Бърно. Тази година ансамбъл „Пирин“ от град Бърно чества 10 години от своето създаване. За да отбележат събитието, членовете на състава поканиха гости и приятели на
голям фолклорен концерт с българска музика и танци, който се състоя на 12-ти ноември в културната зала „Рубин“ в Бърно.

На сцената по време на празничната
вечер танцуваха състави и изпълнители, представящи българския
фолклор в различни кътчета на
Европа – танцов състав „Зорница“ от
Будапеща, танцов състав „Китка“ от
Виена и акордеонистът Илия Тодоров от Словакия. Не липсваха и местните представители на българското
танцово изкуство – състав „Китка“ от
Бърно и танцова група „Българи“ от
Прага.
Уменията, придобити по време на
десетгодишното си съществуване,
представиха и танцьорите от „Пирин“ с тракийска ръченица, с женския танц буенек и с мъжкия тракийски танц, както и с новия влашки
танц, който под бурните аплодисменти на публиката отбеляза своята
премиера.
След концерта сцената бе на разположение на музикантите – специално поканени от България, които
с игривите си хорà накараха цялата
публика да заиграе и забавляваха
гостите до ранните часове на следващия ден. За прегладнелите посетители на концерта бе приготвен
и бюфет с подбрани български гозби
– зелеви сарми, кюфтета, мусака,
баклава и други. Имаше и богат избор на качествени български вина.
На юбилейния концерт на „Пирин“ се
изявиха над седемдесет участници,
които привлякоха със своето умение
повече от сто и петдесет зрители.
Всички те си тръгнаха от събитието
силно ентусиазирани.

Както всяка друга година в предобедните часове на същия ден
се състоя и танцов семинар организиран от сдружение „Пирин“,
чиято цел е популяризирането на
българският фолклор сред чешкото
общество и привличане на нови

танцьори към групата. Концертът
и семинарът бяха проведени с финансовата помощ на Министерството на образованието на Чешката
република.
Катерина Ненкова

Снимки: архив на сдружение „Пирин“
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Ансамбъл „Пирин“ отбеляза десет години
от създаването си с голям фолклорен концерт

