ПРОГРАМА
НА ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „РОЖЕН”
17.07.2015 г. - петък
ПЪРВА СЦЕНА
11.30 часа

Фолклорен ансамбъл „Манол Радичев” при НЧ „Съзнание-1929” – с. Гела,
общ. Смолян
Ръководител д-р Стефан Герджиков
Гайдарски състав:
• „Гайдарска сюита”
Мъжка певческа група:
• „Момице, мари хубава”
• „Марушчица”
• Надиграване

11.50 часа

НЧ „Пробуда-1940” – с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич
Група за автентичен фолклор
Ръководител Стоянка Енева
• „Добра из пътя вървеше”
• „Сино льо, Стояне”
• „Засвирили са кавали”

11.55 часа

НЧ „Родопска искра-1880” – гр. Чепеларе, обл. Смолян
Битов хор
Ръководител Илия Учиков
• „Заспало е челебийче”
• „Събрали са се, събрали”
• Родопски танц на гайда
Индивидуално изпълнение:
Мария Бечева:
• „Момице мари, хубава”
• „Димитро, сино Димитро”

12.15 часа

НЧ „Селска пробуда-1896” – с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив
Женска певческа група
Ръководители Недялка Стоева и Бальо Балев
• „Похварира се е Бояна”
• „Брала мома”
Индивидуални изпълнения:
Димка Маркова:
• „Болна е легнала Драгана”
Недялка Стоева:
• „Слънчице, мило мамино”
Танцов клуб „Евридика”
Ръководител Донка Тодорова:
• „Гано моме”
• „Купонджийско”

12.35 часа

НЧ „Светлина-1938” – гр. Неделино, обл. Смолян

Фолклорен ансамбъл:
• „Да ма бе, майчо, карала”
• „Моме, моме, малкай моме”
Група за автентичен фолклор:
• „Фати са, моме, на хоро”
Индивидуални изпълнения:
Снежана Кисьова и Деница Гочева:
• „Майчо, нимой ма пъвада”
• „Стоян привале”
Сестри Чакърови и Минка Чандърова:
• „Милка е мила майци си”
• „Бърчино, зелен пущино”
Индивидуално изпълнение:
Ръководител Анета Емилова
Борислав и Евелина Дуганови
• „Момнеле мари хубава“
• „Заспала мома“
13.00 часа

НАДИГРАВАНЕ

13.30 часа

НЧ „Христо Ботев-1898” – с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив
Женска певческа група
Ръководител Недка Лалова
• „Та чуло ли сай, видяло”
• „Иван си Недке говори”
Мъжка фолклорна група
Ръководител Генчо Цолев
• „Излез, излез, мале”
• „Разболял ми се млад Дойчо”
• „Байряк се развява”
• „Ело, Елке”

13.45 часа

НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – гр. Смолян
Танцов състав
Ръководител Стефка Барбудова
• „Тракийски танц”
• „Родопски танц”
Група за изворен фолклор
Ръководител Младен Койнаров
• „Личко, Личко, главеничко”
• „Заборил бех да са главя”
Битова група
Ръководител Сийка Иванова
• „Влезнала е Ружка”
• „Брала мома росно цвете”
• „Карамфилко Билберко”
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Младен Койнаров
Цветелина Шидерова:
• „Излел е Дельо хайдутин”
• „Карай, майчо”
Николина Петрова:
• „Зашивай, майчо, затягай”
• „Черешка е цвет цветила”

Мария Василева:
• „Всичкине гори, джанъм”
• „Мале ле, стара майчинко
Виктория Стефанова:
• „Планино, Стара планино”
• „Е ми подай отключкове
Василена Бозинарова
• „Стано, мари, Станчице”
• „Чоко, черноко момиче”

„

14.30 часа

НЧ „Алекси Беремлиев-1926” – с. Якимово, общ. Якимово, обл. Монтана
Състав за изворен фолклор „АСКУС”
Ръководител Боян Георгиев
Китка фолклорни хора от Северозападна България:
• „Ломска ръченица”
• „Вършечкото”
• „Шира”
• „Абдай”
• „Гъмзовяна”

14.40 часа

НЧ „Орфееви гори-1870” – гр. Смолян, кв. Райково
Смесен битов хор
Ръководител Мирослав Инджакаров
• „Златице”
• „Горо ле, горо”
Индивидуално изпълнение:
Габриела Кичукова:
• „Димитро, младо дюлгерче”
• „Моме, моме”
Индивидуално изпълнение:
Аглика Карамфилова Каменова:
• „Горице, ситна зелена“
• „Тодоре, лелин Тодоре“
Клуб „Хоро”
Ръководител Русанка Бодурова
„Еньовден”
Оркестър „100 каба гайди“
Ръководител Тодор Тодоров
• Гайдарска сюита

15.10 часа

НЧ „Братство-1884” – гр. Павликени, обл. Велико Търново
Женски народен хор
Ръководител Цветомира Василева
• „Засвирили са, Дойне”
• „Какво се е хоро извило”

15.15 часа

НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1927” – с. Смилян, общ. Смолян
Фолклорна група
Ръководител Мариана Евтимова
• „Пусни ма, майчинко, пусни ма”
• „Радице, мари хубава”
• „Отишла ми е Станина майка”
Индивидуално изпълнение:

Мариана Евтимова:
• „Планино, Стара планино”
• „Шинко льо, мари хубава”
15.25 часа

НЧ „Димитър Вълнев -1903“ – с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана
Група за автентичен фолклор „Расоха“
Ръководител Асен Асенов
• „Лило гайдара“
• „Анке, лъко перо“
• „Наред, наред“

15.35 часа

НЧ „Развитие-1898” – с. Медковец, обл. Монтана
Младежки танцов състав
Ръководител Бончо Трифонов
• „Ганкино хоро“
• „Турлашко хоро“
• „Дайчово хоро“
Фолклорна формация „Шарена китка“
Цветан Биволарски
• „Цонке ле, чушка червена“
• „Баба винце пила“

15.50 часа

НЧ „Екзарх Стефан-1872” – с. Широка лъка, общ. Смолян
Вокално-танцова група
Ръководител Мария Пейкова
• „Китка родопски песни“

16.00 часа

НЧ „Изгрев-1927“ – с. Студено Буче, обл. Монтана
Фолклорна певческа група
Ръководител Асен Асенов
• „Коя е мома бели трънки“
• „Стана мома рано“
• „Играй хоро, Тодоро“
Детски танцов
Ръководител Вероника Борисова
• „Дайчово хоро“
• „Ганкино хоро“
• „Пайдушко хоро“

16.15 часа

НЧ „Родопска просвета 1923” – гр. Девин, обл. Смолян
Гайдарски състав
Ръководител Емил Чолаков
• „Родопска сюита”

16.25 часа

Общински младежки дом – гр. Монтана
Народен хор „Пъстренец“
Ръководител Лилия Ангелова
• „У Недини свирки свирят“
• „Позаспа ли, ягодо“
• „Северняшка китка“
Секстет към Народен хор „Пъстренец“
• „На сън Яна открадната“
• „Тръгнала е малка мома“
• „Брала мома ружа цвете“

Индивидуално изпълнение:
Цветана Видова:
• „Прошета се бела Рада“
• „Горице, ситна, зелена“
Детска певческа група”Пъстрец”
Ръководител Асен Асенов
• „Вацино дете“
• „Чул съм те, мъри, Динке“
• „Снощи те видех с бели менци”
16.50 часа

НЧ „Зора-2006” – с. Изгрев, общ. Неделино, обл. Смолян
Ръководител Христо Минчев
Мъжка фолклорна група
• „Сурко е пиле стъпило”
• „Лейлинко, кузум, пиленце”
Индивидуално изпълнение:
Катя Минчева:
• „Бела съм, бела”
• „Чоко, черночко”

17.00 часа

НЧ „Пробуда-1926” – с. Липен, обл. Монтана
Ръководител Зорка Борованска
Женска певческа група „От извора”:
• „Турнала Донка престилки“
• „Търне, моме Търне“
• „Продават се, Дунке, медовинки”
Индивидуални изпълнения:
Зорка Якимова:
• „Рано ми е Стефан подранил“
Цеца Спасова:
• „Замръкнал ми е Димитър“
Танцов състав за автентични танци:
• „Раковата“
• „Станкина“
• „Калушарска”
• „Изричанка”
• „Ръченица”

17.20 часа

НЧ „Христо Ботев-1928” – с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе
Ръководител Велико Драгнев
• Обичай „Изпращане на гурбет”
Женска певческа група за автентичен фолклор:
• „ Провикнал се Дели Димо”
• „Черноока Янчеце”
• „От планина слиза младо овчарче”

17.35 часа

Ансамбъл „Фолклорика” – Школа по народни танци „Фолклорика” –
София
Ръководител Евелина Павлова
• „Шопска сюита”

17.45 часа

НЧ „Дочо Михайлов-1906” – с. Бабук, общ. Силистра
Ръководител Нено Ненов
Мъжка певческа група:

• „Засвирили са дор три ми гайди”
• „Овчар вика от планина”
Фолклорна инструментална група:
• „Добруджански ритми”
Ансамбъл за автентичен фолклор:
• „Добруджански ръченик”
• „Добруджанско хоро”
Индивидуални изпълнения:
Цветанка Морарова:
• „Дунаве, бели Дунаве”
• „Иди я, мамо, поискай”
Русанка Стоянова:
• „Мари, Димитро льо”
• „Де се е чуло и видяло”
Донка Петрова:
• „Запели са два славея”
• „Оро се вие”
18.20 часа

НЧ „Ванчо Пашов-1884” – с. Поибрене, общ. Павагюрище, обл. Пазарджик
Танцов състав „Ибърски ритми”:
• „Ламбата”
Трио „Ибър”:
• „Недице ле, Недо, бяла Недо”

18.35 часа

Ансамбъл „Добруджа” към отдел „Култура” при общ. Силистра
Ръководител Димитър Джамбазов
• „Добруджанска ръка”
• „Честа”
• „Добруджанско хоро с опас и ръченик”

17.07.2015 г. - петък
ВТОРА СЦЕНА
11.30 часа

НЧ „Христо Ботев-1871” – гр. Смолян
Ръководител Костадин Илчев
Оркестър „101 каба гайди”:
• „Аман си рекох, мале ле” – гайдарска сюита
Квартет към „101 каба гайди”:
• Родопски мелодии
Детско-юношески гайдарски състав „Апостол Кисьов:
• „Да ма бе, майчо, карала”

11.50 часа

НЧ „Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово, общ. Смолян
Женска певческа група
Ръководител Съби Кайджиев
Съпровод на гайда Никола Марковски
• „Кара ли те, Руске ле?”
• „Мама Йордана плетеше”
Индивидуални изпълнения:
Емилия Каменова
• „Бре, Иване”
Теменужка Кайджиева
• „Проводи ма, майчинко”
Светла Дукатева
• „Соньо, соньо”

12.05 часа

НЧ „Христо Ботев-1928“ – с. Новаково, общ. Асеновград, обл. Пловдив
Група за изворен фолклор
Ръководител Мария Тачева
• „Бягало Раде“
• „Замамил Георги стадото“
• „Ангел сиромах“

12.10 часа

НЧ „Свети Паисий Хилендарски-1926” – с. Иново, общ. Видин, обл. Видин
Ръководител Анелия Младенова
Танцов състав за автентичен фолклор:
• „Смарданска ръченица”
• „Осмица”
• „Ситница”
• „Пиян Георги”
• „Дайчово”
Детски танцов състав „Живо въгленче”:
• „Дайчово”
• „Чичово”
• „Смарданска ръченица”
• „Шира”
• „Батут”
.
“НЧ „Искра-1921“ – с. Калояново обл. Пловдив
Вокална група „Зорница”
Ръководител Йорданка Порязова
• „Събрали са, набрали“

12.30 часа

•
•

„Замръкнала е хубава Яна“
„Яно ле, Янчице ле“

12.35 часа

НЧ „Развитие-1919“– с. Левочево, общ. Смолян
Група за автентичен фолклор
Ръководител Величка Тодорова
• „Събрали са са, събрали на височкана планина”
• „Карамфилко – билбилко”

12.40 часа

НЧ „Христо Ботев-1929“ – с. Дуванлий, обл. Пловдив
Ръководител Мария Балемезова
Женска певческа група:
• „Мавруда китка садила“
• „Събрали ми се, събрали“
• „Да знаят малките моми”

12.50 часа

Гайдарски оркестър „Кавадари” при Национална гимназия за
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски” – гр. Варна
Ръководител Драгни Драгнев
• „Гайдарска сюита”
• „Бресташка тропанка”

12.55 часа

НЧ „Петко Р. Славейков-1928” – гр. Варна
Танцов клуб
Ръководители Дарина Филева и Мая Друмева
• „Добруджански пръски“:
• „Данец“
• „Сей, сей боб”
• „Ръка”
• „Куцата”
• „Добруджанска ръченица”
• „Сборенка”

13.05 часа

НЧ „Родопско бъдеще-1895” – с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Ръководител Любен Маданков
Група за автентичен фолклор:
• „Едно се лудо изрука“
• „Зьомни ма, зьомни“
• „Китко зелена, кравена”
Индивидуални изпълнения:
Любен Маданков
• „Бре, Иване”
Дует Андрееви
• „Дощерьо, моя майчина”
Трио „Персенк”
• Китка родопски песни

13.20 часа

НЧ „Михаил Дашин-1911” – с. Драгушиново, общ. Самоков, обл. София
Ръководител Радостина Симонова
Мъжка фолклорна група:
• „Ой, Яворе, Яворе“
• „Припило се макя вода“
• „Невено моме”
Женска фолклорна група:

.

• „Море, рано рани Дена“
• „Гюра юнак“
• „Тефтено, дойди на оро”
Танцов състав „Рилска китка”:
• „Македонско хоро“
• „Каракачанско хоро“
13.40 часа

НЧ „Тодор Драганов Пашкулов-1928” – с. Старо Железаре, общ. Хисаря,
обл. Пловдив
Група за автентичен фолклор
Ръководител Минка Плювкова
• „Стоян си Бонке говори“
• „Дружо Йоване, Йоване“
• „Богдан Богданке говори”

13.50 часа

НЧ „Христо Смирненски-1926” – с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна
Ръководител Димитър Митев
Женска група за автентичен фолклор „Здравец”:
• „Обичам, мамо, обичам“
• „Петлите пеят“
• „Трендафилко – лятно цвете”
Квартет: Иванка Тодорова, Надежда Денева, Събка Златева, Йовка Маринова:
• „Отишла е Янка”
• „Наред, наред насядали“
Мъжка фолклорна група „Здравец”:
• „Стоян му кавал свиреше“
• „Лято разделно“
• „Вземи ме, Пенке”
Дует: Кирил Караиванов и Иванка Тодорова:
• „Чула та й мама, Радо ле”
• „Похвали се Дойна мома“

14.15 часа

НЧ „Напредък-1898” – с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
Певческа група „Детелина”
Ръководител Виолин Петков
• „Мила мамо, научи ма“
• „Седянка се кладеше“
Индивидуални изпълнения
Ръководител Виолин Петков
Богдана Марковска:
• „Залюбила е Тодора“
Диана Късльовска
• „Марийчица по двор ходи“
• „Яничари ходят, мамо”
Танцов състав „Руменя”
Ръководител Детелина Крачуновска
• „Търнавско хоро“
• „Шумадия“
• „Червенушинско хоро”

14.35 часа

НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски” – гр. Асеновград, обл. Пловдив
Ръководител Боян Алексиев
Танцов клуб „Везеница”:
• „Китка кюстендилски хора“

• „Сборенка“
• „Изручанка”
Танцов клуб „Везеница” – гр. Пловдив:
Ръководител Боян Алексиев
• „Арканул“
• „Трите пъти“
• „Граовско хоро”
НЧ „Христо Ботев” – с. Нареченски бани, обл. Пловдив
Ръководител Александър Димитров
Танцов клуб „Везеница”:
• „Пазарджишка копаница“
• „Влашка циганка“
• „Кулско хоро”
15.00 часа

НЧ „Балкански просветител-1871” – гр. Смолян, кв. Райково
Танцов състав „Родопчанче”
Ръководител Снежана Ескеджиева-.Александрова
• „Родопска китка“
• „Пролетен танц“
Индивидуално изпълнение
Ръководител Никола Романов
Габриела Кисьова:
• „Хайда, Калино, да идем”“
• „Стига ми са, момне ле, навдигай“

15.15 часа

НЧ „Съзнание-1928“ – с. Голямо Асеново, обл.Хасково
Ръководител Гинка Иванова
Група за автентичен фолклор:
•
„Стоян на Донка думаше“
•
„Гане ле” – солист Гинка Запрянова
•
„Брайно на Раде думаше“
Ивдивидуални изпълнения:
Съпровод Дянко Делчев:
Румяна Вълчева:
• „Мари, Дено“
Димитринка Росенова:
• „Залюбила малка мома“

15.30 часа

НЧ „Просвета-1926“ – с. Крум, общ. Димитровград, обл. Хасковоово/
Фолклорна група и група за обичаи
Ръководител Минка Илева
•
„Слънце трепка“
•
„Чуди се Яна“
•
Обичай „Еньовден“

