Семинар по български народни танци

Ансамбъл „Пирин“

„50 години от началото“, в който
можем да видим и бърненския ни
ансамбъл.
Вавилонфест
Пиринци участват вече традиционно и в известния фестивал на
националните общности в Бърно
„Вавилонфест“. Тазгодишното му
осмо издание се проведе ог 15-ти до
19-ти септември. Фестът включваше
множество концерти, както и литературния уъркшоп „Трансформацията на езика“, Малко училище за
народни танци, турнир на народите,
„Вкусът на Вавилон“ – дегустация
на традиционни ястия на националните малцинства и др. „Пирин“ взе
участие във фестивалното дефиле
и в концерта на Моравския площад
в Бърно „Фолклорът на народите“.
Семинар по български народни
танци
На 24 и 25 октомври в културен дом
„Рубин“ се проведе традиционният

Вавилонфест

Семинар по български народни
танци, който сдружение „Пирин“
организира ежегодно за всички,
които искат да се научат да танцуват
най-популярните хора. Семинарът
завърши с фолклорен концерт,
в който взеха участие Ансамбъл
„Пирин“, танцов състав „Китка“ от
Виена, певицата Мариела Апостолова и танцьорът Денис Михайлов
– също от Виена, както и оркестър от
България.
През изминалите 14 години от създаването си, танцьорите от Ансамбъл
„Пирин“ са се изявявали на редица
чешки и международни сцени, пленявайки публиката с майсторството
си и с красивите си български носии.
Завидна е неугасващата им енергия,
с която съхраняват и разпространяват самобитния български фолклор
на територията на Чешката република.
Мария Захариева
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Снимки: архив на „Пирин“

Богата и изключително разнообразна беше програмата на Ансамбъл
„Пирин“ през 2015 г. Втората половина на годината танцьорите имаха
няколко изключително отговорни
изяви в Чехия и България.
След успешното представяне във
фестивала „Прага – сърцето на народите“ в края на май, пиринци взеха
участие в XI Национален събор на
българското народно творчество –
Копривщица 2015, който се проведе
от седми до девети август. По време
на събора на седем естради в местността „Войводенец“ се представиха
повече от 14 000 певци, свирачи,
танцьори и разказвачи. От чужбина
участваха над 500 изпълнители от 16
държави, които се изявиха в съпътстващата програма.
Танцов състав „Пирин“ се представи
на XI национален събор на народното творчество Копривщица 2015
в рамките на концерта на чуждестранните състави на 8-ми август.
Пред Българската национална
телевизия ръководителят на ансамбъла, Георги Георгиев сподели, че
танцьорите в „Пирин“ са от различни народи, тъй като българските
народни танци са много привлекателни, атрактивни и самобитни не
само за хора от български произход,
но и за много други националности.
Той подчерта, че Ансамбъл „Пирин“
участва за втори път в Националния
събор на българското народно творчество – Копривщица, като предното му участие е било през 2010 г.
По поръчка на Министерството на
културата Българската национална
телевизия направи и излъчи филма
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