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Зима 2006-2007 г.

Българка получава в Япония една от най-високите
степени за преподавател по Икебана1
В Българо-канадското дружество в Британска Колумбия, Канада, я знаем
като Ваня Ганашева, председател на дружеството, а японците я наричат Ваня
Касуи. Буквално преведено,
Касуи
означава
‘водно
цвете’.
Такива имена се
дават на някои членове на
японската
асоциация
по
Икебана „Ишида” (Ishida
Ikebana Association), когато
стигнат до определена степен
в йерархията на асоциацията,
а Ваня е отличена с името
Касуи през 2001 г. в Япония,
когато
получава
от
асоциацията диплома за
преподавател по Икебана.
Ваня Касуи и нейната учителка по Икебана
Нагоя, Япония, януари 2007 г.2

В Япония има много школи и стилове
Икебана, организирани в различни асоциации, но
Ishida Ikebana Association е една от най-активните,
има клонове в редица страни като Китай, Испания,
Германия и други, и около 500 0003 студенти в
Япония и чужбина. От есента на 2005 г. открива клуб
и в Северна Америка, със седалище във Ванкувър и
президент Ваня Касуи.
През
януари
Икебана от изложбата
2007 г. Ваня Касуи се „Бунжин-Бана”, Нагоя, Япония,
януари 2007 г.
среща многократно с
президента на Ishida
Ikebana Association в Япония, който носи титлата
„Йемото4”, и с останалите членове на борда на
директорите.
Защитава следващата степен в
Академията на Ishida Ikebana Association, „Коуто
шихан”, която я нарежда сред най-изявените
преподаватели на асоциацията и й дава право да

Ваня Касуи и Йемото в Япония

провежда изпити и тестове на студенти по Икебана, и по нейна преценка да издава
дипломи от асоциацията.
По време на същото посещение в Япония през януари 2007 г., Ваня Касуи
участва и в традиционната изложба на Ishida Ikebana Association „Бунжин-Бана” в
Нагоя, където да изложат
свои творби са поканени
само 30 от най-изявените
преподаватели по Икебана в
асоциацията и някои от
техните
най-талантливи
студенти.
Плановете на клона на
Ishida Ikebana Association в
Северна Америка, който
ръководи Ваня Касуи, са
интересни и вдъхновяващи.
За зимната олимпиада във
Ванкувър-Уистлър през 2010
Икебана от изложбата „Бунжин-Бана”
г., ръководството иска да
Нагоя, Япония, януари 2007 г.
покани
ръководители
и
членове на Ishida Ikebana
Association от Япония и заедно да украсят с Икебана някои от залите, в които ще се
провеждат олимпийски състезания, и да направят изложба на Икебана в
международния център за
конференции
(Convention
Centre) в Канада Плейс
(Canada Place), във Ванкувър.
В дългосрочен план, идеите
на Ishida Ikebana Association
за Северна Америка са още
по-амбициозни – да открият
първия
университет
по
Икебана в Северна Америка,
но ако се съди по ентусиазма
и досегашната подкрепа на
Ishida Ikebana Association в
Япония и на хората в Канада,
тази идея изглежда напълно
осъществима.
Икебана от изложбата „Бунжин-Бана”
Нагоя, Япония, януари 2007 г.

От името на Българо-канадското дружество в Британска Колумбия и всички
българи в региона, поздравяваме Ваня с успеха и пожелаваме на нея и Ishida
Ikebana Association да осъществят плановете си! Ваня, желаем ти здраве, сили и
нестихващо творческо вдъхновение и се гордеем, че прославяш България по света!
1

Икебана е много древно изкуство в Япония,
чиито основни материали са клони и цветя,
подредени в съдове с кензани, за да подчертаят
естетиката и красотата в природата и да
предизвикат емоционално въздействие;
за поподробно обяснение на понятието, вж. например
http://www.ikebana-art.ca/about.php
2

Всички снимки в статията са предоставени
от Ваня Касуи.
3

Според „Ishida Ikebana”, 1996, издание на
Ishida Ikebana Association.

4

Титлата Йемото е наследствена и винаги
остава в семейството.
Икебана от изложбата
„Бунжин-Бана”, Нагоя, Япония,
януари 2007 г.