15.40 часа

НЧ „Проф. Асен Златаров-1927” – с. Каменец, общ.Стралджа, обл.Ямбол
Ръководител Таня Иванова
Женска фолклорна група:
• „Андон дюкяни затваря“
• „Събрали саq Дойне ле”
• Обичай „Засевки”
Мъжка фолклорна група:
• „Разболял ми се Никола“
• „Драгано, Драганке”

Индивидуални изпълнения:
НедкаЙорданова:
• „Снощи си, мамо, замръкнах“
• „Иван на Марга думаше”
16.00 часа

НЧ „Просвета -1920“ – с. Маломир, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Певческа фолклорна група „Карапчанка“
Ръководител Димка Демирева
• „Караджа Станка думаше “
• „Три хора играят”
Индивидуални изпълнения:
Кристиян Косев:
• „Жельо Марийке думаше“
• „Тракийска китка“
Димка Демирева:
•
„Койно ле, джанъм“
•
„А бре, Кольо”

16.20 часа

НЧ „Просвета-1910“ – с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Певческа фолклорна група
Ръководител Нели Родева
•
„Недка за вода отива“
•
„Задало, ми сей, задало“

16.30 часа

НЧ „Джон Атанасов -1928“ – с. Бояджик, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Певческа фолклорна група
Ръководител Иво Пашов
• „Праматар вика из село“
• „Мислил съм, любе, да ида“

16.35 часа

Детски фолклорен танцов театър „Еньовче” – гр. Смолян
Ръководител Олга Келевска
• „Момински танц“
• „Лазарски игри“

16.50 часа

НЧ „Възраждане-1908“ – с. Българско Сливово, общ. Свищов, обл. Велико
Търново
Мъжка певческа група
Ръководител Деян Йорданов
• „Стъпил Добри“
• „Чула съм, либе“
Танцов състав за изворен фолклор
Ръководител Павлина Русева
• „Ръченица“
• „Черкезко“
• „Христовица“
• „Катеринкина“
• „Сливовско хоро“
• „Пайдушко хоро“
• „Влашко хоро“
Индивидуално изпълнение:
Гергана Борисова
• „Змей мома залюби”
• „Стефан мама си думаше”

17.10 часа

НЧ „Пробуда-2007“ – с. Тополяне, общ. Раднево, обл. Стара Загора
Ръководител Диньо Динев
Певческа група „Еделвайс“:
• „Деверо, мили деверо”
• „Йовке ле, Узунджовке”
• ”Замръкнала Яна”

17.15 часа

НЧ „Митьо Станев-1929“ – с. Знаменосец, общ. Раднево, обл. Стара
Загора
Фолклорна певческа група
Ръководител Огнян Христов
• „Докарал ми е кара Димитър”
• „Мерак метнах, мила мамо”
• „Никола дума на Янка”

17.25 часа

НЧ „23 септември-1960” – гр. Лом, обл. Монтана
Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Хорце”
Ръководител Венислав Рафаилов
• „Ние от Шоплука”

17.35 часа

НЧ „Просвета-1926“ – кв. Макак, гр. Шумен
Танцова група „Марги денс“
Ръководител Маргарита Стоянова
• „Варненски танц“
• „Шопски танц“
Кукерска група „Арапи“
Ръководител Милко Стоянов
• Сурвакарски обичай „Арапи“

17.55 часа

Първо СОУ „Иван Вазов” – гр. Свиленград
Танцов състав
Ръководител Ирина Симеонова
• „Джиновски танц“
• „Еньова буля“

18.05 часа

НЧ „Соколов-1919” – с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив
Ръководител Апостол Танев
Смесена певческа група:
• „Музикална фолклорна пиеса”

18.15 часа

НЧ „Родопска искра-1961” – с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали
Мъжка битова група
Ръководител Стефан Терзиев
• „Да ма бе, майчо, карала”
• „Девойко, мари, хубава”
• „Дуйни ми, дуйни, бял ветре”

18.25 часа

НЧ „Просвета-1928” – с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Ръководител Мая Барбазонова
• „Талашмалийска”
• „Дядо Вълковата”
• „Трите пъти”
• „Ръченица”

18.35 часа

НЧ „Просвета-1991” – с. Мокрен, общ. Котел, обл. Сливен
Ръководител Нермин Шабанов
Певческа група „Мокренки”:
• „Доди си, Паньо, пашата“
• „Пера са продават“
Индивидуални изпълнения::
Калина Койчева и Димитър Койчев:
• „В Жеруна огън гореше“

18.45 часа

НЧ „Христо Ботев-1938” – с. Подвис, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
Група за изворен фолклор
Ръководител Цонка Димова
• „Иван на Рада думаше“
• „Мина си убав Великден“
• Обичай „Завършек на Лазаровден”

17.07.2015 г. – петък
ТРЕТА СЦЕНА
11.30 часа

НЧ „Прогрес-1939” – с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян
Женска група за изворен фолклор
Ръководител Милена Иванова
• „Добре ми дошъл, юначе”
• „Дъщерьо, моя майчина”
Смесена група за автентичен фолклор
Ръководител Илко Кантарджиев
• „Карлъко, синя бърчина”
• „Яно, Яно”
• „На дворан има”
• „Из Цариграда изходих”
Мъжка група за автентичен фолклор
Ръководител: Илко Кантарджиев
• „Я ма вземи, Минко“
• „Галиш ма, севдим, не галиш“
Фолклорно трио:
• „През пътян върви юначе“
• „Момяче, бяло- черночко“
Индивидуални изпълнения:
Илиана Езилева:
• „Дощерьо, моя майчина“
• „Оти ма даде, майчинко“
Йоана Хаджиева:
• „Бела съм, бела юначе“
• „Залюбих, майчо, загалих“

12.00 часа

НЧ „Нов път-2011” – с. Добрич, общ. Димитровград, обл. Хасково
Група за автентичен фолклор
Ръководител Стефка Иванова
• „Драгана ходи за уда“
• „Иван на Рада думаше”
• „Де са я чуло, видяло”
Танцов клуб „Настроение”
Ръководител Стефка Иванова
• „Филиповско хоро”
• „Йовино хоро”
Индивидуални изпълнения:
Станка Димитрова
• „Бяла Русанка”
• „Войводо, войводо”
Калина Колева
• „Момне ле”
• „Янкин брат Янка думаше”

12.25 часа

НЧ „Пробуда-1903” – с. Стойките, общ. Смолян
Детска фолклорна група при ансамбъл „Борика”
Ръководител Мария Кисьова
• „Калино, моя дощерьо”

•
•

„Забурил бех”
„Нагиздило сай”

12.35 часа

НЧ „Иван Вазов-1948“ – с. Сивино, обл. Смолян
Ръководител: Севда Хайтова
• „Моме, моме, малка моме“
• „Юначе лудо и младо”

12.45 часа

СОУ „Любен Каравелов – гр. Пловдив
Ръководител: Мария Каралилова
Индивидуални изпълнения:
Петър Шаков:
• „Слушай ме, казъм, Нанке“
• „Раснало дърво“
Виктория Палхутева:
• „Жениш ма, мъри мамо“
• „Славей пее в градина“
Веселина Йозова:
• „Бела съм, бела, юначе „
• „Мела Рада дворове“
Анна Паскова:
• „Заплакала е Величка“
• „Василе, любе Василе“
Нелина Спасова:
• „Планино стара“
• „Пусни си ма, бре юначе“
Елена Тодорова:
• „Поле побеляло“

13.15 часа

Индивидуално изпълнение на Стоян Йорданов – с. Безмер, общ. Тунджа,
обл. Ямбол
• „Вода“
• „Караджа дума Русанки”

13.20 часа

НЧ „Надежда-1950“ – с. Беден, общ. Девин, обл. Смолян
Ръководител: Кристина Карова
Битова група „Родопчанка“:
• „Марушчице“
• „Пустоно лудо и младо“
• „Дай ми, мале, две по петстотин“

13.30 часа

НЧ „Мито Марков-1912“ - с. Макреш, общ. Макреш, обл. Видин
Група за изворен фолклор „Макрос“
Ръководител Йоана Ванкова
• „Чичово“
• „Право хоро“
• „Ръченица”
• „Прескачанка”
• „Абдал”

13.40 часа

НЧ „Христо Ботев-1871“ – с. Ябълково, общ. Димитровград
Ръководители Славка Николова и Галя Димитрова
Смесена фолклорна група:
• „Девойко, мъри хубава“

• „Иван на Ганка думашъ“
Група за хора „Алма“:
• „Сворнато“
• „Батута“
13.55 часа

НЧ „Христо Ботев-1939” – с. Меляне, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана
Детска фолклорна група „Теменуги”
Ръководител Евгения Илиева
• Обичай „Лазаруване”
Индивидуално изпълнение:
Десислава Георгиева:
• „Едно мало дете”

14.10 часа

НЧ „Назъм Хикмет-1948” – с. Грохотно, общ. Девин, обл. Смолян
Танцов клуб „Светлина”
Ръководител Назлъ Караахмед
Хореограф Алексей Караджов
• „Йенино хоро“
• „Тракийска ръченица”

14.20 часа

Клуб на строителите ветерани – Камара на строителите в България
Мъжка фолклорна група „Китанов и старите мераци“
Ръководител: Иван Баничарски
• „Не забравяй, либе, старите мераци “
• „Стоян си конче стегаше “
• „Снощи дойдох, Николинке”

14.30 часа

НЧ „Отец Паисий-1951“ – с. Селча, общ. Девин, обл. Смолян
Ръководител Атанаска Кирова
Женска фолклорна група:
• „Засвирили са три гайди”
• „Торнала ми е Еница”
Индивидуално изпълнение:
Миглена Бекриева:
• „Дощерьо, моя майчина”
• „Да си ма бе, майчо, пуснала”

14.40 часа

Обединена общинска школа по изкуствата – гр. Несебър
Индивидуално изпълнение
Ръководител Нели Танева
Виктория Статева:
• „Девойко, мари хубава“
• „Йовано, Йованке“

14.45 часа

НЧ „Светлина-1934“ – гр. Ахелой, общ. Поморие
Фолклорна група „Здравец“
Ръководител Калинка Пулева
• „Бре блазя Боже“
• „Запали Рада“

14.55 часа

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1997“ – с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
Детска фолклорна група за автентичен фолклор
Ръководител Биляна Сиракова
• „Руса въз роса вървеше“
• „Стани ма, майчо, разчеши“

15.00 часа

Димитричка Неделчева – с. Айдемир, общ. Силистра обл. Силистра
Индивидуално изпълнение:
• „Манушка кълне мама си“
• „Снощи отидох, мамо бе“

15.05 часа

Клуб на пенсионера № 2 – с. Айдемир, общ. Силистра обл. Силистра
Ръководител Добранка Димитрова
• „Тръгна Иван на кирия“
• „Тодоровата стара майчица“
• „Я дай ма, мамо“

15.15 часа

НЧ „Рало-1891“ – гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтана
Ръководител Тотка Рибагина
Танцов ансамбъл „Фолклорна искра“:
• „Весела младост“
• „Народна душа“
• „Фолклорна жар“

15.25 часа

НЧ „Родопска обнова-1938“ – с. Михалково, общ. Девин
Индивидуално изпълнение
Ръководите: Елена Бодурова
Петър Костадинов Бодуров
• „Родопска сюита“

15.30 часа

НЧ „Христо Ботев-1927“ – с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл.
Стара Загора
Ръководител Танка Александрова
Фолклорна група „Млади сърца”:
• „Гено на сбора ша иде“
• „Отдолу иде“
• „Тъмен се облак зададе“
• „Снощи на герана бях“

15.40 часа

НЧ „Зора-2002“ – гр. Лъки, общ. Лъки, обл. Пловдив
Индивидуално изпълнение
Ръководител Росица Пейчева
Надежда Желязкова:
• „Личко льо“
• „Юначе лудо и младо“

15.45 часа

НЧ „Пробуда-1928“ – с. Огняново, обл. Пазарджик
Фолклорна група
Ръководител Николина Грозданова
• „Годява се Павел юнак“
• „Иван Калинка думаше“
• „Севдо ле, Севделинке“
Танцов състав
Ръководител Георги Божурин
• „Криво хоро”

16.00 часа

НЧ „Изгрев-1936“ – с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян
Женска група за автентичен фолклор
Ръководител Ася Лоховска
• „Ситна е роса, роснала“

• „Изсохнах, майчо, извехнах“
• „Зачукал Мутьо, зарукал“
16.10 часа

НЧ „Пробуда село Бисер-2009” – с. Бисер, общ. Харманли, обл. Хасково
Ръководител Златка Ангелова-Вълкова
Група за автентичен фолклор „Герганин извор”:
• „Сино, милин сино”
• „Тодор Калинки думаше”
• „Заспала е кадън Тодора”
Дует: Хрисана и Димитър Кавръкови:
• „Мари, хубава Кумано”
• „Петър си дойде от баир”

16.20 часа

НЧ „Васил Левски село Българин-2009” – с. Българин, общ. Харманли, обл.
Хасково
Ръководител Светла Сидерова
Група за автентичен фолклор:
• „Мама си Янка думаше”
• „Вода тече”
• „Белчим Калино думаше”
• Обичай: „Жътва”
Индивидуални изпълнения:
Желязка Георгиева:
• „Гълъби гукат над село”
• „Мама Стояна думаше”
Тонка Канева
• „Пасал ми Дончо шилета”
• „Кавали свирят усои”

16.40 часа

НЧ „Нов живот-1928” – с. Ресилово, общ. Сепарева баня, обл. Кюстендил
Клуб по народни танци „Рила“
Ръководител Кирил Амбраков
• „Трите пъти“
• „Стамена“
• „Ресиловска копаница“

16.50 часа

Образцово НЧ „Просвета-1908” – гр. Златоград, обл. Смолян
Смесена фолклорна група
Ръководител Розина Анджарова
• „Момне ле, мари хубава”
• „Кривконо фесче видиш ли?”
Младежка фолклорна група
Ръководител Нели Шъкова
• „Фати са, моме, на хоро”
• „Сабрали са са, сабрали”
Индивидуални изпълнения:
Радиема Бенковска:
• „Пусни си ма, бре юначе”
Христина Андонова:
• „Излел е Делю хайдутин”
Христо Чаушев:
• „Ой, кукувичке”
Даниел Караасенов
• „Земьо, земьо”

• „Каква зима е дошла”
Борис Нанов
• „Планино стара”
• „Петърчо младо войниче”
Роска Маринова
• „Росни ми, росни, росице”
Сергей Билянов
• „Мале ле, стара майчице”
• „Костадинице, невесто млада”
17.30 часа

Фолклорна танцова група „Нюанс” – гр. София
Ръководител Златан Стоянов
• „Трите пъти”
• „Огражденско хоро”
• „От Шоплука”

17.40 часа

ПК „Отдих” – Пловдив, район Западен
Ръководител Гинка Топузлиева
Певческа група „Родопски звуци”:
• „Ах, Родопа”
• „На порти чука и рука”
Сборна група „Вяра, Надежда и Любов”:
• „Снощи си минах, мила мамо”
• „Кой направил е цветята”

17.55 часа

Пенсионерски клуб „Тополите” – гр. Гълъбово, обл. Стара Загора
Певческа група
Ръководител Мария Янева
• „Янка на чардак седеше”
• „През гора вървяха”
• „Стоян кон седлае”

18.05 часа

Женка битова група при НЧ „Просвета-1958“, с. Баните, обл. Смолян
Ръководител Росица Станчева Мочукова
• „Димитро, сино, Димитро”
• „Да знаеш, майчо, да знаеш”
• „Стига ми са, момне ле, навдигай”

18.15 часа

НЧ „Г. С. Раковски” – с. Смолник, общ. Карнобат, обл. Бургас
Ръководител Ганка Вълчева
Певческа група „Росна китка”:
• „Гинка за вода отива”
• „Любе залюбих”
• Обичай „Жътва”

18.25 часа

НЧ „Йордан Драгнев-1894” – с. Крушари, обл. Добрич
Група за автентични песни и танци
Ръководител Виолета Георгиева
• Автентични добруджански песни
• Автентични добруджански танци

17.07.2015 г. – петък
ЧЕТВЪРТА СЦЕНА
11.30 часа

НЧ „Христо Ботев-1934” – с. Загражден, общ. Баните, обл. Смолян
Индивидуални изпълнения:
Пиринка Киркова:
• „Защо ми е мене да живам“
• „Ходил бе юнак и ходил”
Сийка Хърбукова, съпровод Елена Иванова:
• „Излел е Делю хайдутин”
• „Бързала Ружка”

11.40 часа

НЧ „Светлина-1960“ – с. Малък Девисил, общ. Крумовград
Група за автентичен фолклор
Ръководител Златка Пачева
• „Снощи съм меджо имела“
• „Пусни ма, майчо“
Индивидуално изпълнение:
Ръководител Златка Пачева
Христина Бекярова:
• „Дощерьо, моя майчина“

11.50 часа

НЧ „Граничар-1955“ – с. Девисилово, общ. Крумовград
Женска фолклорна група
Ръководител Галина Шенкова
• „Сам си се дадох“
• „Галиш ма, севдо“
• „Я дойди, либе“

