На 13.12.2017 г., се проведе единадесетия поред коледен благотворителен бал,
средствата от който ще са в подкрепа за изграждането на въжена градина в парк
Ксилифор. Съоражението с размери 20/10 м. и височина от 6 м. е дарение от фирма
„Walltopia“, за което благодарим на Ивайло Пенчев и Метин Мусов.
Благотворителната кампания на ТД „Трапезица - 1902“ през 2017 г. беше
насочена към изграждането на един от кътовете за отдих по пешеходната
туристическа алея от кв. Асенов, през парк Ксилифор за с.Арбанаси и с. Шереметя.
Той е разположен в близост до комплекс „Момина крепост“ и е тематично насочен към
децата и техните приказни герои. По програма „Изикуство и култура“ на Община
Велико Търново, Дружеството в партньорство с катедра скулптура към Факултета по
изобразителни изкуства на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ реализираха направата на
13 скулптури на приказни герои.
Доброволците на Дружеството, с подкрепата на дарителите от ТП Държавно
горско стопанство „Болярка“, „ТИМ“ ООД, ЕТ „Ганчев“, борса „Фрутас“, реализираха
останалата част от този кът, включваща почистване и подравняване на мястото;
засадиха се храсти, дръвчета и затревяване, изградиха се беседка и барбекю.
Присъстваха 150 души/хора от биснеса, банкови служители, лекари, учители,
юристи и представители от всички клубове към Дружеството. Водещ на вечерта беше
актристата Стефка Петрова. Специален гост беше и певицата Стелияна Христова,
спечелила за първи път „Гласът на България“ 2011 г. С богата музикално-артистична.
Гости на събитието бяха общинските съветници: Мария Илчева – председател на
комисията за туризма, маледежта и спорта и д-р Даниела Андреева. Метин Мусов,
представител на фирма „Walltopia“ и дарителите ТП Горско стопанство „Болярка“ –
инж. Йордан Бобонков, Фирма „ТИМ“ – Тодор и Милена Дамянови. програма с игри и
забавления премина благотворителната вечер.
Събраните средства 4636.00 лв. са от:
- куверти – 2250.00 лв.
- томбола – 454.00 лв.
- аксесоари – 100.00 лв.
- фотоси – 385.00 лв.
- малки пластики и картини – 1037.00 лв.
- дарителница – 410.00 лв.
Фотосите дарение от фотографите: Георги Георгиев /Гецата/, Йорданка
Йорданова, Петър Крусев, Иван Мутафов, Антония Тодорова, Никифор Тодоров, Емил
Тодоров.
Малките пластики и картини са предоставени от студентите на ВТУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ – катедра скулптура към факултета по изобразително изкуство.
Биляна Генова – „Двама“ и „Мъдростта на вековете“
Веселин Аврамов – „Елемент“
Даниел Иванов – „Свещник 1“ и „Свещник 2“
Елин Георгиев – „Мадона от Рафаело“
Мартин Митев – „Преди полет“
Николай Чемберски – „Влюбени“ и „Торс“
Сергей Печинов – „Пластика камък“
Александър Филев – живопис - „Зимна приказка“, „Търновска панорама“ и
„Царевградтърнов“ – графика
Благодарим на всички, уважили събитието, като пожелаваме здраве и светли
празници.
От ТД „Трапезица 1902“

