подкрепа от
фондацията за реализирането на своите проекти.

ЛИЦАТА НА РУСЕ

Тереза Тодорова

Николай Димитров

11-годишната Тереза Тодорова от Русе получи II-ра
Николай Димитров от НУИ „Проф. Веселин Стоянаграда за даровити деца музиканти от Междунанов“ участва в галаконцерт на лауреатите от Междуродния конкурс „Американ Протеже“. През март
народния конкурс по пиано „Гранд Праиз Виртуозо”
2015 г. младата пианистка и певица участва в
в “Роял Албърт Хол” в Лондон, където получи I-ва
галаконцерт на победителите в „Карнеги хол“ в Ню
награда. Тои се включи и в Международната
Иорк. Тя изнесе концерт и пред българската
академия по пиано на гръцкия остров Порос, където
общност в САЩ.
спечели симпатиите на публиката и журито.
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Катрин Терзич
Ученичката от НУИ „Проф. Веселин Стоянов“
Катрин Терзич се пребори за III-та награда на Международния конкурс „Млад пианист на севера“ през
ноември 2015 г. в Нюкасъл (Великобритания).
15-годишната пианистка свири на една сцена с още
39 музиканти от 4 континента.

Танцовата двойка Магдалена Иванова и Георги Боянов от Клуб по
спортни танци „Настроение“ се присъедини към „Лицата на Русе“ на
фондацията през 2015 г. Танцьорите се сдобиха с нови атрактивни екипи
и завоюваха поредица от престижни титли: I-во място в турнира по
спортни танци в Чирпан, II-ро място на състезание в Стара Загора и III-то
място в Международния турнир в Русе.

Ученичката Мирела Димитрова от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил
Философ“ представи достоино Русе на XVII-тия Международен конкурс за
детско творчество „Бозторгаи“ в Алмати (Казахстан), където спечели
Голямата награда. През месец маи 2015 г. Мирела записа песен на
композитора Руслан Карагьозов.

ЛИЦАТА НА РУСЕ
Мирела Димитрова

Магдалена Иванова
Георги Боянов

Балет “Импулс”

Група Claymore
Балет „Импулс“ при Общински младежки дом – Русе участва в
Международен младежки танцов фестивал „Среща с традицията” в
Монтекатини Терме – Флоренция (Италия). Русенските танцьори представиха България с два спектакъла: „Духът на България” и „Огън и лед”.
Организаторите ги отличиха с купа, а ръководителката Петя Бонева – със
специален плакет за хореография. Балет „Импулс” получи право на директно участие без предварителна селекция в следващ фестивал.

Русенската група „Клеймор“ направи второ грандиозно турне в Европа,
което премина през Словакия, Чехия, Германия, Полша, Унгария и приключи в Сърбия. С 13 участия метъл бандата представи проекта “Between Two
Worlds” – плод на съвместните усилия на музикантите и младата русенска
фентъзи писателка с артистичен псевдоним Lady Pol The Beloved.
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Учениците от МГ „Баба Тонка“ завоюваха успехи на престижния
Международен конкурс „Математика и проектиране”, които се проведе
през пролетта на 2015 г. в Москва (Русия). Трима ученици се класираха на
I-во място – Селин Шемсиева, Ивона Цонева и Пресиана Маринова, с
научен ръководител Сюзан Феимова. Соня и Нели Заркови, с научен
ръководител Сюзан Феимова, както и Калоян Мънев и Йоана
Иларионова, с научен ръководител Румяна Жекова, грабнаха вторите
места. Юлиян Георгиев и Петър Киряков, с научен ръководител Сюзан
Феимова, заеха III-то място в състезанието.

За втора поредна година студенти и преподаватели от Русенския
университет „Ангел Кънчев” представиха Русе в престижното състезание
Shell Eco-marathon със създаден от тях електромобил. За надпреварата в
Ротердам (Холандия) през тази година отборът оптимизира параметрите
на „ракетата“. Като резултат, екипът подобри представянето си в
сравнение с дебютната 2014 г.