12.00 часа

НЧ „Народни будители-1925“ – с. Аврен, общ. Крумовград
Група за автентичен фолклор
Ръководител Таня Бургуджиева
• „Месечинко льо, йовинко“
• „Високо, моме, чернооко“
• „Не мой ма, майчо провада“

12.10 часа

НЧ „Съединение-Михалци-1870“ – с. Михалци, общ. Павликени
Женска вокална група „Млади сърца“
Ръководител Иванка Кроснакова
• „Цъфнала жълта латинка“
• „Мама Стуене думаше“
• „Ни вей, ветрьо“

12.20 часа

„Пенсионерски клуб-Девин“ – гр. Девин, обл. Смолян
Самодейна група „Здравец“
Ръководител Емил Казалиев
• „Брала мома росно цвете“
• „Надпеват се малки моми“
• „Ах, мари, запяло е“
• „Ено ле, Енчице“

12.30 часа

Тракийски хор „Яни Попов“ – гр. Ивайловград

Ръководител Мария Ангелова
• „Горо ле, горо зелена“
• „Църнока Мара“
12.35 часа

НЧ „Напредък-1904“ – с. Устина, общ. Родопи, обл. Пловдив
Женска вокална група за родопски песни
Ръководител Миглена Матева
• „Галихме пиленце“
• „Заспала малка моминка“

12.45 часа

Индивидуални изпълнения – гр. Брацигово, обл. Пазарджик
Мария Иванова Стоименова:
• „Стани ми, стани, девойко“
• „Разбулела са й Киречка“
Димитър Стоянов Калинов:
• Изпълнение на каба гайда на две родопски мелодии

12.55 часа

Индивидуални изпълнения – гр. Кърджали, кв. Възрожденци
Ръководител Васил Анастасов
Дует Васил Анастасов и Полина Стефанова:
• „Листни са, горо“
• „Юначе, лудо и младо“
Васил Анастасов:
• Гайдарска сюита
Полина Стефанова:
• „Черешко, чорна вишничко“
• „А, бре юначе“

13.10 часа

НЧ „Ахинора-2006“ – с. Яворово, общ. Стара Загора
Фолклорна група „Ахинора“
Ръководител Пенка Иванова
• „Гайда свири сред село“
• „Генчо Руска дума“

13.15 часа

НЧ „Никола Й. Вапцаров-1908“ – гр. Червен бряг, обл. Плевен
Ръководител Иван Цветков
Индивидуално изпълнение:
Станислав Радославов:
• „Три села“
• „Там, дето има“
Фолклорна танцова формация „Феникс“:
• „Женски шопски танц”
• „Шопско настроение”
Фолклорно трио „Феникс“:
• „Слънцето трепти, захожда“
• „Влезнала е Гинка“

13.35 часа

НЧ „Христо Ботев-1940“ – с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич
Фолклорна група
Ръководител Стефка Петрова
• „Прочуло се село Броелчанско“
• „Георги на Ганка думаше“
Индивидуално изпълнение:
Велислава Горанова Коларова – гр. Батак, обл. Пазарджик
Ръководител Павел Куцев

• „Стани ми, майчо“
• „Ти речи, момне ле”
13.50 часа

НЧ „Пробуда-1927“ – с. Самораново, общ. Дупница, обл. Кюстендил
Женска фоклорна група
Ръководител Силвия Гергинова
• „Дана конйе прибирала“
• „Шари мома“
• „Паун ми пое у сарай“
Детска фолклорна група:
• „Закукала кукувица“
• „Тупане затупали“
• „Болна съм, болна“
Индивидуално изпълнение:
Гергана Гергинова
• „Девойка се Богу помолила“

14.10 часа
НЧ „Христо Смирненски-1912“ – с. Момчилово, общ. Ветрино, обл. Варна
Женска певчевска група за автентичен фолклор „Росна китка“
Ръководител Димитричка Иванова
• „Огън гори над планина“
• „Теменуго, Теменужке“
Мъжка певческа група „Бабушки кумити“
Ръководител Стефан Иванов
• „Мари, Тодоро“
• „Снощи станах сънен-буден“
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Димитричка Иванова
Живка Бонева:
• „Тоньова мама“
Донка Атанасова:
• „Учих те, Дано, мари“
Снежа Тодорова:
• „Барем се ерген находих“
14.35 часа

14.50 часа

НЧ „Просвета-1925“ – с. Ягнило, общ. Ветрино, обл. Варна
Група за автентичен фолклор „Яйла“
Ръководител Маринка Колева
• „Иван на Радка думаше“
• „Имала мама, имала“
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Маринка Колева
Тодорка Христова:
• „Рано си Димитро подрани“
Николинка Виденова:
• „Хубава била Янке ле“
Пенсионерски клуб „Надежда“ – с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл.
Добрич
Ръководител Марияна Желева-Савова
• „Рекох ти, мъри Добро“
• „Еленка“

14.55 часа
НЧ „Светлина-1945“ - с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич

15.05 часа

Женска група за добруджански народни песни
Ръководител Марияна Желева-Савова
• „Тодоро, Тодорке“
• „Елин Пелин“

15.15 часа

НЧ „Вельо Бурдашки-1929“ – с. Извор, общ. Димово, обл. Видин
Фолклорна група
Ръководител Мария Карова
• „Де се е чуло, видяло“
• „Девет години“
• „Сойки крекат“

15.25 часа

НЧ „Христо Попконстантинов-1923“ – с. Петково, общ. Смолян
Певческа група
Ръководител Светлана Ешпекова
• „Еленко, моя дощерко“
• „Две невести хоро водят“
• „Засвирили са три гайди”

15.30 часа

Гр. Батак, обл. Пазарджик
Индивидуално изпълнение:
Вилислава Горанова
• „Стани ми, майчо“
• „Ти речи, момне ле“

15.35 часа

НЧ „Стефан Караджа-1936” – с. Телериг, общ. Крушари, обл. Добрич
Индивидуално изпълнение:
Йордан Йорданов:
• „Богдан Калина думаше“
• „Разболял ми се Никола“

15.40 часа

с. Горски извор, общ. Димитровград
Индивидуално изпълнение:
Славка Лазарова
• „Разболял се е млад Милин“
• „Диляна, мома хубава”

16.00 часа

НЧ „Отец Паисий-1930” – с- Росен, общ. Пазарджик, обл. Пловдив
Ръководител Мария Георгиева
Индивидуални изпълнения:
Милица Величкова и Стоянка Стоянова:
•„Слънце зайде зад гора зелена“
• „Да зная, мамо, да зная”
Милица Величкова, Цветана Петкова, Цветана Куртева и Здравка Антонова:
• „Пила Вела студна вода”
Петър Гюров:
• „Ой, Марийке, гиздава девойко”
• „Змей Марко либи Драгана”
Здравка Антонова:
• „Коси мома зелена морава”
• „Разболял се млад Стоян”
НЧ „Паисий Хилендарски-2006“ – с. Айдемир, обл. Силистра
Индивидуално изпълнение:
Георги Черногорски:

• „Разболял ми се е млад Георги“
• „Заженил се е Димитър“
16.05 часа

16.40 часа

Клуб на жената „От извора” – гр. Сепарева баня
Ръководител Зафирка Бичакова
Смесена фолклорна група:
• „Ка се е Слънце запрело”
• „Майка на Милка говори”
Мъжки квартет:
• „Гледай ме, гледай, либе”
Детска фолклорна група:
• „Дотекла е Дримка”
Дует Ивана Филибева и Йоана Димитрова:
• „Гиго, мамин Гиго”
Дует Йоана Димитрова и Даяна Георгиева:
• „Момче дава ле злато за девойка”
Дует Вяра Илиева и Симона Славкова:
• „В село дюлгери дойдоа”
Индивидуални изпълнения:
Габриела Ристанова:
• „Нещо свири у долина”
Гюлка Пехливанска:
• „Заплакала е Стара планина”
Татяна Георгиева:
• „Триста са пушки пукнали”
Гр. Пловдив
Индивидуално участие:
Янита Каменова
• „Едно се лудо изрука“
• „Стига ми се, момне ле, навдигай“

16.45 часа
Клуб на пенсионера – гр. Смолян
Индивидуално изпълнение:
Веска Кацарова
• „Да ма бе, майчо, карала“
• „Гелските моми“
• „Руске ле“
16.50 часа
НЧ „Христо Ботев-1920” – с. Млекарово, общ. Нова Загора, обл. Сливен
Ръководител Руска Петрова
• Обичай „Засевки“
• „Мама Милане думаше“
• „Рада е за билки ходила“
17.05 часа
Начално училище „Отец Паисий” – гр. Плевен, обл. Плевен
Ръководител Силвия Хайдърска
Индивидуално изпълнение:
Ралица Хайдърска
• „Седнали ми са терзии“
• „Тръгнала е Дена“
• „Ой, Дано”

17.10 часа
ПМГ „Яне Сандански” – гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Ръководител Лиляна Сейрекова
Индивидуално изпълнение:
Даниела Георгиева
• „Едно мало моме бор садило”
• „Калино, мъри“
17.15 часа
Гр. Пловдив
Ръководител Стоян Бързаков
Индивидуално изпълнение:
Ивиана Бързакова
• „Хайде, Калино“
• „На мен ли си, Русо“
17.20 часа
НЧ „Цвятко Радойнов-1885” – с. Крън, общ. Казанлък ,обл. Стара Загора
Ръководител Теменужка Люцканова
Мъжка фолклорна певческа група „Нашенци”:
• „Буля Калина”
• „Митко на Донка думаше“
17.30 часа

Пенсионерски клуб № 2 – гр. Пазарджик
Фолклорна група „Надежда”
Ръководител Георги Чаев
• „Сънува ли, Недо“
• „Превила се къпина“
• „Искаха Дана, Дане ле”

18.07.2015 г. - събота
ПЪРВА СЦЕНА
10.00 часа

Фолклорна група – с. Браница, общ. Харманли, обл. Хасково
Ръководител Недялка Господинова
Певческа група:
• „Раде ле, гюл фиданова”
• „Пил Богдан вино червено“
Пеени хора на мегдана:
• „Залюляла се Петрана”
• „Една Милица на мама“
• „У Радини огън гори”
• „Събрали ми се, събрали”
• „Майка Димитър думаше”
• „Хранила мама, гледала”
Индивидуални изпълнители:
Яна Недялкова:
• „На Георги гости дойдоха”
• „Пенчо си дойде от баир”
Стойна Велкова:
• „Снощи си е върнал млад Стоян”

10.25 часа

НЧ „23 септември-1960“ – гр. Лом, обл. Монтана
Танцов състав за изворен фолклор „Ломски ритми“
Ръководител Младен Младенов
• „Дайчово хоро”
• „Кривобарско хоро”
• „Шалауна”

10.35 часа

НЧ „Пробуда-2002“ – с. Злокучене, общ. Самоков, обл. София
Ръководител Генка Стоименова
Самодейна певческа група за автентичен фолклор:
• „Я викни, девойко, та запей“
• „Брей овчаре – шилигаре“
• „Чули се зрели ягоди, прекапали малини“
Индивидуални изпълнения:
Тодорка Стоименова:
• „Заборчил Стоян, задлъжнял“
Василка Матина:
• „Влезла е Тодорка в градина“

10.50 часа

НЧ „Христо Ботев-1942“ – с. Окорш, общ. Дулово, обл. Силистра
Ръководител Марина Стоянова
Група за коледарски песни:
• Обичай „Коледуване“

11.00 часа

НЧ „Съзнание-1927“ – гр. Девня, обл. Варна
Женски народен хор
Ръководител Иван Докторов
• „Калина вода налива”
• ”Брайне ле, Иване”
Индивидуални изпълнения:

11.40 часа

Димчо Гичев:
• „Стоян Еленка думаше”
• ”Кацнала ми е сива гълъбка”
Недка Маркова:
• „Радината мама”
Янко Петров:
• „Тръгнала е Ганка, джанъм”
Дует:
Недка Маркова и Стоянка Милушева:
• „Тодор си стадо пасеше”
Група за народни обичаи
Ръководител Господин Галов
• Обичай „Заговезни”
Детски танцов състав
Ръководител Иванка Димова
• Танцова сюита
обяд на 18.07.2015 г./
Танцов състав „Фолклорна работилница“ – София
Ръководител и хореография Евелин Петков
• „Струмянки“

11.50 часа

НЧ „Светлина-1928 “ – с. Манастирище, общ. Хайредин, обл. Враца
Ръководител Пенка Кръстева
Женски танцов състав „Светлина”:
• „Бануца“
• „Абдай“
• „Изручана“

12.00 часа

НЧ „Надежда- 1906”,– с. Раковица, общ. Макреш, обл. Видин
Ръководители Радка Целова и Наталия Ненчева
Група за автентичен фолклор „Зелен заман“:
Хора на песен:
• „Цене ле”
• „Кой ме дявол караше”
• „Кукуригу”
• „Туца ми се”
Автентични фолклорни хора:
• „Пайдушко“
• „Шира”
• „Бранковска ръченица“
• „Влашко“
• „Трикорка“

12.15 часа

НЧ „Развитие-1905“ – с. Генерал Тошево, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Група за изворен фолклор „Пиргулянска китка“
Ръководител Юлиян Танчев
• „Китка от автентични хора“

12.25 часа

НЧ ”Пробуда-1908” – София
Ръководител Галя Христова
Ансамбъл „Сеславска пролет”
Детски танцов състав:
• „Буенек“
• „Джиновски танц“

• „Шопски танц“
Женска певческа група:
• „Петел бучи на бунище“
• „Забягнала йе“
• „Не оди, Радо“
12.40 часа

Пенсионерски клуб – с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив
Женска певческа група „Златна есен”:
• „Мома в градинка седеше“
• „Кадън Еленке”

12.45 часа

НЧ „Народни будители-2013” – с. Дълго поле
Танцов състав:
• „Тракийска сюита”
Индивидуални изпълнения:
Лилия Разванска:
• „Момне ле, мари хубава”
• „Момне ле, мари гиздава“
Димитър Йонов:
• „Що не ме ожениш, мале”
• „Снощи станах сънен-буден”

13.05 часа

НАДИГРАВАНЕ

13.30 часа

НЧ „Братство-1860“ – гр. Смядово, обл. Шумен
Ръководител Ганка Пенева
Автентичен танцов състав при ФА „Бяла Неда“:
• „Ни бой са, бяла Радо“
• „Горката баба“
• „Бяла Неда“
Женска група за изворен фолклор при ФА „Бяла Неда“:
• „Слънцето трепти, засяда“
• „Димкова мама думаше“
• „Заспала Стана“

13.45 часа

НЧ „Просвета-1882“ – град Кула, обл. Видин
Танцов състав „Кулчане“
Ръководител Радка Целова
• „Старопатешко право хоро”
• „Ломка”
• „Гъмзовяна”
• „Шира”
• „Жикино”
• „Батут”
Женски народен хор „Кулчанки“
Ръководител Генчо Генчев
• „Йе ли ма либи, либе ле”
• „Де се е чуло, видяло”
• „Де седехте, Доне, Доце”

14.00 часа

НЧ „Просвета-1929“ – с. Оселна, общ. Мездра, обл. Враца
Ръководители Десислава Димитрова и Станимир Петров
Женска певческа група „Оселнешки напеви“:
• „Либе ле, либе ден губо“

• „Кольо на Тинка думаше“
Детска танцова група „Оселнешки ритми“:
• „Ръченица“
• „Танц с метлите“
Индивидуални изпълнения:
Ванеса Богданова:
• „Замръкнала хубава Яна“
Стела Кръстева:
• „Йове, малай моме“
14.25часа

НЧ „Зора-1903“ – с. Търничени, общ. Павел баня, обл. Стара Загора
Ръководител Стефка Михалева
• „Търниченска шура“

14.35 часа

НЧ „Просвета-1929“ – с. Люляково, общ. Руен, обл. Бургас
Ансамбъл за изворен фолклор:
Ръководител Венета Станева
• „Люляковски песни и хора“

14.45 часа

НЧ „Никола Йонков Вапцаров- 1927“ – с. Бъта, общ. Панагюрище, обл.
Пазарджик
Ръководител Жечка Сиводошева
Ансамбъл за автентичен фолклор „Иглика“:
• „Музикално-танцова постановка „Сватба“ - водене на
невястата за вода, разливане на котлите на селския мегдан в
понеделник“

14.55 часа

НЧ „Съгласие-1905“ – село Писарево, общ. Горна Оряховица, обл.Велико
Търново
Женски народен хор
Ръководител Петю Кирев
• „Легнала е малка мома”
• „През гора вървяха”

15.05 часа

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1919“ – с. Дорково, общ. Ракитово, обл.
Пазарджик
Ръководител Атанаска Челепиева
Ансамбъл „Овчарска песен“:
• Обичай „Гергьовден“

15.15 часа

НЧ „Просвета-1939“ – с. Марица, общ. Самоков, обл. София
Младежки танцов състав „Магдалена“
Ръководител Андрей Марков
• „Копаница“
• „Петрунино хоро“
Женска фолклорна група „Веселие“
Ръководител Васил Сотиров
• „Станке ле, треперушке ле“
• „Дали гърми?“
• „Слънцето трепти-захожда“