7-ми февруари 2007 г.
Ивелина Чизмарова, Ph.D.
Директор в Българо-канадското дружество в Британска Колумбия
и главен редактор на вестника на дружеството

Ишида Икебана
За информация за изкуството на Ишида Икебана, ако желаете да
откриете вътрешната духовна наслада при сътворяването и
съзерцанието на артистичните произведения на Икебана, ако
желаете да изучавате древното японско изкуство Икебана, да
участвате в клуб по Икебана, да откриете клуб във вашата област
или да поръчате специализирани материали за Икебана обърнете се
към следните уебсайтове:
www.ikebana-art.ca
www.kenzan.ca
За директен контакт с
Ваня Ганашева – Касуи:
vania@ikebana-art.ca
тел. (604)-318-5435

Мигове от края на изминалата година

Коледа за българските деца във Ванкувър
И тази Коледа българските деца бяха зарадвани от български дядо Коледа. На 16-ти
декември 2006 г. в залата на любезните домакини от театрално студио “Методика” деца
и родители се събраха на станалата вече традиционна седянка и раздумка.
По стар български обичай децата
с всеотдайната помощ на майки и
баби участваха в приятелска
надпревара за най-красива и
здрава сурвачка. След повече от
час седянката и раздумката
продължаваше с размяна на
рецепти за постни манджи за
Бъдни вечер и опитване на
скромната “детска почерпка”.

Точно когато децата станаха
нетърпеливи, дядо Коледа дойде
с голям чувал подаръци. Найсмелите дечица се престрашиха
да рецитират или изпеят коледна
песничка. И те, а и тези които не
бяха толкова смели, но пък
много послушни през годината,
получиха специални подаръци
от добрия старец. След голямата
емоция
по
очакването
на
подаръците, настъпи още поголяма по отварянето им...
И така сурва, сурва, весела
година – сурвачките бяха
стаени в очакване на
Новата Година!

Ваня Алексиева
Българско училище във
Ванкувър
Снимките са предоставени от Ваня Алексиева

Съобщения на Българо-канадското дружество
в Британска Колумбия

Българо-канадско дружество
в Британска Колумбия
Годишно отчетно-изборно събрание
На 03. 03. 2007 година ще се проведе Годишното отчетно-изборно
събрание на Българо-канадското дружество в Британска Колумбия.

Място:
Ресторант “BALKAN HOUSE”
7530 Edmonds Street, Burnaby
тел. (604)-524-0404
http://maps.google.com/maps?q=7530+Edmo
nds+Street,+Burnaby,+BC&hl=en&ie=UTF8
&z=15&om=1&iwloc=addr

Време:
17:00 - 17:30 ч. - регистрация
17:30 - 19:00 ч. - провеждане на събранието

Дневен ред
1. Откриване и правила на провеждане на събранието. Избор на
председател на събранието.
2. Доклад за регистрацията, членство.
3. Предложение за промяна на устава – относно видовете членство.
4. Отчет на дейността за изминалия период.
5. Предстоящи дейности.
6. Финансов отчет.
7. Въпроси и изказвания.
8. Избор на нови директори и председател на Дружеството.
9. Закриване на събранието.
Повече подробности ще намерите тук. [ link ]

Българо-канадско дружество
в Британска Колумбия
Българо-канадското дружество в Британска Колумбия
ви кани да отбележим заедно

Националния празник на България
3 Март !!!
Кога : 3 март 2007 г., от 20:00 ч.
Къде : Ресторант “BALKAN HOUSE”
7530 Edmonds Street, Burnaby
тел. 604-524-0404
http://maps.google.com/maps?q=7530+Edmonds+S
treet,+Burnaby,+BC&hl=en&ie=UTF8&z=15&om
=1&iwloc=addr
Как : Като се обадите предварително за
резервация и закупите куверти за себе си и
свои приятели от:
Венета 604 939 0347
Франц 604 298 0646
Daniela’s Cake Boutique - 232 Lonsdale Ave, North Vancouver, тел: 604 984 4141
Blue Cafe 140 - 6200 McKay Ave, Station Square, Burnaby (Metrotown - Future Shop)
Ваня 604-318-5435

Капацитетът на ресторанта е ограничен, затова не отлагайте –
купете си куверти колкото се може по-рано!
Ресторант “BALKAN HOUSE” предлага бюфет.
Kyверти - Възрастни: Членове на дружеството: $ 20.00, Нечленове: $ 25.00
-Деца от 6 до 12 год.: $ 10.00, Деца до 6 год.: безплатно

Очаква ви музика и томбола с много интересни награди!!!
Всички членове на дружеството, които присъстват на Годишното събрание,
ще получат по 10 безплатни билета за томболата!!!