Екип на МГ “Баба Тонка”

София Енчева
Учениците от МГ „Баба Тонка“ Пресияна Маринова, Донна-Мария
Иванова и Мартин Михайлов се представиха достоино в рамките на
VI-тия Международен фестивал на младите математици, които се проведе
от 6 до 13 септември в Созопол. Те се включиха в 5 двубоя и в състезанието
„30 задачи на 30 езика“. Отборът на младите математици постигна две
победи и се класира на V-то място в надпреварата.
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Екип на РУ „Ангел Кънчев”
Ученичката от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” София Енчева
получи възможността да участва в международна програма за космическо
обучение “Space Camp Turkey 2015”, в базата на НАСА в Измир (Турция).
София разшири познанията си по астрономия, работи в екип с деца от цял
свят с наи-новите космически технологии и приземи успешно симулатор
на совалката „Дискавъри“.

5 десетокласници от СОУ „Христо Ботев“ взеха участие в обучителен
семинар по математическа лингвистика в Стара Загора и в национална
олимпиада в Троян. Отбор от училището се включи и в национално
състезание по уеб разработване “WEBLOZ”, където проектът „Слънчева
Италия“ на Деница Стефанова от XI б клас зае VI-тото място.

8 ученици от СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ участваха в проект за
международен обмен в Золотурн (Швеицария). Младите „посланици на
Русе“ се запознаха с местните бит и култура, посещаваха учебни часове с
швеицарските си връстници и разработваха съвместни проекти.
Отборът по дебати на АГ „Гео Милев“, в състав Калина Найденова, Велизар Кирилов и Здравко Нунев, участва в Международно състезание по
дебати в Оломоуц (Чехия), под ръководството на Здравка Демирова и
Йордан Демиров. Русенците се представиха достоино – с 3 победи в
предварителните кръгове.

Екип на СОУПНЕ „Фридрих Шилер“

Екип на АГ „Гео Милев“

“Посланици на свободния дух в моето училище”

Екип на СОУ “Христо Ботев”
За да утвърди ролята на учителите като будители в съвременното
общество, за втора поредна година, в навечерието на 1 ноември – Деня на
народните будители, Фондация „Русе – град на свободния дух“ проведе
конкурс за присъждане на званието „Посланик на свободния дух в моето
училище“. В рамките на конкурса бяха номинирани 19 учители от
12 училища в Русе. Петима от номинираните преподаватели бяха отличени от журито с таблет и титлата „Посланик на свободния дух“:

 Г-н Евгени Желязков, преподавател по пиано в НУИ „Проф. В. Стоянов“
 Г-жа Мирослава Костадинова, преподавател по математика в
МГ „Баба Тонка“
 Г-жа Галина Панова, преподавател по изобразително изкуство в
СОУПНЕ „Фридрих Шилер“
 Г-жа Маша Станчева,
преподавател
по
руски
език
в
СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“
 Г-жа Здравка Георгиева, начален учител в СОУ „Васил Левски“

СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2015

Общинска фондация “Русе – град на свободния
дух” подпомогна реализирането на мащабни и
иновативни
събития,
които
подсилват
”чувството за общност” сред русенци, улесняват
диалога между представители на различни
културни и професионални групи, насърчават
междусекторните форми на сътрудничество.
Подкрепени бяха и традиционни събития от
културния календар на града.
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През 2015 г. фондацията заложи на идеи, в чието
реализиране се включиха 30 проектни екипа,
8563 активни участници и 221 доброволци.
Проявите достигнаха до над 100 000 души, а
149 новосъздадени партньорства допринасят за
тяхната устоичивост.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В РУСЕ
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ПЯСЪЧНИТЕ СКУЛПТУРИ
RUSE SAND FEST 2015

RUSE SAND FEST 2015

На 9 юни 2015 г. на кея в Русе бе поставено началото на Международен
фестивал на пясъчните скулптури. 10 скулптори от 7 държави изваяха
своите уникални пясъчни фигури. „Кино“ темата на фестивала бе избрана,
за да напомни за първата филмова прожекция в България, която се е
провела именно в Русе през далечната 1897 г. Фестивалът бе съпроводен
от разнообразна развлекателна програма. Десетте фигури, високи над 2
метра, радваха русенци и гостите на града до късна есен.