15.30 часа

Фолк клуб „Симеон Симеонов” – гр. Силистра
Ръководител Симеон Симеонов
• „Сборенка”
• „Варненски танц”

•

„Копаница”

15.40 часа

НЧ „Пробуда-1937“ – село Кладница, общ. Перник
Фолклорна танцова група – възрастни
Ръководител Елка Първанова
• „Кладнишки хора”
Фолклорна танцова група
Ръководител Елка Първанова
• „Мегдански хора”
Индивидуални изпълнения:
Стефани Георгиева
Ръководител Верка Момчилова
• „Мома има бело лице”
• „У Недини свиркат свират”
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Николай Тодоров
Николай Тодоров:
• „Замръкнала косовска девокя”
• „Яна мома по друм оди”
Фолклорен дует – Николай Тодоров и Валери Миров:
• „Ветар вее”
• „Запали, Доне, борина”
Женска фолклорна певческа група
Ръководител Николай Тодоров
• „Ладом се гора залади”
• „Оди Дона”

16.20 часа

НЧ „Виделина-1928“ – с. Войводиново, обл. Пловдив
Представителен ансамбъл „Войводинци“
Ръководител: Илиана Божанова
Танцова група „Здравец“:
• „Копаница“
Певческа група „Авлига“ :
• „Ой, Добро“
• „Росна детелина“
Танцова група „Божур“:
• „Тракийска плетеница“

16.45 часа

НЧ „Съзнание-1928” – с. Кошава, общ. Видин
Ръководител Галина Николова
Танцов състав:
• „Право хоро“
• „Хамбарово хоро“
• „Ръченица”
• „Кончето”
• „Загорка”
Певческа група:
• „Из Видин мома излезе“
• „Рано ми е слънце огреяло“
• „Пустата слана”
• „Радо ле, Радо”

17.00 часа

НЧ „Развитие-1926” – с. Антимово, общ. Видин
Ръководител Цеца Йорданова

Танцов състав:
•
•
•
•

„Батута“
„Ситница“
„Влашка Загорка”
„Шира”

17.10 часа

НЧ „Светлина-1905“ – с. Горно Сахране, общ.Павел баня, обл.Стара Загора
Фолклорна група „Перуника“:
Ръководител Йовка Илиева
• „Беклик овчери”
• „Слънце зайде”
• „Ливадо льо”
Танцов ансамбъл „Сахране“:
Ръководител Деана Петкова
• „Данец”
• „Шопски танц”

17.25 часа

НЧ „Светлина Кремиковци-1906“ – кв. Кремиковци, София
Група за народни обичаи:
Ръководители Лидия Георгиева и Мария Александрова
• Обичай „Правене на китки и уруглица за сватба“ б7.2015 г./
Танцов ансамбъл „Кремиковци“:
Ръководител Валентина Китова
• „На мегдана”

17.40 часа

НЧ „Родопска иска-1921“ – гр. Ардино, обл. Кърджали
Група за автентичен фолклор „Родопчанка“:
Ръководител Светла Семерджиева
• „Каматна бела девойко”
• „Рачиш ма, момне ле, не рачиш”
Танцова формация „Фолк ритъм Балканика“:
Ръководител Мирослав Кайджиев
• Танцова композиция „Буенек“

17.55 часа

НЧ „Развитие-1873“ – гр. Пещера, обл. Пазарджик
Група за автентичен фолклор:
Ръководител Павел Куцев
• „Китка родопски песни“

18.05 часа

НЧ „Сергей Румянцев-1909“ – с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл.
Пазарджик
Дамска фолклорна група „Капитанки“ и Вокална група „Капитанчета“
Ръководител Иванка Паунова
• „Китка Капитански песни“

18.15 часа

НЧ „Зора-1903“ – с. Радилово, общ. Пещера, обл. Пазарджик
Ръководител Марена Вачкова
Група за автентичен фолклор:
• „Лазарски обичай”

18.25 часа

НЧ „Светлина-1925” – с. Момчиловци, общ. Смолян
Фолклорна група „Светлина”
Ръководител Елена Каневска-Андреева
• „Задали са са, подали”
• „Момчил на гора думаше”

• „Мен си кинишки духодат”
Младежка фолклорна група – Момчиловци
Ръководител Иван Парев
• „Еленко, моя дощерко”
• „Шинко льо, мари попова”
Индивидуално изпълнение:
Ръководител Елена Каневска-Андреева
Теодора Величкова:
• „Очи, очи”
• „Кажи, речи, думай, Дамяно”
Гайдарски състав:
Ръководител Йордан Палагачев
• Сюита „Кондисал ми е Караджа”
Танцов клуб „Хоп-троп”:
Ръководител Русанко Бодурова
• „Родопска китка”
Индивидуални изпълнения:
Селин Ван Дулкен и Мейс Мюлер (Холандия):
• „Торнала ми е Яница”
• „Сьоднал ми е млад терзие”
19.00 часа

НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1928” – с. Ракита, общ. Червен бряг, обл. Плевен
Група за автентичен фолклор:
Ръководител Тихомир Станков
• „Слънцето трепти, заода”
• „Татьова Белка Гроздана”

18.07.2015 г. – събота
ВТОРА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ ”Нов живот-1956”, с. Буйново, общ. Борино, обл. Смолян
Ръководител Сашо Родопски
Група за автентичен фолклор „Буйновски гласове”:
• „Да знаеш, майчо”
• „Задали са, подали от Рожен”
Индивидуални изпълнения:
Виктория Сариева:
• „Месечинко льо”
• „Снихчи се, равна барчинко”
Снежана Дукова:
• „Де са е чуло, видело чорнана земя без вода”
• „Карамфилко - билберко”
Боряна Бормова:
• „Проводи ма, майчинко”
• „Китка ти вием, юначе”
Самодеен фолклорен състав „Кокиче”
Ръководител Даниела Иванова
• „Моме, моме, малкай моме”
• „Шинко льо, мари хубава”
Индивидуално изпълнение:
Даниела Иванова:
• „Хранила майка, кутила”
• „Момице, мари хубава”

10.35 часа

НЧ „Просвета-1937“ - с. Кутово, общ. Видин
Ръководител Румяна Костадинова
Танцов състав за изворен фолклор:
• „Право хоро“
• „Алунелу“
• „Шеуланка“
• „Троака“
• „Сигна“
• „Ръченица“
• „Каймяоа“
• „Шира“
• „Ропота“
• „Бътута“
Певческа група за народни песни:
• „Радо ле“
• „Цонке ле, чушка червена“
• „Ката пере на рекуту“

10.50 часа

НЧ „Светлина – 1928“, с. Кръвеник, общ. Севлиево, обл. Габрово
Ръководител Мишо Бъжев
Група за изворен фолклор:
• „Да не е просто на мома“
• „Мятало Ленче ябълка“
• „Пуста Пена, мамо“

Индивидуални изпълнения:
Станка Иванова и Мария Антонова
• Хумор
Ценка Христова
• „Кирчо на Ганка думаше“
Неделя Антонова
• „Стойне, Стойне“
11.10 часа

НЧ „Васил Левски-1895“ - с. Енево, общ.Нови пазар, обл. Шумен
Ръководител Валя Димитрова
• „Ти недей, любе, минавай“
• „Еленке, нашта комшийка“

11.20 часа

НЧ „Христо Ботев-1922“ - с. Зайчено Ореше, общ.Нови пазар, обл. Шумен
Ръководител Магдалена Митева
Певческа група за народни песни:
• „Мома жени на нива“
• „Заспала ми е Миланка“
Група за народни хора:
• „Прескочи кондак“
• „Куцата“

11.35 часа

НЧ „Просвета-1919“ - с. Памукчи, общ. Нови пазар, обл. Шумен
Ръководител Величка Георгиева
Фолклорна група „Китка“:
• „Драга Драганчице“
• „Стойчо седи на дюгена“
• „Елено, Елено“
Индивидуални изпълнения:
Николета Николаева:
• „Брайне ле, Иване“
Дует баба и внучка:
• „Славей ми пее“
Величка Георгиева:
• „Димитър дума Тудора“

11.50 часа

НЧ „ Иван Вазов-1911“ – с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар, обл.
Шумен
• „Дошла е Стана, Станчица“
• „Хайде, либе, двама да идем“

12.00 часа

НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1912“ – с. Оборище, общ. Панагюрище, облобл.Пазарджик
Група за автентичен фолклор „Ламба-Ламба“
Ръководител Маргарита Наплатанова
• Обичай – фрагмент от сватба „Изводене на невестата от
бащини дворове“
•
Фолклорен клуб „Загрей” при Клуба на І-ви квартал – гр. Харманли, обл.
Хасково
Ръководител Паулина Христова
• „Енино хоро”
• „Тракийска ръченица”

12.10 часа

12.20 часа

НЧ „Архимандрид Доситей-1908” – с. Доситеево, общ. Харманли, обл.

Хасково
Ръководител Паулина Христова
Детска фолклорна група „Нашенче”:
• „Трите пъти”
• „Чанакчийско хоро”
12.30 часа

НЧ „Христо Ботев-1928“– с. Завет, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
Певческа група „Здравец“
Ръководител Веселина Димова
• „Провикнал си е Никола“
• Китка народни песни от репертоара на Борис Машалов
Индивидуално изпълнение:
Никула Димитрова:
• „Сестро Еленку“
• „Тудоро, Тудорке“

12.45 часа

НЧ „Звезда-1927“ – с. Звъничево, общ. Пазарджик
Женска фолклорна група
Ръководител Силвия Ненкова
• „Изгреяла ясна звезда“
• „Искале Дана“
• „Засвирил ми е Никола“

12.55 часа

НЧ „Св. св. Кирил и Методий -1912“ – с. Оборище, общ. Панагюрище, обл.
Пазарджик
Танцов състав „Мечани“
Ръководител Маргарита Наплатанова
• „Право хоро”
• „Кьорчо”
• „На повръщане”

13.05 часа

НЧ „Васил Левски-1928“ – с. Климент, общ.а Карлово, обл.Пловдив
Фолклорен самодеен ансамбъл „Средногорци“
Ръководител Мано Манов
Мъжка певческа група:
• „Плезнала е Гинка”
• „Хей мари, калъм Калино”
Танцов състав:
• „Средногорски китка”

13.20 часа

НЧ „Просвета-1927” – с. Покрайна-център, общ.Видин, обл.Видин
Ръководител Деян Славчев
Танцова формация „Мъндриле”:
• „Батут”
• „Шопски танц”

13.30 часа

Регионална организация на слепите – гр. Пловдив
Фолклорна група „Орхидея“
Ръководител Васил Оцов
• „Торнала ми е Яница”
• „Гюрга бели бяло платно”
Индивидуални изпълнения:
Димка Дамянова:
• „Сос ма карат, майчинко”
Фиданка Оцова:

• „Пустоно лудо и младо”
Парашкева Емилова:
• „Зайди, зайди, ясно слънце”
13.45 часа

НЧ „Христо Ботев 1927“ – с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна
Женска певческа група
Ръководител Невянка Василева
• „Стано мари, Стано робиньо”
• „Змей Злата залюби”
Ансамбъл „Кипра“
Ръководители Дияна Найденова и Невянка Василева
• „Мегдански хора от село Кипра”
Мъжка певческа група
Ръководител Невянка Василева
• „Хей, мари, калъм Калино”
• „Защо ми трева налягала”
Индивидуално изпълнение:
Радослава Йовчева
Ръководител Иван Мирославов
• „Бре, воденичарю, дерменджийо”
• „Искат ме, мамо, двама ергени”
Клуб за народни хора
Ръководител Дияна Найденова
• „Зидарско хоро”
• „Копаница”

14.20 часа

НЧ „Пробуда -1901“, с. Николово, общ. Русе
Коледарска група
Ръководител Румяна Русева
• „Рано рани, Дойне ле“
• „Зададе се тъмен облак, Коладе ле“
• „Похвалила се Милкината майка”
Група за автентичен фолклор „Липник“
Ръководител Марийка Генова
• Обичай „Радостта на булката“
Група за автентичен фолклор „Гагаля“
Ръководител Мария Дочева
• Обичай „Рязане на брадата“

.

14.45 часа

НЧ „Христо Ботев – 1936“, с. Горни Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив
Ръководител Диан Николов
Индивидуално изпълнение:
Гана Атанасова:
• „Лале ли си, зюмбюл ли си“
Певческа група:
• Обичай „Розобер“

15.00 часа

НЧ „Просвета-1900“ – гр. Девня, обл. Варна
Ръководител Валентина Манолова
Мъжка фолклорна група „Родолюбци“:
• „Китка народни песни”
• Народни мелодии, изпълнявани на хармонички
Индивидуален изпълнител:
Вяра Стефанова:
• „Ивано, Иванке”

• „Зън-зън, Ганке ле”
Певческа фолклорна група „Изворче“:
• „Китка народни песни”
Женска певческа група „Девненка“:
• „Залюбил е Вълко”
• „Моме Петрано”
• „Дядовите Добреви пет снахи”
Фолклорна група „Хоро“:
• „Базаур”
• „Куцата”
• „Тропанка”
• „Лявата”
15.35 часа

НЧ „Просвета-1928“ – с. Кошов, общ. Иваново, обл. Русе
Ръководител Атанас Атанасов
• Обичай „Джамал“

15.45 часа

НЧ „Просвета-1928” – с. Гомотарци, общ. Видин
Ръководител Венелин Никифоров
Певческа група „Евдокия” :
• „Мома Стойна”
• „България”
Танцова група „Евдокия”:
• „Ситно влашко”
• „Илянуца”
• „Крадено хоро”
• „Трите пъти”
• „Батута”
• „Данец”

16.00 часа

НЧ „Знание-1914“ – с. Трънково, общ. Раднево, обл. Стара Загора
Ръководител Станислава Йорданова – Найденова
Група за автентичен фолклор „Карачилия“:
• Обичай „Пребулване“

16.10 часа

Представителна група – гр. Доспат, обл. Смолян
Ръководител Савка Сариева
Танцов състав:
• „Малишевско хоро“
• „Енино хоро“
Индивидуални изпълнения:
Рафаел Боболев: „Севдо, моя Севдо“
„Едно са лудо изрука“
Атанас Заимов: „Севдице моя“
„Майчинко стара“

16.30 часа

Танцов състав при НЧ „Васил Коларов-1945“ – с. Барутин, общ. Доспат,
обл. Смолян
Ръководител Рафаел Боболев
• „Малашевско хоро“
• „Чукано хоро”
• „Арап хоро”

16.40 часа

НЧ „Гео Милев-1907“ – с. Старосел, общ. Хисаря, обл.Пловдив

Танцов състав „Тракийка“ и Група за автентичен фолклор:
Ръководител Вълка Пройчева
• „Разболяла се Калина”
• „Войводо, войводо”
• „Тракийски танц”
16.55 часа

НЧ „Васил Йорданов-1942“ – с. Нова Черна, община Тутракан, област
Силистра
Автентичен фолклорен състав „Черненци“:
Ръководител Радка Иванова
• Автентичен обичай „Валянка“
Група за автентичен фолклор „Черненка“:
Ръководител Петранка Павлова
• „Радка си платно тъчеше”
• „Прифаляната булчица”
Индивидуално изпълнение:
Ръководител Петранка Павлова
Керанка Радева:
• „Иван на Добра думаше”

17.15 часа

НЧ „Петър Богдан- 1909” – гр. Чипровци
Фолклорен ансамбъл:
• „Тонка пипер поива“
• „Знаеш ли, баке Гоге, турлачкуту“

17.30 часа

НЧ „Христо Ботев-1903“ – с. Радуил, общ. Самоков, обл. Софийска
Женски танцов състав „Ибърски ритми“:
Ръководител Николай Борисов
• „Кюстендилска ръченица“
• „Граовски хора“

17.40 часа

НЧ „Георги Бенковски-1928” – с. Горна Василица, общ. Костенец, обл.
София
Ръководител Светла Кангалова
Група за народни обичаи:
• „Простени Поклади”
Индивидуално изпълнение:
Здравко Здравков:
• „Гайдарски мелодии”

17.55 часа

Асеновград, обл. Пловдив
Индивидуално изпълнение:
Данаил Чолаков:
• „Оти ми са, гора, навдигаш”
• „Ще бегам, майчинко”

18.00 часа

Чепеларе, обл. Смолян
Индивидуално изпълнение:
Соня Далова:
• „Караджа дума Русанки”
• „Бела съм, бела, юначе”
• „Мила ми е, драчка ми е”
• „Вчера си минах, мале, през Чепеларе”

18.10 часа

НЧ „Иван Вазов-1958” – с. Буково, общ. Мадан, обл. Смолян

Фолклорна група:
Ръководител Фанка Кичукова
• „Да знаеш, майчо”
• „Проводи ма, майчинко”
Индивидуални изпълнения:
Валя Дъбова:
• „Овньо льо вакал, каматан”
• „Стани, мари моме”
Славчо Кичуков:
• „Гайдарска сюита”
18.30 часа

