формация „Лира“ също от Прага
и музикантът Томаш Роси, който
изпълни няколко прекрасни български мелодии на кавал. Гостите,
които участваха за първи път на този
концерт бяха симпатичните млади
танцьори от танцов състав „Мартеница“ от Щутгарт, Германия и народната певица Николета Николова,
пристигнала от България специално
за нашия концерт. Тя стопли сърцата
на всички в залата с прекрасния си
глас и професионалното изпълнение на няколко любими български
народни песни. Концертът беше
открит с изпълнение на танцьорите
от „Пирин“.
За добрата организация и приятното протичане на концерта може
да благодарим не само на самите
участници, но водещите на вечерта
Яна Георгиева и Ивайло Михайлов.
След концерта последва танцова забава с българка музика. В ролята на
диджей за вечерта влезе за пореден
път Иван Иванчев от „Пирин“, като
с избора си на музика се постара на
никой да не сяда за дълго на масата.
Отделните танцови състави се надпреварваха в показването на сложни
танцови стъпки и нови хора.
Така в танци и весели приказки
времето неусетно и неизбежно

напредна. Забавата свърши във
ранните часове на следващия ден,
когато всички изморени, но щастливи, трябваше да се запътят към
домовете си.
Броят на участниците в тазгодишният танцов семинар и броят на
посетителите на концерта надвишиха всички наши очаквания. Надяваме се, че гостите и изпълнителите
са останали доволни и ги очакваме
с нетърпение отново догодина!
Катерина Ненкова

•
Гостоприемни, духовити
и надарени
Гостоприемни, духовити и надарени – това са трите най-точни думи,
които характеризират нашите чешки
домакини – танцов състав „Пирин“ от
Бърно, Чехия.
Тазгодишният семинар за български
народни танци, проведен в Бърно,
се отличава с добра организация,
богата фолклорна дейност и не на
последно място – с много веселие.
Проведеният през деня workshop
подготви начинаещи и напреднали ентусиасти, както българи, така
и чехи, за предстоящата вечер. С пот,
смях и много усърдие се заучаваха
хора от различни етнографски региони на България. Интересната им
хореография впечатли участниците
и вдъхнови хореографите.
Още същата вечер усилията на бяха
възнаградени. След празничния
концерт се завихри танцова забава
и всеки имаше възможността да приложи уменията си. Вечерта беше за
нас, като гостуващ състав, едно вълнуващо изживяване и с удоволствие
бихме препоръчали на всеки, който
има възможност, да участва догодина, защото именно чрез такива изяви
се осъществява най-важното за нас,
българите в чужбина, съхранението
и разпространението на бългрските
традиции.
Преслава Донкова, Танцов състав
„Мартеница“, Щутгард
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снимки: архив на сдружение „Пирин“

Тазгодишното традиционно мероприятие на сдружение „Пирин“ – семинар по български народни танци
и фолклорен концерт – се състоя на
15-ти ноември в град Бърно. Както
винаги танцовият семинар започна
с изучаване на български хора още
в десет часа сутринта, но първите
любопитни посетители се появиха от
много по-рано. До обяд и в ранния
следобед те имаха възможност да
научат някои от най-популярните
български хорà, като право хоро,
дунавско хоро, еленино, македонско
и други. Танцьорките и танцьорите
от „Пирин“ показваха на гостите
как трябва да се изпълнява танцът,
докато със самото обучение се зае
ръководителят на състава Георги
Георгиев.
Към обяд в кратка лекция гостите
бяха запознати с някои интересни
факти за България, след което ги
очакваше богата трапеза, отрупана
с традиционни български ястия. Не
липсваше шопска салата, мусака, печени чушки, баклава, няколко вида
салати. Както винаги първи изчезнаха кюфтетата и зелевите сарми.
След като се заситиха, гостите се
върнаха в танцовата зала, за да
преговорят научените танци. В три
часа следобед семинарът приключи,
но не и програмата за днешния ден.
Тя продължи в седем часа вечерта
с фолклорен концерт и танцова
забава.
Програмата на тазгодишния концерт
беше изключително богата. Концертът беше в два блока, всеки по
около половин час. Сред традиционните участници, които познаваме
от миналите години, бяха танцова
група „Българи“ от Прага, певческа

Българите в Чехия

Танцов състав „Пирин“ от Бърно отново
приветства любителите на българския фолклор
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