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Тази година фолклорната вечер, 
организирана съвместно с Българ-
ския културен институт и гръцкото 
сдружение в Прага, се проведе 
в деня на големия източноправосла-
вен празник Никулден в Casa Gelmi 
в Прага. Участваха танцова група 
„ФОЛК ПАЛИТРА“ при читалище 
„Димитър Динев“ в София, танцов 
състав „Българи“ към сдружение „За-
едно“ и танцов състав „Акрополис“ 
към гръцкото сдружение в Прага. Ве-
черта се осъществи със съдействие-
то на Асоциация Български Фолклор 
и „ЕВРОГРЕЙД“ ООД.
Въпреки студената и снежна вечер, 
на 6 декември залата в центъра на 
Прага се изпълни с многобройна 
и многоезична публика, дошла да 
се полюбува на умението на танцьо-
рите от България и Чехия. Вечерта 

започна с хоро, което изпълниха 
нашите гости от София. След тях на 
подиума излязоха танцьорите от 
„Българи“ , ръководени от Тодор 
Ралев. Нашите гръцки приятели, 
предвождани от Михал Ласо, започ-
наха танцовата си програма с „Елено 
моме“, което се оказа любимо хоро 
не само на българи, но и на гърци. 
30-те танцьора от „ФОЛК ПАЛИТРА“ 
ни плениха както с прекрасното си 
изпълнение, така и с пъстроцветни 
носии от всички български фол-
клорни области. Темпераментният 
и винаги лъчезарен Тодор Янев от 
танцов състав „Българи“ демонстри-

ра изключителна пъргавина и из-
държливост по време на надигра-
ването. 
Естествена кулминация на програ-
мата бяха общите хора, в които се 
включи и ентусиазираната публика. 
Те дълго се извиваха в снежната 
никулденска вечер – сякаш све-
ти Николай Чудотворец ни беше 
изпратил няколко щастливи мига 
в тази приказна пражка нощ. Накрая 
всички танцьори бяха изпратени 
с бурни аплодисменти и с най-искре-
ни пожелания за нови срещи. 

Мария Захариева

Хоро се вие, извива
Дните на българската култура, организирани от сдружение „възраждане“, имат вече се-
демгодишна традиция. фолклорните концерти са неизменна част от програмата на се-
демте издания на Дните. наши гости са били валя балканска, иво папазов, петър ралчев, 
георги янев, Стоян янкулов, елица тодорова, теодосий Спасов, пейо пеев, петър Миланов 
и др. на гостоприемните сцени на сдружение „възраждане“ са се изявявали и танцовите 
състави „пирин“ и „Китка“ от бърно.

танцова група „фолК палитра“ при читалище „Димитър Динев“ гр.София е създадена на 12. 6. 2005 г. Членовете 
в нея са любители на народните хора и ги изпълняват за удоволствие и релаксация. те са различни по възраст, про-
фесии и социален статус. обединява ги любовта към българския фолклор. ръководител на групата е зоя григорова, 
а хореограф – ивайло вълков.
„фолК палитра“ е участва на трите издания на национален конкурс за народни хора „хоро се вие, извива“ гр.София 
и е отличавана с III място, наградата на председателя на читалище „Димитър Динев“ и при надиграване на ръченица. 
на националния Конкурс „хоро се вие, извива“ в град приморско тя е отличена с наградата за „наЙ- автентиЧна 
грУпа“. през 2008 г. групата участва в Международен фолклорен фестивал в гр. никозия – Кипър и на Международ-
ния фестивал на изкуствата в гр.бодрум – турция. 
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„Фолк Палитра“

„Българи“

Общо хоро с ентусиазираната публика