НЧ „Обнова-1939” – с. Борино, обл. Смолян
Детско-юношески фолклорно-танцов ансамбъл „Боринче”:
Ръководител Севдалина Онбашиева
• „Пирински танц”

18.40 часа

НЧ „Бяло море-1929” – с. Черничево, обл. Кърджали
Фолклорна група:
Ръководител Милка Стаматова
• „Стоян лели си думаше”
• „Дай ми, мале, дай”
• „Манда си майци думаше”

18.50 часа

НЧ „Съгласие-1883” – с. Славейно, общ. Смолян
Фолклорна група:
Ръководители Генка Каукова и Севда Пашова
• „ Кольо, Кольо мамин Кольо”
• „Задали са са, подали”
• „Триста са пушки пукнали”
Индивидуално изпълнение:
Ръководители Генка Каукова и Севда Пашова
Асенка Димитрова Кацарова
• „Девойко, мари хубава“

19.00 часа

НЧ „Честолюбие-2010“ – гр. Раковски, обл. Пловдив
Ръководител Александър Алексиев
• Обичай „Годеж“

19.10 часа

НЧ „Съгласие - 1869“ – гр. Тетевен
Фолклорна формация „Кенар“:
Ръководител Красимир Силянов
• „Тетевенски букет“
• „Авишо, аги, Авишо“
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Красимир Силянов
Дует Диляна Илиева и Алина Асенова
• „Ти лега ли либе ле“
Красимир Силянов – Гайдар
• „Северняшка бавна“
• „Пайдушко хоро“
Алина Асенова:

• „Стани, Фатме“
• „Марине, Марине“
Зоя Русинова:
• „Омерова майка“
• „Синко, Михаил“
Росица Миладинова
• „Махмудова майка“
• „Менко писмо пише“
Фиданка Аладжова:
• „Ато, нани, Ато“
• „Обзалагане“
19.45 часа

НЧ „Борба-1896“ – гр. Кнежа
Фолклорна формация „Гергана“:
Ръководител Гето Ценковски
• „Еленино“
• „На мегдана“

19.55 часа

„Чанове“ ООД – гр. София
Клуб по български народни танци „Чанове“:
Ръководител Костадин Господинов и Милена Господинова
• „Старо еркечко хоро” – Тракийска етнографска област
• „Алунел” – Северняшка етнографска област
• „Селско шопско хоро” – Шопска етнографска област

20.05 часа

НЧ „Родопско бъдеще-1895“ - с. Орехово
Ръководител Андон Шопов
• „Горице, ситна зелена“

20.10 часа

Танцова формация „Слънце“ – гр. София
Ръководител Десислава Толева
• „Арканул“
• „Влашко хоро“
• „Багренска ръченица“

20.20 часа

НЧ „Христо Ботев-1936“ – с. Бяла, общ. Сливен
Самодеен танцов състав „Олелия“:
Ръководител Зафирка Мъндева
• Джиновски танц
• Автентични хора от село Бяла

18.07.2015 г. – събота
ТРЕТА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ ”Васил Коларов-1998”, с. Дряново, общ. Лъки, обл. Смолян
Ръководител Росица Чукалова
Индивидуални изпълнения:
Росица Чукалова:
• „Ходило ли си, Мехмедко - пиленце“
• „Момне ле, мари хубава“
• „Видем та, севдим, познавам“
Румяна Чукалова:
• „На мене ли си, Русо“
• „Снощи съм межо имела“
Надежда Чукалова:
• „Ни сохни, сорце“
• „Залюбих, майчо“
Йордан Топалов:
• „Гайдарска сюита“
Албена Гърбева:
• „Заспало е челебийче“
• „Мари, Радо“

10.30 часа

НЧ „Доброглед-2005“ – с. Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна
Ръководител Светлана Георгиева
Фолклорна група „Броеница“:
• „Овчар през гора вървеше“
• „Засвирили са, Дойне ле“
Индивидуални изпълнения:
Теодора Славова
• „Гайдарче“
• „Драгано, Драганке“

10.45 часа

НЧ „Възродена искра- 2000“ – гр. Казанлък, обл. Стара Загора
Ръководител Димитър Гайдаров
Фолклорен ансамбъл „Гъдулица“:
• „Старо и младо“
• „Рада в градина“
Индивидуални изпълнения:
Димитър Гайдаров
• „У Станкини“
• „Мъри моме“

11.00 часа

НЧ „Любен Каравелов-1921“ – с. Бузовград, общ. Казанлък, обл. Стара
Загора
Ръководител Димитър Гайдаров
Женска фолклорна група:
• „Чи кой ма дявол накара“
• „Куне ле“
• „Калина коня прибира“
Индивидуални изпълнения:
Тодорка Ковачева

•
•

„Мама Стояно думаше“
„Иван на Милка тихом говори“

11.15 часа

НЧ „Пробуда-1922“ – с. Янтра, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
Група за изворен фолклор:
Ръководител Марийка Маринова
• „Китчице ле, буйна лободо“
• „От планина слиза, мамо“
• „Христуйце“

11.25 часа

НЧ „Христо Ботев-1944” – с. Каблешково, общ. Тервел, обл. Добрич
Ръководител Златка Петрова
Женска певческа група:
• „Насред село, на мегданя”
• „Мари, Калинке”
• „Слънцето трепти”

11.35 часа

Гр. Раковски, кв. Секирово, обл. Пловдив
Певческа група „Веселие“ при Пенсионерски клуб:
• „Димитър Рада думаше“
• „Моме, малкай моме“
• „Мари, Радо, бяла Радо“

11.45 часа

Певческа група „Добруджанка“ при Пенсионерски клуб № 9 „Добруджанска
среща“ – гр. Русе
Ръководител Радка Маринова
• „Насред село на мегдана“
• „Голяма се сватба вдигна“
Индивидуални изпълнения:
Радка Маринова:
• „Иван на Донка думаше“

11.55 часа

НЧ „Просвета-1901” – с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе
Ръководител Стефка Димова
Група за автентичен фолклор „Писански гласове”:
• „У Станкини има, мамо”
• „Мари, Яно, бела Яно”
• „Стояне, синко, Стояне”
Група за народни обичаи „Писанчани”:
• Народен обичай „Симеоновден”
Индивидуални изпълнения:
Милка Станчева и Росица Антонова:
• „Кажи, кажи, комшийке”
Милка Станчева:
• „Теньовата мама”

12.15 часа

НЧ „Просвета-1896” – гр. Меричлери, общ. Димитровград
Ръководител Величка Костова
Група за автентичен фолклор:
• „Стоян Василка думаше”
• „Буян вятър духа”
• „Рано ранила Русанка”
Индивидуално изпълнение:
Величка Костова:
• „Богдан на мама думаше”

•

„Ганя за вода отива”

12.30 часа

Тракийско дружество „Родопи“ – гр. Асеновград, обл. Пловдив
Ръководител Христина Анастасова
Фолклорен ансамбъл „Капитан Петко войвода“:
• „Гайдине свирят“
• „Сбирайте моми“
Мъжка фолклорна група „Стою Шишков“:
• „Родопска китка“
Смесена фолклорна група:
• „Китка родопски песни“
Индивидуални изпълнение:
Христина Беждремова:
• „Месечинко льо“
• „Засвирили са“
Фанка Фезова:
• „Заспал юнак“
• „Стига си ходил, сино льо“
Тюркян Байрам:
• „Драгано, Драганке“
• „Иван на Ганка думаше“
Автентично фолклорно трио:
• „Задявка“
Борис Кетев:
• „Пиленце, пъстро славейче“
• „От мед ли ти са устинки“
Румяна Пенкова:
• „Станьо перчем реше“
• „Тръгна лудо лов да лови“
Славчо Симов при Обединен детски комплекс „Васил Левски“, Асеновград
Ръководител Георги Анастасов
• „Родопска китка“

13.20 часа

НЧ „Антон Билкин-1929“ – гр. Хисаря, обл. Пловдив
Ръководител Кото Нейчев
Смесена фолклорна група:
• „Сънува ли, Недо, сън за мене“
• „Малка мома цвете брала“
Мъжка фолклорна група:
• „Стоян на двори седеше“
• „Димо из гора вървеше“
Женска фолклорна група:
• „Да знае Данина майка“
• „Говори си Стоян майци си“

13.40 часа

Формация за автентичен фолклор „Куклици“ към Общински детски
комплекс – гр. Пловдив
Ръководител Виолета Щерева
Индивидуални изпълнения:
Елена Странджева:
• „Глава ли та боли“
• „Юначе лудо и младо“
Аделина Налбантова:
• „Забурила Яна“

• „Гергино моме“
Ивелина Костова:
• „Шинке ле”
• „Чичо ме е канил, мамо”
Дария Нейчева:
• „Росни май, росни, росице”
• „Фати са, моме, на хоро”
14.00 часа

НЧ „Зора-1956“ - с. Кутела, общ. Смолян
Група за автентичен фолклор
Ръководител: Бисер Маневски
• „Зашивай майчо затегай“
• „Еднаж да дойде пролетие“
Индивидуално изпълнение:
Васил Савов Кодуров и Стефания Савова Корудова
• „Гайдарска сюита“
• „Пустоно лудо и младо“

14.15 часа

НЧ „Пробуда-Добролево“ – с. Добролево, общ. Борован, обл. Враца
Ръководител Николай Николов
Индивидуално изпълнение:
Калинка Костадинова:
• „Кавали свирят в усои”
• „Имам си жена требница”

14.20 часа

НЧ „Искра-1957“ – с. Виево, общ. Смолян
Женска певческа група
Ръководител Сашка Каменска
• „Пушка Пукна аркадаш“
• „Изплела съм ти Мехметьо“
Индивидуално изпълнение:
Ръководител Сашка Каменска
Венцислава Боркова
• „Мъри Радо, Бела Радо“

14.30 часа

ОУ „Христо Ботев“ – с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив
Ръководител Калоян Георгиев
Вокална група за народни песни:
• „Изгряла ми е месечинка”
• ”Залюбила малка мома голям ерген”
• „Тръгнала е мома Рума”
Индивидуално изпълнение:
Иванка Костурска:
• „Лале ли си, зюмбюл ли си”
• „Китка ти вием, юначе”
• „Море пиле, славей пиле”

14.45 часа

НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. Горна Арда, общ. Смолян
Женска фолклорна група:
Ръководител Елмира Ананиева
• „Пусти очинки чоранки“

• „Снощи сам гости имала“
Съпровод на гайда - Светозар Чалов
15.50 часа

НЧ „Кирил и Методий-1952“ – с. Егрек, общ. Крумовград, обл. Кърджали
Ръководител Анелия Карова
Фолклорна група:
• „Проводи ма, майчинко”
• ”Сьоднал ми е млад терзие”
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Анелия Карова
Даниела Димитрова
• „Момице, мари хубава”
Ангелина Емилова и Даниела Димитрова
• „Изплела съм ти, Мехмедьо”
Фолклорен ансамбъл „Изворче“:
Ръководители Митко Карамфилов и Росица Дибекова
• „Китка родопски песни”
Индивидуални изпълнения:
Слави Семерджиев:
• „Руфинка болна легнала”
Росица Даматова:
• „Лисни се, горо”

15.25 часа

НЧ „Лъч-1918“ – с. Борец, общ. Брезово, обл. Пловдив
Певческа фолклорна група:
Ръководител Добринка Червенакова
• „Снощи отидох за вода, Стойне“
• „Тръгнала е Неда“
• „Да знам, любе ле“
Индивидуални изпълнения:
Минка Иванова:
• „Мама на Иван думаше“
Митра Джунова:
• „Иван на Рада думаше“

15.40 часа

НЧ”Г. С. Раковски” – с. Мугла, общ. Смолян, обл. Смолян
Ръководител Анелия Гачилова
Група за автентичен фолклор:
• “Я се скарай, сино ле мой”
• “Виждам та, севдим, познавам”
• “Снощи съм гости имала”
Индивидуално изпълнение:
Елена Моллова
• “Стига ми, севдин, минава”

15.50 часа

НЧ „Христо Ботев-1897“ – с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин
Ръководител Венеция Рангеловска
Група за изворен фолклор:
• „Дафинка платно тъчеше”
• „Сношка на седенкю отидо”
• „Сношка си пойдо”
Индивидуални изпълнения:
Сашка Големнишка и Даниела Милошевска:
• „Очем те, либе, обичам”

Тодорка Корчина и Руска Доцинска:
• „Глухите баби”– хумор
16.05 часа
НЧ „Наука-1927“ – с. Долни лом, общ. Чупрене, обл. Видин
Ръководител Наташа Корейна
Група за изворен фолклор:
• „Китчице, китчице”
• „Низ планину слази мома”
• „Очем те, либе, обичам”
• „На лево войно”
Индивидуални изпълнения:
Наташа Корейна:
• „Чула съм, либе, разбрала”
Анисия Иванова:
• „Изповед на свекървуту” – хумор
• Обичай „Бабини церове”
16.20 часа

НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927“ – с. Бъта, общ. Панагюрище, обл.
Пазарджик
Ръководител Жечка Сиводошева
Индивидуални изпълнения:
Виктория Манева:
• „Голям ден, боже, Илинден“
• „Малка мома Радка“
Величка Иванчева:
• „Войводо, войводке“
Симона Димитрова:
• „Янчице ле, бела Яно“
Десислава Кичукова:
• „Яно мори, бела Яно“
Ивайло Какаров:
• „Ръченица“
Оркестър от народни инструменти:
• „Средногорска копаница“

16.45 часа
НЧ „Васил Левски-1929“ - с. Горна Малина, обл. Софийска
Ръководител Мария Евстатиева
Фолклорна група:
• „Песен за Георги грозньо”
• „Белело ми, пребледнело”
16.55 часа

Фолклорна формация „Равнец“ – София
Ръководител Ивайло Петков
• „Хайда, Калино, да идем”
• „Сос ма караш, майчинко”
• „Лейлинко, кузум пиленце”

17.05 часа
НЧ „Христо Ботев-1898“ – с. Ценово, обл. Русе
Женска фолклорна група „Росна китка“
Ръководител Румяна Иванова
• „Иван на Милка тихом говори”
• „Чула те мама, Раде ле”
Детска фолклорна група „Славейче”
Ръководител Румяна Иванова

• „Запели са два бюлбюла”
• „Рано ранила, мамо, Грозданка”
Мъжка фолклорна група
Ръководител Цветан Иванов
• „Българи”
• „Мари моме, хубава”
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Иван Георгиев
Бранимир Каралашев:
• „Ой, Дено”
• „Гледал ми Добри, пасал ми”
Кирил Първанов:
• Инструментално изпълнение
17.35 часа
НЧ „Заря-1957” – с. Минерални бани, общ Минерални бани, обл.Хасково
Ръководител Тонка Йорданова
.
Женска група за автентичен фолклор:
• „Ванчо ми, мамо”
• „Драгана робиня”
Индивидуални изпълнения:
Тонка Гаджева:
• „Момица бела, камътна”
Калинка Ванчева:
• „Росе, Росе”
• „Станала Тяна”
17.50 часа
Пенсионерски клуб „Детелини” – с. Априлово, общ. Гълъбово, обл. Ст.
Загора
Ръководител Тонка Узунова
Група за автентичен фолклор „Янко Петров”:
• „Отиде Стоян, Стояне”
• „Кукувичката кукува”
18.00 часа

18.10 часа

НЧ „Кирил и Методи-1896” и ПК „Еделвайс” – с. Александрово, общ. Павел
Баня, обл. Стара Загора
Ръководител Али Карахюсеинов
Група за фолклор:
• „Седнала Койка”
• „Мъри Недо”
• „Заспала е Стана”
НЧ „Отец Паисий-1927“ – с. Ивайло, общ. Пазарджик
Фолклорна група „Касаплийка“:
Ръководител Мариана Владимирова
• „Полегнала е Гергана”
• „Вълко, море, Вълко”
• „Снощи си минах, тънка Еленко”
• Обичай „Гергьовден“

18.20 часа

18.30 часа

НЧ „Св .св. Кирил и Методий-1924“ – гр. Русе
Група за народни обичаи и обреди:
Ръководител Веселина Маркова
• Обичай „Вечер на благата ракия“

18.40 часа

НЧ „Родопски фар-1938” – гр. Кърджали
Група за автентичен тракийски фолклор „Капитан Петко войвода”:
Ръководител Гинка Матева
• „Слядно хоро”
• „Капитан Петко дохуда”

18.50 часа

НЧ „Боян Пенев-1949“ – гр. Шумен
Фолклорна група „Тракия“
Ръководител: Русанка Андонова
• „Иван на Рада думаше“
• „Иван на Добра думаше“
Съпровод Инструментално трио „Мадара“
Индивидуално изпълнение:
Еленка Колева Христова
• „Никола дума Петранки“
• „Иван на Рада думаше“
Съпровод Инструментално трио „Мадара“

18.55 часа

НЧ „Изгрев - 1927“ – с. Студено буче, общ. Монтана, обл. Монтана
Индивидуално изпълнение:
Ръководител Асен Асенов
Славка Нончева Костадинова
• „Паднал ми ранен млад Стоян“
• „Кавали свирят“

