
Отново на хорото с танцов състав „Пирин“
Семинар и забава 2010

С идването на есента дойде време и за традиционния семинар по български народни 
танци, организиран от нашия танцов състав в град бърно. тази година той се състоя в една 
слънчева, но мразовита утрин на 23 октомври.

Семинарът привлече множество 
наши приятели и гости, нетърпеливи 
да научат игривите стъпки на българ-
ските хора. Танцовият семинар този 
път откри и води Яна Георгиевова. 
„Тазгодишният семинар е необичаен. 
Както виждате, нашият ръководител 
Георги Георгиев не е сред присъства-
щите. В момента е в болница, където 
се лекува след тежка злополука,“ 
започна Яна. „Първоначално искахме 
да отменим по тази причина семи-
нара, но Георги много настояваше 
да го осъществим и без него. Такаче 
разделихме помежду си задачите 
и се хванахме на работа. Надявам се, 
че семинарът ще ви хареса и Георги 
ще може да се гордее с нас,“ разказа 
Яна.
След кратко представяне на Бълга-
рия последваха два часа, посветени 
на изучаването на български хора. 
Присъстващите имаха възможност 
да научат право, дайчово, дунавско 
хоро, ръченица и много други. Към 
обяд дойде време за малка почивка 
и дегустация на традиционните бъл-
гарски ястия, приготвени от всички 
танцьори на „Пирин“. Трапезата беше 
отрупана с баница, мусака, кюфтета, 
шопска салата, таратор, пълнени 
чушки и много други. След като тан-

цьорите се наситиха и утолиха жаж-
дата си, имаха възможност отново да 
потренират на дансинга научените 
стъпки. Към три часа следобяд Яна 
закри семинара и покани всички 
участващи на вечерния концерт 
и танцова забава, които последваха 
само след няколко часа в културния 
дом Мусилка“.
Вечерният концерт откри танцов 
състав „Пирин“ с китка от тракий-
ски танци. Последва музикалното 
изпълнение на нашите специални 
гости, музикална група „Седянка“ от 
Швейцария. Погледите на всички 
в залата събраха със своето прециз-
но изпълнение професионалните 
танцьори Ирина Войнова и Димитър 
Корчак. Танцова група „Българи“ от 
Прага вдигна на крака цялата публи-
ка със темпераментната си хореогра-
фия по музика на Николина Чакър-
дъкова. Програмата на тазгодишния 
концерт закри отново „Пирин“ със 
хореографиите „Севернячки“ и „Шоп-
ски ритми“.
След това подиумът принадлежеше 
изцяло на музикантите от „Седянка“, 
които неуморно свириха  в продъл-
жение на цялата вечер. Въпреки 
името си, групата успя да привлече 
на дансинга с живите си и игриви 

мелодии и най-свенливите танцьори. 
Любопитен е фактът, че само с едно 
изключение, музикантите от „Седян-
ка“ са швейцарци, които обаче са 
пленени от красотата на българската 
музика и я изпълняват с много жар.
Забавата приключи в късните 
вечерни часове, когато публиката 
се сбогува със швейцарските гости, 
възнаграждавайки ги с бурни апло-
дисменти. 

Катерина Ненкова
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