„Мария Антоанета“ ,
Донатас Моцкус

„Уди Алън“ ,
Инес Уланде

„Индиана Джоунс“ ,
Иля Филимонцев
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ПЪРВИ ПАРАД НА РЕТРО АВТОМОБИЛИ РУСЕ 2015
Рекорден брои колекционери и любители на класически возила се събраха
на 25 април 2015 г. на Първия парад на ретро автомобили в Русе. По
централните улици на дунавския град дефилираха 82 автомобила, 25 от
които доидоха специално за събитието от съседна Румъния. В проявата се
включиха и собственици на класически возила от Русе, Варна, Бургас,
София, Пловдив, Павликени, Габрово, Велико Търново, Шумен,
Разград, Дулово и Силистра. За доброто настроение на участниците и
гостите се погрижиха поп дует „Мания”, русенската рок група „Олд Гънс“,
актьорите от Театър-школа „Артистисимо“ и танцьорите от Клуба по
спортни танци „Настроение”. Колите бяха оценявани от експертно жури,
раздадени бяха множество награди. Събитието предизвика широк
обществен отзвук и даде заявка да се превърне в традиционно.

ПЪРВИ ПАРАД НА РЕТРО АВТОМОБИЛИ РУСЕ 2015

Пленер “Русе—град на свободния дух”

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В РУСЕ
ПЛЕНЕР „РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“
На 17 юни стартира пленерът „Русе – град на свободния дух“ 2015, в
които взеха участие 10 художници: Татяна Антонова, директор на школа
по изобразително изкуство в София; Иво Пецов, сътрудник към
Културното представителство на Македония в София; Владимира
Йорданова, управител на Арт център в Плевен; Лора Янева, художник от
Бургас; председателите на Съюза на българските художници в Ботевград
и Русе – Володя Казаков и Валентин Георгиев; и русенските художници
– Мартин Митев, Стоян Димов, Светлин Топузанов и Горан Памуков.
Събитието стимулира културния диалог между творци и публика, а целта
му беше да пресъздаде духа на Русе. Всеки ден пленерът беше
позициониран на различни места – площад „Свобода“, площад „Батенберг“,
Кеи, Парк на младежта. Артистите участваха активно и в
Русенския карнавал с визуални творчески демонстрации. В резултат на
пленера бяха създадени 22 картини, представящи града, а в карнавалната
нощ се проведе изложба.
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„ДЕЦА, ИСТОРИЯ, ИЗКУСТВО - ПРИКАЗКА ЗА СЕКСАГИНТА ПРИСТА”

„ДЕЦА, ИСТОРИЯ, ИЗКУСТВО - ПРИКАЗКА

ЗА СЕКСАГИНТА ПРИСТА”
На 29 маи в Лапидариума на Регионален исторически музеи – Русе беше
представена „Приказка за Сексагинта Приста”. Спектакълът беше
подготвен в рамките на проект на Сдружение „Приятели на музея” –
Русе. Участие в инициативата взеха деца в риск към Комплекса за
социални услуги за деца и семейства и Центъра за работа с деца на
улицата на БЧК в Русе. В продължение на 3 месеца, два пъти седмично,
децата се учиха да разказват римската приказка за историята на нашия
град чрез ателиетата „Маски“, „Театър“, „Танц“ и „Музика“. Децата
попаднаха в необятния свят на изкуството и вплетоха наученото в един
общ спектакъл. На финала всички заедно „пуснаха на вода” 60-те кораба
„пристис”, дали името на местната римска крепост.
Партньори по проекта бяха Група за театър „Камила”, РИМ – Русе,
БЧК – Русе, КСУДС и СНЦ „Еквилибриум”, доброволци от ПГ по туризъм
„Иван П. Павлов“ и театралната студия на СОУПНЕ „Фридрих Шилер”.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В РУСЕ
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„Салса уикенд Русе 2015”

ОБЩНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ
САЛСА УИКЕНД В РУСЕ
От 10 до 12 юли за втора поредна година Русе се превърна в столица на
социалните танци. Стотици танцьори от България и чужбина пристигнаха
в Русе, за да вземат участие във второто издание на Салса уикенд.
Организатор на събитието беше Салса Клуб „Амигос“. На голяма сцена
пред Община Русе 10 световни звезди от Куба, Италия, Франция,
Румъния и България представиха своите шоу програми. Горещата салса
фиеста завърши с концерт на група „Тумбаито“.