19.05 часа

НЧ „Пробуда-1929“ – с. Любенец, общ. Нова Загора, обл. Сливен
Ръководител Мария Петкова
• „Мама на слънце думаше“
• „Бре, де сай чуло“
• „Утиде Стуян, Стуене“

19.15 часа

НЧ „Христо Ботев-1950“ – с.Змейца, общ. Доспат, обл. Смолян
Мъжка фолклорна група „Змейчани“
Ръководител Емил Пехливанов
• „Китка ти вием, юначе“
• „На порти чука и рука“
• „Руске ле, моме“

19.25 часа

НЧ „Стойне Ангелов-1932“ – с. Бели Искър, общ. Самоков
Женска певческа група за автентичен фолклор „Орлица“
Ръководител Катя Видинова
• „Мела мома“
• „Слънцето трепери“
• „Седи Драгана“
НЧ „Зора-1927“ – с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян
Смесена фолклорна група
Ръководител Невена Петрова
• „Пусни ма, майчинко“

19.35 часа

19.55 часа

20.15 часа

• „Защим ми е мене да живам“
Индивидуално изпълнение:
Младен Чаушев
• „Горице ситна зелена“
НЧ „Алеко Константинов-1919“ – с. Ясеново, общ. Казанлък,обл.Ст. Загора
Вокална група за обработен фолклор
Ръководители Васил Узунов и Антон Гудов
• „Йоне полюлей мъ“
• „Съньо, ти мой съньо“
Индивидуални изпълнения:
Ива Павлова Пенева
• „Съди Рада“
• „Писнал ми беше сив сокол“
Шермин Меин Асан
• „Димитрова Майчица“
• „Индже през гора вървеше“
НЧ „Никола Вапцаров-1928“- с. Костиево, общ. Марица, обл. Пловдив
Вокална Група „Тракийка“
Ръководител Бояна Топалова-Джоглова:
• „Снощи съм, мамо, сидяла“
• „Да знаеш, мамо“
Танцов състав „Хоп хоп“
Ръководител Елена Полишева
• „Шопски танц“
• „Варненски танц“
Индивидуално изпълнение:
Атанаска и Борислав Тоневи
• „Петлине пеят“
• „Русо, бела батьова“
НЧ „Методий Драгинов-1936“ – с. Драгиново, общ. Велинград, обл.
Пазарджик
Фолклорен ансамбъл „Драгиново“
Ръководител Грета Кадьова
• „Не разливай ,Найле“
• „Айшинко, първа севдо“
• „Ой ле, моме“

18.07.2015 г. – събота
ЧЕТВЪРТА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ „Светлина-1927“ – с. Жълтеш, общ. Габрово
Група за автентичен фолклор „Кольо Венков“:
• „Донка се в гора загуби“
• „Стана мома рано“
Индивидуални изпълнения:
Евгени Боянов:
• „Пусти Герчо“
• „Хопни ми, тропни ми“

.

10.15 часа

НЧ „Изгрев-1921“ – с. Мезек, общ. Свиленград, обл. Хасково
Женска певческа група „Детелина“
Ръководител Цонка Щерева
• „Слънчице, мило мамино“
• „Раде, Раде, бяло Раде“
• „Тъмен се облак зададе“
Мъжка певческа група „Мезек“
Ръководител Георги Илиев
• „Ой, Стано Станке“
• „Бързал е Иван“
• „Станке ле, моме хубава“
Смесена певческа група „Мезек“
• „Радо, мъри Радо“
• „Китка Мирджанка
Индивидуален изпълнител:
Вяра Илиева:
• „Радина мама думаше“
• „Над Неда хвърчат“

10.40 часа

Клуб на пенсионера „Здравец“ – с. Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико
Търново
Ръководител Петю Кирев
• „Песен за Кесарево“
• „Дай ми, дай, дай ми, мале“
• „Торнала ми е Еница“

10.50 часа

НЧ „Архимандрид Доситей-1908” – с. Доситеево, общ. Харманли, обл.
Хасково
Ръководител Руси Стайков
Група за автентичен фолклор „Доситеевски напеви”:
• „Снощи отидох, мамо ма”
• „Гане ле”

11.00 часа

НЧ „Любен Каравелов-1940“ – гр. Бургас
Ръководител Пенка Петрова
Индивидуално изпълнение:

Карина Тодорова
• „Страти на Ангелак думаше”
• „Темен се, темен облак зададе”
11.05 часа

НЧ „Зора-1902“ – с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора
Фолклорна група „Зора“
Ръководител Катя Тотева
• „Раде, Раде”
• „Мама Георги думаше”
• „Китка родопски песни”

11.15 часа

НЧ „Христо Ботев-1903” – с. Радуил, общ. Самоков, обл. София
Ръководител Мария Стоянова
Женска фолклорна група „Здравец“:
• „Слънце зад гора зайоде“
• „Марко коси трева у планина“
• „Сите овчаре“
Женска фолклорна група „Детелина:
• „Не вей, ветре“
• „Засвири овчар край гора“
• „Зададе се, мамо, черен облак“

11.30 часа

НЧ „Пробуда -1901“ – с. Николово, общ. Русе
Ръководител Румяна Русева
Група за изворен фолклор:
• „Надхвърляли са, мамо“
• „Снощи отидох надолу“
• „Иван на Радка думаше“
Индивидуални изпълнения:
Роза Върбанова:
• „Иван на Добра думаше“
• „Стоян на Рада думаше“
Кристина Димитрова
• „Пиленце пее“
• „Летни - пролетни дюгени“

11.45 часа

НЧ „Христо Ботев-1931” – с. Чалъкови, общ. Раковски, обл. Пловдив
Ръководител Атанаска Славова
Група за автентичен фолклор „Детелини”:
• „Мама Дафинка плитяши”
• „Пиленце пее”
• „Мама Янка думаше”
Индивидуално изпълнение:
Атанаска Славова:
• „Карамфило севдеджим”
• „Мама Димитър думаше”

12.00 часа

НЧ „Слънце-1879“ – гр. Ихтиман, обл. София
Ръководител Даниела Сестримска
Женска група за автентичен фолклор:
• „Замръкнала Янка“
• „Засвирил кавал в усое“
• „Убава мома друм поминала“

12.10 часа

НЧ „Просвета-1901“ – с. Оброчище, общ. Балчик
Ръководител Софка Кръстева
Хор „Текенски напеви“:
• „Момиче, бело цървено“
• „Отде дойде, мамо“
12.20 часа

НЧ „Христо Смирненски-1925“ – гр. Садово, обл. Пловдив
Ръководител Дафина Петрова
Женска фолклорна група „Надежда“:
• „Зора се е зазорила“
• „Севдалино-детелино“
• „Похвали са мома Дена“
Индивидуални изпълнения:
Деляна Манева:
• „Раде, Раде, бяло Раде“
• „Походих, мамо, погледах“
Виктория Начева:
• „Провикна се Боряна“
• „Мари, моме, хубава“

12.35 часа

НЧ „Пробуда-1909“ – с. Хърсово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен
Ръководител Йовка Колева
Фолклорна група „Иглика“:
• „Ирино, Иринке“
• „Провикнала се Бояна“
• „Станко ле, голям дявол“

12.45 часа

НЧ „Отец Паисий-1876“ – гр. Брезово, обл. Пловдив
Ръководител Вера Димитрова
Певческа група „Средногорка“:
• „Ой, Вело, Вело“
• „Нарамих тънка копраля“

12.50 часа

НЧ „Искра-1881“ – с. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик
Ръководител Иванка Стефанова
Женска певческа група за автентичен фолклор:
• „Недельо, Недельо“
• „Малка мома вода вади“
• „Запяла е хубава Йордана“
• „Любили се“ – дует
• „Юнак Георги“– квартет

13.05 часа

НЧ „Благой Захариев – 1932“ – гр. Белово, обл. Пазарджик
Ръководител Сашка Благоева
Група за автентичен фолклор „Тракийска песен“:
• „Марийка, мамо, Марийка“
• „Бегала Рада“
• „Изгуби си Вела сиво перо“
Индивидуално изпълнение:
Дует „Росен” Стефка Говедарова и Лазарина Мангалова
• „Пустите наши три думи“

13.15 часа

НЧ „Христо Ботев-1945“ – с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив
Ръководител Илия Данчев

13.25 часа

•
•
•

„Стояне, синко Стояне“
„Марушка китка садила“
„Вървете, дружки, вървете“

НЧ „Отец Паисий-1912“ – с. Петково, общ. Елин Пелин, обл. София
Ръководител Величка Иванова
Женска певческа група:
• „Гюл девойка”
• „Йовано, Йоване”
• „Годи ме, мамо”
13.35 часа

НЧ „Пробуда-1927“ – с. Бряст, общ. Димитровград, обл. Хасково
Ръководител Недялка Гочева
Фолклорна група:
• „Никола на Донка думаше“
• „Мама Теньо дума“
• „Жънала е дюлбер Яна“
Индивидуално изпълнение:
.
Господинка Тодорова
• „Стано, бяла Стано“
• „Турците дялба делили“

13.45 часа

НЧ „Трудолюбие-1899“ – с. Горно Дамяново, обл. Монтана
Група „Лопушанка“
Ръководител Миляна Каменова
• „Чие е това момиче”
• „Море чича рече”
• ”Либе ле, Коста”

13.55 часа

НЧ ”Христо Ботев-1936” – с. Златитрап, общ.Родопи, обл. Пловдив
Ръководител Радослав Иванов
Индивидуални изпълнения:
Елена Михова:
• „Китка родопски песни”
Радослав Иванов:
• „Севдалино, моме”

14.05 часа

НЧ „Дядо Иван Арабаджията-1926”- с.Царацово, общ.Марица, обл.Пловдив
Ръководител Радослав Иванов
Женска певческа група ”Дикани”:
• „Моми са връват на вода”
• „Запяли са два славея”
• „Велко си Рада залиби”
Мъжка певческа група „Дикани”:
• „Пъстра китка на мегдана”
• „Продан Петкана продума”
Индивидуални изпълнения:
Радослав Иванов:
• „Царацовски мелодии” - гайда
Нелина Бозукова:
• „Черешка, чьорна вишнечко”
Тотка Велева:
• „Турчин робини караше”
.
Нина Генова:

• „Дени мъри”
Христо Шилков:
• „Песен за Райна Княгина”
14.35 часа

НЧ „Св. Климент Охридски-1969“ – гр. Хасково
Фолклорна формация „Тракийка БГ“
Ръководител Анета Балтова
• „Полегнала е Гергана”
• „Стано, Стано”
• ”Драгано, Драганке”
Индивидуални изпълнения:
Донна Латева:
• „Даньова мама думаше”
Слави Славов:
• „Невено, Невено”
Николета Жулианова:
• „Малка мома цвете брала”
• „Дене мъри”
Здравка Андреева:
• „Брала мома ружа цвете”

14.55 часа

НЧ „Димитър Полянов-1928“ – с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив
Ръководител Васка Пукалова
Женска певчевска фолклорна група:
• „Айде, Калино, да идем”
• „Заградил е, мамо, дюлгер Добри”
• „Събрали се, набрали се”

15.05 часа

НЧ „Христо Ботев-1907” – гр. Нови искър, кв. Курило, обл. София
Ръководител Елена Божкова
Мъжка група за изворен фолклор:
• „Земи ме, Севде”
• „Тръгнали старци”
• „Шари мома”
Женска вокална група „Омайни гласове:
• „Боли, Яне”
• „Похвали се, провикна се”
• „Шопска китка”

15.20 часа
НЧ „Родопска пробуда-1935“ – с. Тихомир, общ. Кирково, обл. Кърджали
Група за автентичен фолклор:
Ръководител Тихомир Арабов
• „Ах, да знаеш, майчо, на какво съм место”
• „Росни ми, росни, росице”
• „Засвирили са три гайди”
15.30 часа

НЧ „Изгрев- 1926“ – с. Бели Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч
Вокална група „Планински звуци“
Ръководител Валентин Манджуков
• „Конница“
• „Засвирили са, Дойне, дор три гайди“
Индивидуални изпълнения:
Николинка Баровска:
• „Пусто дърво“

Минка Донкова:
• „Канил се Колю на Рада“
Валентин Йорданов:
• „Навали се Шар планина“
Димо Николицов:
• „Ден денувам“

.

15.50 часа

НЧ „Светлина-1871“ – с. Соволяно, общ. Кюстендил, обл. София
Фолклорна група:
Ръководител Слава Соколова
• „Снощи конье“
• „Ой, Георгио“
• „Играли баби“

16.00 часа

НЧ “Просвета-1920“ – с. Граница, общ. Кюстендил, обл. София
Детска фолклорна група
Ръководител Слава Соколова
• „Мало село“
• „Мирчо кове, море ле“
• „Снощи за Яне дойдоя “

16.10 часа

НЧ „Братство-1869“ – гр. Кюстендил, обл. София
Женска фолклорна група „Струмски полъх“
Ръководител Слава Соколова
• „Тодора люляк кършила“
• „Да знам, да знам, Мито моме“
• „Сбирайте се, селяне“

16.20 часа

НЧ „Отец Паисий - 1936“ – с. Гърляно, общ. Кюстендил, обл. София
Детска фолклорна група „Бистрица“:
Ръководител Слава Соколова
• „Сбирайте се, селяне“
• „Ой, шопе, шопе“
Индивидуално изпълнение:
Анна-Мария
• „Маро, Марийке“

16.35 часа

НЧ „Просвета-1960” – с. Дрянка, общ. Баните, обл. Смолян
Танцова група „Мираж”
Ръководител Виолета Кискинова
• Хоро „Арап”
• Хоро „Ширто”

16.45 часа

НЧ „Пробуда-1929“ – с. Пищигово, общ. Пазарджик
Група за автентичен фолклор
Ръководител Йорданка Куманова
• Обичай „Пищиговска сватба“

16.55 часа

Клуб на пенсионера – гр. Стамболийски, обл. Пловдив
Хор „Авлигите”
Ръководител Иван Сандрев
• „Назад, Калино моме”
• „Девойчице”
• „Дай ми, мале, отключкове”

17.05 часа

НЧ „Събуждане-1927” – с. Радиево
Ръководител Танка Митева
Женска фолклорна група:
• „Яне ле, мъри хубава”
• „Заспала е Радка”
Индивидуално изпълнение:
Танка Митева:
• „Запалила са, Георге ле”
• „Стоян Еленка думаше”
Мъжка фолклорна група:
• „Иван Дойна дума”
• „Любе, Тодоро”
Смесена фолклорна група:
• „Гледай ма, гледай, любе”
• „Я дай ми, бульо”

17.30 часа

НЧ „Нов живот-1948” – с. Чепинци, общ. Рудозем, обл. Смолян
Ръководител Соня Борисова
Група за автентичен фолклор:
• Родопска сюита „Аман си рекох майчинко”
Индивидуално изпълнение:
Моника Демирова
• „Сос ми грачиш гарванчо”

17.45 часа

Трио „Калина“ – гр. Казанлък
Ръководител Антон Гудов
• „Закъсняла е Лалица“
• „Защим ма даде, майчинско“
• „Вечеряй сино“
Индивидуално изпълнение:
Антон Гудов:
• „Стано мъри“
• „Мила ми е, мамо, драчка ми е“

17.55 часа

НЧ „Светлина-1967“ – с. Гълъбово, общ. Баните, обл. Смолян
Ръководител Виолета Караасенова
Индивидуално изпълнение:
Рени Кузманова:
• „Мила ми е, драчка ми е“
• „Росице, руса девойко“
Съпровод на гайда: Саманта Кузманова
Рени Кузмановаа, Саманта Кузманова и Михайл Михайлов:
• „Гайдарска сюита“

18.05 часа

НЧ „Просвета–1928“ – с. Чарган, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Клуб „Чергарски ритми“
Ръководител Мая Барбазонова
• „Дайчово хоро“
• „Трито пъти“
• „Еленино хоро“
Фолклорна певческа група:
Ръководител Велка Събева

•
•
•
18.20 часа

18.30 часа

18.40 часа

19.10 часа

19.25 часа

„Завило се вито хоро“
„Снощи станах сънен буден
„Замръкнала е хубава Жела“

Пенсионерски клуб „Изгрев“ – с. Джинот, общ. Стралджа, обл. Ямбол
Група за автентичен фолклор
Ръководител Николинка Вълкова
• Обичай: „Еньова буля“
Клуб за автентичен фолклор „Георги Жеков“ - с. Айдемир, обл. Силистра
Ръководител Иванка Антонова
• „Мама на Гьорги тихо думаше“
• „Ангелинка конче води“
НЧ „Христо Ботев-1942“ – с. Белица, общ. Тутракан, обл. Силистра
Група за автентичен фолклор
Ръководител Димитричка Василева
• „Мъри, моме“
• „Трите пъти“
• „Фитилеш“
Индивидуално изпълнение:
Тодорка Петкова
• „Заспала е Неда“
Женска вокална група
Ръководител Димитричка Василева
• „Канил се Кольо на Рада“
• „Найдохме се на герана“
Група за автентичен фолклор
Ръководител Калин Георгиев
• Обичай „Бразая“
НЧ „Надежда-1926“ – с. Говедаре, обл. Пазарджик
Танцов състав:
Ръководител Георги Божурин
• „Тракийска копаница“
Фолклорна група:
Ръководител Маргарита Стефанова
• „Мари роса“
• „Янке ле“
• „И яз съм една на майка“
Пенсионерски клуб „Здравец” – с. Говедаре, обл. Пазарджик
Ръководител Костадин Радков
Певческа група „Здравец”:
• „Мари, Драгано, руса Драгано“
• „Милио ле, Милио, сино ле“
• „Чернио Милкана думаше”
Индивидуално изпълнение:
Генка Илиева
• „Добро ле“

