БОЙНА СЛАВА И ПОЕТИ

На 3 май 2016 г. от 19 часа в Централния военен клуб поетижурналисти ще почетат със стихове Деня на храбростта и
Празника на българската бойна слава.
Открай време поетите на страната ни са били бунтари и
бунтовници, венчани за свободата и за копнежа си по нея.
Аутсайдери и вестникари. Харамии и дипломати. Философи
на бъдещето и лунатици на настоящето. Неведнъж са
плащали скъпо и прескъпо за опасната си обич.
…Христо Ботев, Димчо Дебелянов, Пейо Яворов, Гео Милев,
Никола Вапцаров, Змей Горянин, Трифон Кунев и още
плеяда мечтатели и мъченици са част от нашата Небесна
България. Заедно с неумиращите й ханове, царе и
патриарси, отшелници, попове-воеводи и светци.
Да почетат Деня на българската храброст на 3 май се сбират
поетите:
Балчо Балчев, написал „Баладично писмо”, едно от найхубавите стихотворения, посветени на Ботев, носител на
Националната литературна награда за поезия „Владимир
Башев”;
Венелин Митев, автор на три стихосбирки, журналист от
БТА, бил гл. редактор на сп. „Паралели” и „За жената”, автор
на книгите „Големите любови на български поети и
писатели”, „Големите любови на български артисти,
музиканти и художници” и „Големите любови на
българските царе, министри и авантюристи”;
Ивайло Диманов, за когото Антонелла Руджери казва, че
„пее така страстно, сякаш е италианец” и чиято последна
книга „Всички клоуни отиват в рая” бе представена в
Торонто, Отава, Ню Йорк, Чикаго, София и Бургас;
Михаил Григоров, инженер и вълнуващ лирик, журналист от
в.”Българска армия”, автор на стихове, есета, пътеписи,
проза и анализи;
Петър Петров, новинар, телевизионен журналист и водещ,
бивш вокалист на рок-групата „Орбелус”, спечелил
голямата награда за поетичен дебют на Националния
литературен конкурс „Южна пролет” с първата си книга
„Пин код: Лукчета”, автор на стихосбирките „Без упойка” и
„Твърде лично”;

Силвия Стефанова, журналист и радиоводеща, била е
главен редактор на седмичника „Седем”, автор на пет книги
с поезия, носител на Наградата за синтез на изкуствата за
2015 г.;
Като специален гост на събитието е поканена Анна-Мария
Петрова–Гюзелева, актриса, хореограф, поет и журналист,
която неотдавна представи в Литературен клуб „Перото” в
НДК книгата си „А душата знае”, посветена на големия
оперен певец и гениален бас Никола Гюзелев. През 2000 г.
печели европейски конкурс за поезия. През ноември 2015 г.
в Италия излиза четвъртата й стихосбирка „Трохи”
("Briciole").
Организатори на събитието са Свободното общество на
журналистите-поети и Съюз „Атлантик”.
Започва в 19 ч. в Музикалнната зала на Централния военен
клуб.
Входът е свободен.