ФОТОГРАФИЯ

ФОТО ФОРУМ ФЕСТ

2015 година беше наситена с приятни емоции за любителите на
фотографията. Чрез изразните средства на фотографското изкуство беше
представен уникалният облик на Русе и региона, архитектурните
шедьоври и традиции. 104 творби от 68 автори участваха в инициирания
от СТПД „Академик“ Конкурс за живопис, графика и фотография на тема
„Туристическото обаяние на Русе и неговите околности“. Във
фотоконкурса „Запази духа на Русе“, организиран от Дружеството на
журналистите – Русе, се включиха 45 автори със 187 снимки, от които
журито селектира 83. При засилен интерес премина и тазгодишното
издание на ФОТО ФОРУМ ФЕСТ, чиито домакин бе Русе. Между 12 и 15
ноември около 200 фотографи от цялата страна търсиха вдъхновение в
дунавския град, по темите „Ретро“, „Градски пеизаж и архитектура“ и
“Есенен пеизаж“.

КУЛИНАРНИ ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
Съвместен шоу-кукинг и кулинарна изложба на традиционни
български и румънски ястия реализираха Професионална гимназия по
туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе, Клуб на професионалните готвачи и
Техническа гимназия „Стефан Банулеску“ – Кълъраш (Румъния).
Проектът беше посветен на създаването на устоичиво международно
партньорство в областта на образованието и организирането на
атрактивен кулинарен спектакъл.
Кулинарни традиции и новаторство
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МУЗИКА И ТЕАТЪР

IV Международен фестивал за китарни
оркестри и ансамбли

IV МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ ЗА КИТАРНИ ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ
IV-тият Международен фестивал за китарни оркестри и ансамбли
„Културните центрове на Европа“ се проведе от 27 до 29 април в Русе в
рамките на проект на Училищното настоятелство към НУИ „Проф.
Веселин Стоянов“. Фестивалът събра над 100 участници от страната и
чужбина, които представиха своето маисторство пред многоброина
публика в 5 концерта.
GREEN ROCK FEST RUSE 2015

GREEN ROCK FEST RUSE 2015

На 13 септември в новооткритата зала „Булстрад Арена“ се състоя
тазгодишният GREEN ROCK FEST RUSE. Традиционният фестивал започна
с изяви на пет млади рок групи – “PhenomenOn” от Букурещ, “Blood
Sugar” от Силистра, “Explicit”, “Gunpowder” и „Анекдот“ от Русе, които
подгряха публиката за легендите от „Назарет“. Шотландските рокаджии
бяха специални гости на VII-то издание на фестивала. Над 5000 фенове на
рок музиката се насладиха на наи-големите им хитове.
„ДУНАВСКИ ТЕАТРАЛНИ МОСТОВЕ“
В резултат от сътрудничеството между Драматичен театър „Сава
Огнянов“ – Русе и Театър „Тудор Виану“ – Гюргево зрителите от двата
бряга на Дунав имаха възможност да се насладят на 2 театрални
спектакъла. Русенският проект „46 крачки“ беше представен на
гюргевска сцена. Втората постановка – „Имате ли мъртвец за продан?“, е
на директора на театър „Тудор Виану“ Мирча Ионеску, а участие в нея
взеха актьори от ДТ „Сава Огнянов“.
МЮЗИКЪЛ „НЕ СЛИЗАЙ В АДА“
На 7 декември във Военния клуб в Русе се състоя премиерата на мюзикъл
против агресията „Не слизай в Ада” с участието на деца и младежи от
Театър-школа „Артистисимо“. Пиесата „Не слизаи в Ада”, чиито автор е
Иглика Пеева, спечели ІІ-ро място в Националния анонимен конкурс
„Драматургия за деца” 2013. Режисьор и сценограф на спектакъла е
Александър Илиев. Автор на музиката е композиторът Пламен
Цветанов. Хореографията е на абсолвентката от НАТФИЗ Деница
Дончева.

Мюзикъл “Не слизай в АДА”

ТРАДИЦИОННИ СЪБИТИЯ

„Бряг към различни хоризонти”