Камерен хор Варна
кани
нови хористи – всички гласове
Репертоарът
на
хора
включва
произведения от световната хорова
литература
от
всички
епохи,
български народни песни и църковнославянски песнопения.
Репетициите се провеждат в Douglas
College - New Westminster всеки петък
от 19:00 до 21:00 часа.
Миналия сезон Камерен хор Варна
осъществи
първото
си
турне.
Хористите имаха изключителната възможност да изпълнят едно от най-красивите
произведения за хор и оркестър, „Реквием” на Моцарт, заедно с Kamloops Symphony
Orchestra.
Камерен хор Варна е в непрекъснато развитие и търсене на нови певци. Ако имате
желание да развиете Вашия талант и да общувате с хора с Вашите интереси, Вие сте
добре дошли!
За повече информация може да се обадите на Наталия Александрова-Манолов,
диригент на Камерен хор Варна, тел. (604)-294-1212, e-mail: nataliesong@hotmail.com.

Българското футболно общество в Lower Mainland и Българоканадското дружество в Британска Колумбия отправят покана към всички
пристрастени към Голямата Игра да се присъединят към нас и да се явят на "зеления
килим" да погоним "коженото кълбо"...
Ден:

всяка неделя от 10:30 ч.

Място: Нume Park (или Sapperton)
Разочаровани и върнати, както
обикновено – няма да има.
За повече информация и детайли,
звънете или пишете на:
Пламен Великов тел.: (604)-992-3503,
e-mail: plamvel@yahoo.com
Пепи Киряков
тел.: (604)-825-7565,
e-mail: info@peter-homes.com
Деян Дяков
тел.: (778)-238-2929,
e-mail: deyan.dyakov@gmail.com

Футболният отбор „Български лъвове” 2003 г.
Снимката е предоставена от Пепи Киряков

p.s: Това е още една възможност да се измъкнете от … досадните домашни неделни
задължения ;)

Българо-канадското дружество в Британска
Колумбия
www.bcsbc.ca
Търси

двама
помощник-редактори,
доброволци,
които
отлично
владеят
български и английски
език, и притежават
нужните знания, за да
редактират и превеждат
текстове за вестника на
дружеството на двата
езика.

Работата не е обвързана с
фиксирано работно време
и ще ви даде възможност
да натрупате полезен
канадски
опит,
да
обогатите
автобиографията си и да
получите ценни писмени
препоръки за работа. За
информация, пишете на
ivelina@bcsbc.ca.

Платени съобщения, обяви и реклами

Българо-канадското дружество в Британска Колумбия не носи отговорност за стила, съдържанието
и оформлението на платените обяви. Авторите на обявите са изцяло отговорни за евентуални
грешки и неточности, и за избора на изрази и нагледни материали.

Българо-канадското дружество в Британска
Колумбия приема платени обяви, съобщения
и реклами във вестника на дружеството! За
подробности, погледнете тук.
За всички членове на Българо-канадското
дружество в Британска Колумбия се полага
по една безплатна обява в един брой на
вестника годишно и големи отстъпки в
цените за всички останали платени обяви!
Не пропускайте тази възможност
информацията за вашия бизнес и вашите
умения да стигне до повече хора!

Българо-канадското дружество в Британска
Колумбия
www.bcsbc.ca
Изказва благодарност на Ваня Ганашева (Касуи), Желязко
Андреев, Ваня Алексиева, Мануела Лазарова, Михаил Митов, Стан Станчев,
Наталия Александрова-Манолова и на Българското футболно общество в Lower
Mainland за помощта им при изготвянето на настоящия брой на вестника на
дружеството.

Тук може да отворите вестника в pdf формат на български и на английски език
BCSBC Newsletter 4 - български език
http://www.bcsbc.ca/bg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=23&Itemid=15
BCSBC Newsletter 4 - English language
http://www.bcsbc.ca/bg/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=24&Itemid=15

Вестник на Българо-канадското дружество в Британска Колумбия
www.bcsbc.ca
Абонирайте ме
http://www.bcsbc.ca/bg/index.php?option=com_yanc&Itemid=99999999&
listid=1&action=subscribe

Прекратете абонамента ми
http://www.bcsbc.ca/bg/index.php?option=com_yanc&Itemid=99999999&
listid=1&action=unsubscribe