19.40 часа

19.50 часа

19.55 часа

20.00 часа

20.10 часа

НЧ „Зора-2001“ – с. Мламолово, общ. Бобов дол, обл. Кюстендил
Група за автентичен фолклор
Ръководител Йорданка Лекова
• „Кърши, Тодора, лиляко“
• „Засвирил ми е млад Стоян“
• „Уцани се Яна“
• „У сон Гюрге открадная“
• „Камбани бият“
НЧ „Родолюбец-1965“ – с. Боровина, общ. Мадан
Индивидуално изпълнение
Ръководител Илиана Чернева
Веселина Карамфилова, Семира Сюлмановска и Айлин Сюлмановска:
• „Пустоно лудо и младо“
• „Извор вода извираше“
II - ро Основно училище „Никола Вапцаров“ - гр. Варна
Индивидуално участие:
Анелия Александрова Китанова
• „Китка от народни песни“
НЧ „Светлина-Вишнево-1953“ – с. Вишнево, общ. Баните, обл. Смолян
Индивидуално изпълнение
Ръководител Емилия Арнаудова
Лидия Башева
• „От мен ти изин, юначе“
• „Маринчице, гиздава девойко“
Съпровод на гайда: Владимир Владимиров
НЧ „Изгрев-1927“ – с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив
Самодеен състав „Китка:
Ръководител Софка Комитова
• Обичай : „Сватба – изпращане на кума“

19.07.2015 г. - неделя
ПЪРВА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ „Пробуда-1927“ – с. Миланово, общ. Своге, обл. София
Танцов състав „Миланово“ с местни хора
Ръководител Татяна Иванова
• „Влашко“
• „Дедовата Гьоргьова“
• „Ситното по старешки“
Певческа група „Миланово“
Ръководител Лина Петкова
• „Затворен Георги, затворен“
• „Припевки за седянка“
• „Кажи ми, Тинче, кажи ми

10.15 часа

НЧ „Стубла-2012“ – с. Стубел, общ. Монтана
Група за народни песни „Росна китка“
Ръководител Емилия Йорданова
• „Мари, Доне“
• „Искат ме, мамо, двама ергени“
• „Сутрин е станало“
Танцов състав „Стубла“
Ръководител Боян Георгиев
• „Северняшко настроение”
• „Ръченица”
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Емилия Йорданова
Емилия Григорова
• „Драгано, Драганке“
Николай Керелийски
• „Мари, како Тодоро“

10.35 часа

НЧ „Н. Й. Вапцаров-1906“ – с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив
Група за изворен фолклор
Ръководител Кольо Колев
• „Мъри Стойне, Тудорке“
• „Я излез, Донки ле“
Танцов състав „Веселие“
Ръководител Николина Рулева
• „Джиновски танц“
• „Шопски танц“

10.50 часа

НЧ „Заря-1902“ – с. Вакарел, общ. Ихтиман
Женска фолклорна група
Ръководител Снежанка Манчева
• „Провикна се бела Ружа“
• „Петел клечи“

• „Превлече се къпина“
• „Надвечер се робе препродават“
Танцов състав „Вакарелче“
Ръководители Кирил Асенов и Мариана Зафирова
• „Шопски танц“
• „Тракийски танц“
Индивидуални изпълнители:
Ръководител Снежанка Манчева
Кристина Минева и Ивета Ангелова:
• „Шопска китка“
• „Паун ми пое“
11.10 часа

НЧ „Тома Кърджиев-1873“ – с. Червена вода, общ. Русе, обл. Русе
Фолклорна група:
Ръководител Димитричка Коджабашева
• „Снощи Калина сгодихме“
• „Разболя се бяла Неда“
• „Ах, да бих знала“

11.20 часа

НЧ „Зора-1982“ – гр. Хасково
Вокална формация „Славяна“
Ръководител Асен Димитров
• „А бре, юначе каматно“
• „Ой, чобан, чобан“
• „Заборил бех да се женя“
Фолклорен клуб „Славяни“
Ръководител Мария Бялкова
• „Сворното хоро”
• „Трите пъти”

11.35 часа

НЧ „Христо Ботев-1928“ – с. Голица, общ. Долни чифлик, обл. Варна
Детска фолклорна група
Ръководител Петранка Неделчева
• „Стоян на Бяла думаше“
• „Льох, мари мале“
• „Радо, моме хубава“
Женска група за изворен фолклор:
• „Стоянова майка“
• „Гроздан на Рада думаше“
• „Кукувичката кукува“
Женска танцова група:
• „Пайдушко хоро”
• „Повратнята”

11.55 часа

НЧ „Съединение-1875“ – гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив
Група за нарадни песни „Конарка“
Ръководител Дора Аврамска
• „Раде ле“
• „Шийте ми, кройте, терзии“
• „Любихме се, Донке”
Група за народни танци „Кехлибар“
Ръководител Катя Линчева- Господинова
• „Щърколево“
• „Гъмзовяна“

• „Тракийска копаница“
Група за автентичен фолклор „Българка“
Ръководител Костадинка Меретева
• „Радо ле, Радке ле“
• „Я накани се, Донке ле“
• „Побегнала е Тодора“
• „Стоене ле“
Средношколски танцов състав
Ръководител Катя Линчева-Господинова
• Танц „Гора“
• „Пирински танц”
• „Шопска ръченица”
12.25 часа

НЧ „Звезда-1950“ – с. Елховец, общ. Рудозем, обл. Смолян
Ръководители Соня Борисова и Милана Сивкова
Индивидуално изпълнение:
Ирра Замфирова Демирева:
• „Засвирили са три гайди“
Клуб хоро „Рипни-тропни“:
• „Рипни, Калинке“
• „Енино“

12.40 часа

НЧ „Светлина-1905“ – с. Вълчитрън, общ. Пордим, обл. Плевен
Дамска фолклорна група „Славей“
Ръководител Йордан Лазаров
• „Слънце грее“
• „Китчице, моме хубава“
• „Зарад тебе, моме, мори“

12.50 часа

НЧ „Пробуда-1903“ – с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив
Кукерска група
Ръководител Атанас Танев
• Кукерски танц, символизиращ прогонване на „злото“

13.00 часа

НЧ „Гео Милев-1954“ – гр. Момин проход, общ. Костенец, обл. София
Фолклорен ансамбъл за песни, танци и обичаи „Надка Вучева-Момин
проход“
Ръководител Бойка Кичукова
•
Местни автентични хора

13.10 часа

НЧ „България-1937“ – с. Могилица, общ. Смолян
Фолклорна група „Родопска зора“
Ръководител Илия Учиков
• „Горо ле, горо, зелена“
• „Момиченце мало, мало неголемо“
Клуб хоро „Зорница“
Ръководител Екатерина Лазарова
• „Момчиловско хоро”
• „Абдай”

13.25 часа

СНЦ Група за народни танци „Чародейки“ – гр. Вършец, обл. Монтана
Ръководител Таня Димитрова
• „Китка автентични хора от региона”
• „Бачковско хоро”

13.35 часа

14.00 часа

14.10 часа

НЧ „Васил Левски-1930“ – с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдивска
Юношески танцов състав „Тракийци“
Ръководител Константин Константинов
• „В розовата градина”
Младежки танцов състав „Тракийци“
Ръководител Мариана Енчева
• „Добруджански танц”
Вокална група „Тракийци“
Ръководител Силвия Стойчева
• „Излъга ма пуста Мара“
• „Стояне, Стуяне“
Сдружение „НАРТАН“ – гр. Перник
Ръководител Пламен Ганов
• „Селско шопско хоро”
• „Старо граовско хоро”
НЧ „Отец Паисий-1956“ – с. Пет могили
Младежки танцов състав „На мегдана“
Ръководител Генади Генчев
• Обичай „Коледари“
• „Куцата”
• „Тропата”
• „Бягай, попе”
• „Трите пъти”

14.30 часа

14.40 часа

14.50 часа

Сдружение „Партньори-Кюстендил“ – с. Слокощица, обл. Кюстендил
Танцова формация „Партньори“
Ръководител Вергиния Василева-Згуровска
• „Шопски хора”
НЧ „Изгрев-1921“ – с. Волуяк, обл. София
„Желязков Денс Груп“
Ръководител Живко Желязков
• „Селско шопско хоро“
• „По Гергьовден“
НЧ „Христо Ботев-2000“ – гр. Рудозем, обл. Смолян
Детски танцов състав „Дъга“
Ръководител Екатерина Лазарова
• Северняшки ритми
Група за автентичен фолклор
Ръководител Соня Борисова
• „Мила ми е, мамо“ - родопска сюита
Индивидуални изпълнения:
Ръководител Соня Борисова
Радостина Балджиева:
• „Горице, ситна, зелена“
Гайдарски състав „Дельо хайдутин“
Ръководител Тодор Кайков
• „Гайдарска сюита”

19.07.2015 г. - неделя
ВТОРА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ „Алеко Константинов-1880“ – с. Павелско, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Мъжка битова група
Ръководител Илия Учиков
• „Мале ле, стара майчинко“
• „Юначе, лудо и младо“
Смесен битов хор
Ръководител Илия Учиков
• „Превила се черешка“
• „Стояне ле, засвирили са кавале“
Танцов състав „Мераклии“
Ръководител Надежда Батинкова
• „Сатовченско хоро”
• „Самоковско хоро”
• „Ситно шопско хоро”
Ансамбъл „Павелско“
Ръководители Илия Учиков и Надежда Батинвкова
• „Седнал ми е млад терзие”

10.30 часа

НЧ „Напредък-1895“ – с. Дряновец, общ. Разград, обл. Разград
Смесена фолклорна група „Капанка“
Ръководител Станчо Станчев
• „Слънцето трепти, изгрява“
• „Стоян Стоянка залюби“
• „Ристовце, булка хубава“
Индивидуално изпълнение:
Мирослава Стоянова и Пресияна Богомилова:
• „Влезнала е Гинка“
Мъжка фолклорна група
Ръководител Станчо Станев
• „Мъри, Димке“
• „Иван на Рада думаше“
• „Мила ми е“
Индивидуално изпълнение:
Анна Бисет:
• „Любил си ма, любе ле“

10.50 часа

НЧ „Отец Паисий-1909“ – с. Малево, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Ръководители В.Сивакова, Д.Сиваков и Мария Михалева
Група „Дядо, баба, внуче“ – песни от извора:
• „Излези, любе Невено“
• „Кой беше снощи у вази“
Танцов клуб „Щуро малевче”:
• Хора
Група за обичаи – жътварски песни:

•
•
11.15 часа

11.35 часа

11.45 часа

11.50 часа

12.05 часа

12.20 часа

„Ганя, щерко моя“
„Мъркна са, мъркна, Тудоро“

НЧ „Свобода-1897“ – с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич
Танцова формация „Фолклорна магия“
Ръководители Александър Александров и Юри Рачев
• Танци от златна Добруджа
Група за автентичен фолклор „Гурковските баби“
Ръководител Василка Митева
• „Пустите момци“
• „По двор ти ходя“
• „Прочу се село Браяново“
Индивидуално изпълнение:
Мария Петрова:
• „Мила ми е, мамо, драга ми е“
• „Снощи отидох у братови си“
НЧ „Зора-2002“ – гр. Лъки, обл. Пловдив
Клуб за народни танци „Орфеево цвете“:
Ръководител Петя Георгиева
• Две родопски хора
НЧ „Ламби Кандев-1893“ – гр. Искър, обл. Плевен
Индивидуално изпълнение:
Румен Марков:
• „Зашумяла е гората“
• Фолклорни мелодии на гайда
НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1926“ – с. Сатовча, общ. Сатовча, обл.
Благоевград
Детска група за „Високо пеене“
Ръководител Катерина Коджаманова
• „Дафино, Дафино“
• „Слага се, слънце“
• „Яньо, а бре Яньо“
Женска група за „Високо пеене“
Ръководител Мария Чобанова
• „Петре, ле“
• „Георги чобанин“
• „Лесни се, горо“
НЧ „Васил Левски-1900“ – с. Войнягово, общ. Карлово
Ансамбъл „Вогуни“
Ръководител Пенка Танчева
• Автентични войняговси песни
• Автентични войняговски хора
НЧ „Царичина-2008“ – гр. Бобов дол, общ. Бобв дол, обл. Кюстендил
Ръководител Славчо Петрунов
Женски народен хор:
• „Кафал свири“ (обр. Филип Кутев)
• „Дойди, лудо“ (обр. Кирил Стефанов)
Камерна група за автентичен фолклор:
• Китка от „Разметаница“

Индивидуални изпълнения:
Елена Решоткина
• „Шопски приумици“
Красимира Велева
• „Севдано ле, либе ле“
• „Гълъб гука“

12.40 часа

13.00 часа

13.20 часа

13.40 часа

13.50 часа

НЧ „Пробуда-1916“ – с. Мало село, обл. Кюстендил
Женска фолклорна група
Ръководител Снежана Вельова
• „Седенка се слави“
• „Марко Елена прощева“
• Обичай „Жътва - Жнало Раде“
Индивидуално изпълнение:
Елена Иванова:
• „Грозданке, моме“
Група за народни танци:
Ръководител Бойко Седевчов
• Китка шопски хора
Гайдарски състав „Големите гайди“ при Архиерейско наместничество –
гр. Асеновград
Ръководител Стефан Янев
• „Гайдарска сюита“
Индивидуални изпълнения:
Атанас Младенов
• Родопски мелодии
Михаил Михайлов
• Родопски мелодии
Делян Тодев
• Родопски мелодии
Клуб на пенсионера – гр. Раднево, общ. Раднево
Ръководител Динка Петрова
• „Замръкнала е мома“
• „Димитър Тойне думаше“
• Обичай „Седянка с крадене на мома”
Индивидуално изпълнение:
Илия Стоянов
• „Индже през гора вървеше“
• „Аз искам, Яне“
НЧ „Христо Козлев-1883“ – гр. Долна Оряховица, обл. Велико Търново
Група за изворен фолклор „Бабина душица“
Ръководител Тихомир Йорданов
• „Заръчала бела Яна“
• „Драганин братец“
• „Тотьо льо, фурнаджийче ле“
НЧ „Светлина-1929“ – с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив
Колектив за автентичен и обработен фолклор
Ръководител Димитричка Шопова
• „Отдолу иде, Яне ле“
• „Слязоя, мамо,слязоя“

• „Славей пее у градинка“
Индивидуално изпълнение:
Димитричка Шопова
• „Овчари чукат кармило“
• „Залюби Дена“
Съпровод на гъдулка Атанас Шопов
Младежки танцов състав „Черпелий“
Ръководител Катя Личева-Господинова
• „Въртележка“
• „Шопски танц“

14.10 часа

НЧ „Иван Вазов-1999“ – гр. Мадан, обл. Смолян
Детска фолклорна група
Ръководител Бистра Панджилова
• „Белила Гинка“
• „Калино, моя дощерьо“
Индивидуално изпълнение
Ръководител Тодор Кайков
Никола Веселинов Андонов
• „Гайдарска сюита”
Танцов Клуб „Родопски кристал“
Ръководител Екатерина Лазарова
• „Родопска китка“
• „Сворнато хоро“
Група за автентичен фолклор
Ръководител Бистра Панджилова
• „Галиш ма, севдим, не галиш“
• „Снощи съм гости имала“
Индивидуални изпълнения
Ръководител Бистра Панджилова
Ива Ботева:
• „Излел е Дельо хайдутин“
• „Карай, майчо“
Ивалина Атанасова:
• „Марушчице, гиздаво девойче“
• „Гайдине свирят“
Гергана Керменова:
• „Засвири ли са три гайди“
• „От мен ти изин, юначе“
Вероника Крушоволиева:
• „Бела съм, бела, юначе“
• „Юначе, лудо и младо“

14.55 часа

НЧ „Изгрев-1927“ – с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдив
Фолклорен танцов състав „Гайтани“
Ръководител Васка Нанчева
• „Пей, танцувай, Пирине“

15.05 часа

НЧ „Светлина-1948” – с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян
Ръководител Невен Устов
• „Аман си рекох, майчинко“
• „Торнала ми е Елица“

19.07.2015 г. - неделя
ТРЕТА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ „Братан Шукеров-1953“ – с. Върбина, общ. Мадан, обл.Смолян
Певческа група „Върбински извори“
Ръководител Румяна Ангелова
• „Аман си рекох, майчинко“
• „Гори ми, гори, юначе“
• „Сос ма карай, майчинко“
Танцов състав „Родопска китка“
Ръководител Екатерина Лазарова
• „Родопска китка“