БРЯГ КЪМ РАЗЛИЧНИ ХОРИЗОНТИ
Млади художници от 7 школи по изобразително изкуство и деца
фотографи от България и Румъния се включиха в IV-ти Детско-юношески
пленер „АРТ ПРИСТАН РУСЕ“. От 1 до 5 септември децата рисуваха и
снимаха уникалната русенска архитектура, природата и река Дунав. По
темата „Русе – бряг към различни хоризонти” бяха създадени фотографии
и арт произведения с различни техники и материали. Те бяха представени
в пилотна изложба и отпътуваха за експозиции в страната.
ФЕСТИВАЛ НА ЛЕДЕНИТЕ ФИГУРИ RUSE ICE FEST 2015
RUSE ICE FEST 2015 вдъхнови артисти от цял свят да творят ледени
фантазии от 13 тона лед. За второто издание на международния фестивал,
от 14 до 22 декември, пристигнаха скулптори от Франция, Полша,
Унгария, Латвия, Русия, Украйна и България. Пред очите на русенци и
гостите на града те изваяха 10 скулптури на тема „Русе в мечти от лед“.
По традиция фестивалът бе съпроводен с вечерна програма и
атрактивен леден бар.
„Мечти за пеперуди”,
Натали Чистякова

ДЕТСКИ ПАНАИР

„Музика в мечти”,
Виктор Царски

Свободен достъп до над 40 ателиета по изобразително и приложно
изкуство, спорт и музика предложи традиционният Детски панаир. С
подкрепата на Регионалния исторически музеи – Русе се проведоха две
тематични игри, чрез които деца и родители опознаха културноисторическите богатства на нашия град и разнообразието на
животинския свят.
МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „АЛЕГРА” 2015

Детски панаир

От 6 до 21 юли се състоя втората Международна лятна академия
„Алегра”. Участие в нея взеха 44 студенти от 19 страни. Проведоха се
маисторски класове по оркестрово дирижиране, цигулка и пиано, тромпет.
Опита си пред младите музиканти споделиха проф. Йоханес Шлефли –
Висше училище по изкуствата Цюрих; Джеймс Лове – главен диригент на
Камерния оркестър в Потсдам; проф. Бартек Низиол – Университет по
изкуствата в Берн; проф. Вим Ван Хаселт – Висше училище за музика
Фраибург.

През 2015 г. Общинска фондация „Русе - град на свободния дух” подкрепи
още:
 Проект „Калеидоскоп“ на НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе
 Проект „Лаборатория XXI век” на МГ “Баба Тонка” – Русе
 „2015 – година на Канети” на Международно дружество „Елиас Канети“
 Конкурс „Комикс без граници“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов”
– Русе
 Проект „Дунав Рок Фест 2015“ на Сдружение „Вдъхновение”
 Парад на приказните герои на Сдружение „Русенче”
 „Global Citizen: Kindergartens“ на AIESEC – Русе
 Лятна детска академия на Фондация „Бистра и Галина”
 „Една вечер с Русе Джаз Синдикат“ на Сдружение „Русенска музикална
колегия”
 „Джаз пътешествие“ на Фондация „Петър Петров - Парчето”
 „Джаз за деца с Венци Благоев“
 Концерт на група „Б.Т.Р.“
 Участие на група „Еделваис” в Международен фолклорен фестивал в Румъния
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СНИМКИ
Предна корица – автор: Дагмар Хаинрих—Хопен
Стр. 4 – личен архив: Тереза Тодорова, Николаи Димитров, Катрин Терзич
Стр. 5 – личен архив: Мирела Димитрова, архив: Балет „Импулс”, архив:
група „Клеимор”, архив: КСТ „Настроение”
Стр. 6 – архив: Шел България ЕАД, личен архив: София Енчева, архив: МГ
„Баба Тонка”
Стр. 7 – архив: УН към СОУ „Христо Ботев”, архив: УН към СОУПНЕ „Фридрих
Шилер”, УН към АГ „Гео Милев”, Фондация „Русе – град на свободния дух”
Стр. 9 – автор: Цветомир Цветанов
Стр. 10 – архив: Дружество на художниците – Русе
Стр. 11 – автор: Цветомир Цветанов
Стр. 12 – архив: Сдружение „Приятели на музея”
Стр. 13 – автор: Цветомир Цветанов, архив: Фото Форум Фест - автор:
Стоико Поповски, архив: ПГТ „Ив. П. Павлов”
Стр. 14 – архив: УН към НУИ “Проф. Веселин Стоянов”, автор: Цветомир
Цветанов, архив: Фондация „Русе – град на свободния дух”
Стр. 15 – архив: УН към СОУ „Христо Ботев”, автор: Цветомир Цветанов,
архив: Община Русе
Стр. 16 – автор: Радина Русева

www.free-spirit-city.eu

