Национален Еньовденски събор на българския фолклор и българските традиционни ястия, село П

ОРГАНИЗАТОРИ
- Кметство село Пряпорец, общ. Ст.Загора
- Кметство село Змейово, общ. Ст. Загора
- Кметство село Борилово, общ. Ст. Загора
- НЧ „Пробуда -1928" с. Змейово, общ. Ст. Загора
- НЧ „Хр. Ботев-1928" с. Пряпорец, общ. Ст.Загора
- НЧ"Кирил и Методий-2010"с.Борилово,общ.Ст.Загора
- НЧ „ Николай Лилиев – 2005" гр. Ст. Загора
- Международна организация за фолклор, българска секция – Общество за фолклор
Със съдействието на Община Стара Загора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБОРА
Българския фолклор – от далеч иде по древни и неравни пътища, от хайдушки сборища,
от празнични мегдани, от момински седенки , от буйни трапези, от тъмни зандани, от
пъстри сватби, от годежи и кръщавки. Той е въздуха, който диша българина, земята по
която стъпва, небето към което вдига взор. Той е вселена без начало и край и когото
омая го омайва завинаги!

Целта на събора е да издири, обогати, популяризира и съхрани българския фолклор и
традиционните български ястия – непресъхващ извор на нашата култура.

- Съборът има конкурсен характер
- За участниците в събора няма възрастови ограничения
- В събора могат да участват: певчески групи и индивидуални
изпълнители/препоръчително е да има песен за трапеза/, танцови групи и групи за
изворен фолклор.
- Участниците да подготвят минимум две ястия характерни за техния регион с
информация за името и съдържащите продукти.
- Компетентно жури ще определи класиралите се изпълнители на първо, второ и трето
място.
- Ястията на колективите са с конкурсен характер. Отличените ястия ще получат диплом
за уникалност.
- Всички изпълнители ще получат грамоти за участие и предметни награди.

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ
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- Начало
- Официално откриване на събора
- Представяне на ястията
- Програма на участващите колективи
- Обявяване на класиралите се изпълнители
- Заключителен концерт

Заявка за участие 731.00 KB
Адрес: Народно читалище „Пробуда -1928" село Змейово, община Стара Загора, п.к.
6059
Телефони: 0887130968, 0879018428; e-mail: emilia_ganeva@abv.bg
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