10.15 часа

НЧ „Христо Ботев- 1928“ – с. Бъзовец, общ. Две Могили, обл. Русе
Вокална група „Бъзовска искра“
Ръководител Диана Георгиева
• „Сама китка“
• „Станиното лица“
• „Рано е Янка станала“

10.25 часа

НЧ „Пробуда-1914“ – гр. Ивайловград
Дамски хор за обработен и изворен фолклор
Ръководител Марияна Проданова
• „Овчари на гора думат“
• „Радка мама си дума“
• „Мале ле, стара мале“ (песен на двойно хоро)
НЧ „Пробуда-1914“ – гр. Ивайловград – клон с. Славеево
Група за източнородопски песни
Ръководител Албена Кьорева
• „Тумкайте, тъпани, тумкайте“
• „Разгеле, любе, разгеле“
• „Пукни са, стресни, юначе“

10.40 часа

НЧ „П.Р.Славейков-1927“ – с. Пиперково, общ. Ценово, обл. Русе
Мъжка певческа група за автентичен фолклор
Ръоводител Петър Дочев
• „Снощи кът се връщах, мамо“
• „Що ми е мило и драго“
• „Отидох в росно ливаде“
Женска група за автентичен фолклор
Ръководител Сашка Павлова
• „Я повей, ветре дунавски“
• „На друм легнах, мамо“

• „Юнак върви“
10.55 часа

НЧ „Развитие-1927“ – с. Боровци, общ. Берковица, обл. Монтана
Ансамбъл за изворен фолклор „Боровчани“
Ръководител Елка Дончева
• Народен обичай „Изпращане на Старокя“

11.05 часа

НЧ „Искра-1997“ – с. Долен, общ. Златоград, обл. Смолян
Танцов състав „Искрици“
Ръководител Даниела Тасева
• „Пайдушки танц“

11.15 часа

НЧ „Просвета-1937“ – с. Плетена, общ. Сатовча
Смесена детска фолклорна група
Ръководител Антоанета Бекташева
• „Теб та ни прилега, Гано“
• „На друм легнах“
Детска мъжка фолклорна група
• „Думай ми, думай“
• „Две змии се бият“
Индивидуални изпълнители
Ръководител Антоанета Бекташева
Младен Доленски
• „Мори, вземи ме, бело Айше“
• „Поскарай се, сино ле мое“
Елхан Абдурахманов
• „Не разливай, Найле“
• „Кой ли ма дявол накара“
Бетина Дерменджиева
• „Оти си ма, майчинко, родила“
• „Оти си, Фатме, плакала“

11.45 часа

Целодневна Детска градина „Зорница“ – гр. Добрич
Индивидуално изпълнение
Ръководител Мария Димитрова
Деница Михайлова
• „Залюбила, мъри малка мома“
• „Жълтото цвете“
• „Мило ми е, мамо

11.50 часа

НЧ „Асен Златаров-1945“ – с. Брезе, общ. Девин, обл. Смолян
Битова група „Славей“
Ръководител Севдалина Родопска
Акомпанимент на гайда Славчо Хаджиев
• „Китка ти вием, юначе“
• „Стига ми се, момне ле, навдигай“
• „Радице, мари хубава“
Индивидуални изпълнения:
Снежана Радичева:
• „Пиленце, постро славейче“

Деница Хаджийска:
• „Черешко, чорна вишничко“
Божидар Чавдаров:
• „Да знаеш, майчо, да знаеш“
12.05 часа

12.15 часа

12.30 часа

НЧ „Добри Люцканов-1912“ – с. Васил Друмев, общ. Шумен
Група за пресъздаване на народни обичаи:
Ръководител Мария Великова
• Народен гергьовски обичай „Крадене на дете“
НЧ „Светлина-1937” – с. Търън, общ. Смолян
Детска фолклорна група „Родопчанче”
Ръководител Марияна Чаушева
• „Гльодай ма, гльодай, момице”
• „Мари моме, малкай моме”
Танцов клуб „Светлина”:
Ръководител Русанка Бодурова
• „Родопска китка”
ПК „Надежда“ – с. Бегунци, общ. Карлово
Певчески състав за изворен фолклор
Ръководител Дона Ганчева
• „Иван на Радка думаше“
• „Драгана седи в градина“
• „Радка мама си думаше“
• „Навела се е Драгана“

12.40 часа

12.50 часа

13.00 часа

НЧ „Христо Ботев-1938“ – с. Забърдо, общ. Чепеларе, обл. Смолян
Група по народен фолклор
Ръководител Иван Шутов
• „Неда се е разболяла“
• „Аман си рекох, мале ле“
• „Китка ти виям“
ККП „Минерал“ – с. Овча могила, общ. Свищов, обл. В. Търново
Битов състав
Ръководител Дека Иванова
• „Моме, малка моме“
• „Станке ле, голям дяволо“
• Обичай „Зарязване на лозе“
НЧ „Искра-1925“ – с. Горни Окол, общ. Самоков
Група за автентичен фолклор „Околийка“
Ръководител Таня Божкова
• „Бела Ружа“
• „Гугутки се разгукали“
• „Сите овчаре“
Трио: Тинка Петрова, Тинка Якимова, Гюргена Гроздева:
Ръководител Таня Божкова

• „Девойчице, девойчице“
• „Среде дворе“
13.15 часа

13.20 часа

НЧ „Бащино огнище-1970“ – с. Горна Арда, общ. Смолян
Женска фолклорна група
Ръководител Елмира Ананиева
Съпровод на гайда Светозар Чалов
• „Пусти очинки чоранки“
• „Снощи сам гости имала“
НЧ „Просвета-1958“ – с. Стърница, общ. Баните, обл. Смолян
Женска битова група
Ръководител Росица Мочукова
• „Димитро, сино Димитро“
• „Да знаеш, майчо, да знаеш“
• „Стига ми са, момне ле, навдигай“

13.30 часа

13.45 часа

НЧ „Родолюбие-1873“ – гр. Асеновград
Индивидуални изпълнения
Ръководител Севджан Рамадан-Емурла
Валерия и Виктория Топалски:
• „Родопска китка“
Татяна Коройчева:
• „Гайдана свири“
• „Митко си с гайда“
Севджан Рамадан-Емурла:
• „Я излез, майчо“
• „Рипнала е Добра“
НЧ „Възраждане-1949“ – гр. Девин, кв. Настан
Мъжка вокална група „Мъжки времена“
Рководител Митко Абаджиев
Съпровод на гайда Митко Абаджиев
• Китка родопски песни
Женска битова група:
• „Бре, юначе“
• „Стига си ходил, бре сине“

14.00 часа

14.15 часа

НЧ „Пробуда-1925“ – с. Бяло поле, общ. Опан, обл. Стара Загора
Група за автентичен фолклор
Ръководител Галина Михова
• „Иванчо нива ореше“
• „Кирчо на Ганка думаше“
• „Станка за вода отива“
НЧ „Орфей-1947“ – с. Ерма река, общ. Златоград, обл. Смолян
Женска битова група
Ръководител Минка Хаджиева
• „На мене ли си, Русо, сордна и гневна“
• „Стига ми са, момне ле, навдигай“

14.20 часа
Сдружение Родопско дружество „Рожен“ – гр. Асеновград
Фолклорна певческа група
Ръководител Стефан Янев
• „Руско е Рожен заптисал“
• „Излези, майчо, погледни“
14.30 часа
Фолклорно сдружение „Детска песен-Надежда Хвойнева“ – гр. Асеновград
Ръководител Стойчо Каранлъков
Фолклорна група „Детска песен“:
• „Префръкнало е пиленце“
• „Бел ветер дуе“
Фолклорна група „Надежда Хвойнева“:
• „Мома в темница лежи“
• „Де се е чуло, видело“
Индивидуалин изпълнения:
Михаела Пеевска:
• „Калино, мое дощерьо“
Христина Илкова:
• „Едно са лудо изрюка“
Лилия Линова:
• „Радице, мари хубава“
Мария Илкова:
• „Глава ли та боли, сино мой“
• „Ах, да знаеш, майчо“
Антония Макавеева:
• „Бре, юначе, порво любе“
• „Харам ми стана, юначе“
Иванина Русева
• „Пейни ми, пейни Петкано“
• „Яно ле, Янчице“
Мелек Юсеин:
• „Заспал юнак“
• „Сьоднал ми е млад терзие“

19.07.2015 г. – неделя
ЧЕТВЪРТА СЦЕНА
10.00 часа

НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1914“ – гр. Баня
Група за изворен фолклор
Ръководител Иванка Близнакова
• „Добро льо“
• „Стоян, надолу отводя“
• „Рано, ранила, Драгана“

10.10 часа

НЧ „Пробуда-1896“ – с. Горски извор, общ. Димитровград, обл. Хасково
Фолклорна група „Георги Фершелов“
Рководител Кирил Колев
• „Хей, мари, Енке“
• „Добро хубава“
• „Деля беда бедили“

10.20 часа

НЧ „Възраждане-1927“ – с. Рудник, общ. Бургас
Тракийска певческа група „Никола Ганчев“
Ръководител Стоянка Минева
• „Прочу се Добра“
• „Вила е мома“
Индивидуално изпълнение:
Стоянка Минева:
• „Запали се, мамо“
• „А бре, Кольо“
Пенсионерски клуб „Кунка Драгоева“ – с. Рудник, общ. Бургас
Певческа група
Ръководител Лиляна Калпакчиева
• „Петър Румяна думаше“
• „Теменуго, Теменужке“

10.35 часа

НЧ „Пробуда-1926“ – с. Добрич, обл. Димитровград
Група за автентичен фолклор
Ръководител Диана Петева
• „Раде ми иска да иде“
• „Слъвце, ясно слънце”
Индивидуално изпълнение:
Славка Димитрова
• „Мама Стоян думаше“

•
10.45 часа

10.55 часа

11.05 часа

11.15 часа

11.20 часа

11.35 часа

„Вело, моме“

НЧ „Просвета-1940“ – с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград
Ръководител Саид Чакъров
• „Костадине“
• „Воловарьо, говедарьо“
• „Ой ле, любе“
СОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Свиленград
Детска фолклорна група „Лъчи от Тракия“
Ръководител Кичка Славова
• „Слънце грее“ (обр. Анастас Наумов)
• „Посъбрал войвода“ (обр. Петър Бакалов)
• „Слънчице, мило мамино“
ПК „Втора младост“ – с. Васил Левски, общ. Карлово
Певческа група за автентичен фолклор
Ръководител Бонка Димитрова
• „Момиче, малък дяволо“
• „Като ходиш, Недо, Недке“
• „Иван Тодорка думаше“
НЧ „Просвета-1937“ – с. Плетена, общ. Сатовча
Мъжка фолклорна група
Ръководител Антоанета Бекташева
• „Слънце ми е заседнало“
• „Лен садила мома“
НЧ „Кирил и Методий-1927“ – с. Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна
Група за автентичен фолклор
Ръководител Петя Димитрова
• „Никола дума на Рада“
• „Снощи кът се върнах, мамо“
Индивидуални изпълнители:
Петрана Иванова
• „Разболяла са Иринка“
• „Години, пусти години“
Калушка Тодорова
• „Станко ле, мари хубава“
• „Мама си Радка сгодила“
Детски фолклорен ансамбъл „Българче“ – гр. Сливен
Ръководител Петя Григорова
Квартет „Българче“:
• „Садила мома“
• „Леле, свашке“
Индивидуални изпълнения:
Любена Йорданова

• „Тръгнала е Йово, Йовке ле“
• „Тръгна Желка на оране“
Маринела Ангелова
• „Иван на Елена думаше“
• „Манда майка си думаше“
Ивелина Димитрова
• „Петко на Рада пръстен даде“
• „Залюбила, мъри, малка мома“
МТА „БРАВО“ – Индивидуално изпълнение:
Дайна Григорова
• „Изкачил ми сай млад Стефан“
• „Над Неда хвърчат дор два гълъба“

12.00 часа

12.45 часа

НЧ „Просвета-1870“ – гр. Свиленград, обл. Хасково
Народен хор „Станко Панайотов“
Ръководител Кичка Славова
• „Заспала беше Марийка“
• „Барем се ерген находих“
• „Събрали са се, събрали“
Детска фолклорна група „Тракийска китка“
Ръководител Виолета Карапеева
• „Снощи отидох“
• „Рано ранил Димитър“
• „Теменуго, Теменужке“
• „В село дюлгери дойдоя“
Индивидуални изпълнения:
Съпровод на тъпан – Христо Колев
Виктория Тончева
• „Мъри, моме“
• „Изгряла е месечинка“
Христо Колев
• „Китка ти падна, Дено“
• „Маринчице, гиздава девойко“
Александра Страхилова
• „Тръгнала Румяна“
• „Малка мома цвете брала“
Валентина Найденова
• „Рано рани Дена“
• „Садила Гана, Ганчица“
Десислава Петрова
• „Все ма яд, мамо“
• „Тъс нашта драга махличка“
Натали Грозева
• „Брала мома ружа цвете“
• „Заспала е Ружка“
НЧ „Васил Левски-1927“ – гр. Карлово, кв. Сушица

Ръководител Гинка Тодорова
Женска певческа група за автентичен фолклор:
• „Проклет да е кой се лъже по мома“
• „Ален божур“
Любителски клуб за народни хора:
• „Панагюрско хоро“
• „Йове“
Индивидуално изплнение:
Надежда Чилигирова
• „ Черешко, чьорна вишничко“
• „Севдице“
12.55 часа

13.00 часа

13.10 часа

13.20 часа

НЧ „Васил Левски-1861“ – гр. Карлово
Индивидуално изпълнение
Рководител Велина Иванова
Съпровод на гайда - Стефан Янев
Зорница Чавгова
• „Глава ли та боли, сино мой“
• „Хайде, Калино, да идем“
НЧ „Никола Вапцаров-1909“ – гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив
Фолклорна певческа група
Рководител Илка Димитрова
• „Георги на Дена думаше“
• „Снощи, мамо, отидох“
• „Дена слиза от горица“
НЧ „Мандажиев-1928“ – с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив
Група за изворен фолклор
Ръководител Савка Стойкова
• „Моминска китка“- жътварски песни
НЧ „Изгрев-1950“ – с. Вълкосел, общ. Сатовча, обл. Благоевград
Смесена фолклорна група
Ръководител Саид Саитов
• „Що ми лу правиш“
• „Изпири ми“
Индивидуално изплнение:
Ръководител Саид Саитов
Зейнеп Мименова
• „Проводи ма“
• „Сая вечер“
Мъжка фолклорна група:
Ръководител Саид Саитов
• „Качи се, качи“
• „В горна махала“
Детска хороиграческа група:
• „Нашенско вълкоселско хоро“

• „На кръста“
Певческа група:
• „Слънцето трепери“
• „Знай, Найле“
• „Иди ми го сакай Зорето“
Женска певческа-хороиграческа група:
• „Издоло иде“
• „Гюле, мори“
• „Ваклай, ваклай“

14.00 часа

14.05 часа

14.15 часа

14.25 часа

14.35 часа

14.45 часа

НПК на слепите в България – гр. Пловдив
Дует „Родопски звън“ – Ася Бурова и Кирчо Родопски:
• „Снощи съм медже имала“
• „На друм легнах“
Регионална организация на слепите – гр. Пловдив
Смесен състав за автентичен обработен фолклор „Тракийски цвят“
Ръководител Марин Маринов
• „Тодоро ле, черноока“
• „Малка мома“
• „Гайдине свирят“
Индивидуално изпълнение:
Яна Цветкова
• „Дамяно, Дамянчице“
НЧ „Просвета-1942” – с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян
Смесена фолклорна група за изворно народно творчество „Лясковчани”:
• „Пусни ма, майчинко“
• „Лейлинко, кузум, пиленце“
• „Галиш ма, момне ле“
НЧ „Обнова-1939“ – с. Борино, обл. Смолян
Ансамбъл „Борино“:
Ръководител Енгюл Бачкова
• „Виждам та, севдим, познавам“
• „Да знаеш, майчо, колко е в гора хубаво“
• „Хем са чудя, хем са мисля“
НЧ „Светлина-1954“ – с. Ягодина, общ. Борино, обл. Смолян
Фолклорна група:
Ръководител Лилия Капчикова
• „Едно се лудо изрука“
• „Тьомна е мъгла паднала, ситна е роса роснала“
• „Радо, мари, Радо“
НЧ „Васил Левски-1931“ – с. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Кукерска група
Ръководител Атанас Атанасов

•

14.55 часа

15.05 часа

„Заораване и засяване за здраве и берекет“

НЧ „Зора-1930“ – с. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол
Женска певческа фолклорна група
Ръководител Пенка Димитрова
• „Янка на чардак седеше“
• „Какво е чудо станало“
• „Стойно за Добра проводи“
НЧ „Мита Стойчева-1900” – с. Обединение, общ. Полски Тръмбеш, обл.
Велико Търново
Фолклорна група „Славей”
Ръководител Снежана Йорданова
• „Северняшки славеи“
Индивидуални изпълнения:
Калина Колева
• „Какво сей хоро извило“
Иванка Христова
• „Мъри, Златунке“

