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Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12
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V НАЦИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ФОЛКЛОРНИТЕ АНСАМБЛИ
II ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП - ГРАД ДОБРИЧ, 

21 АПРИЛ 2018 Г. 

НЧ “Просвета – 1900” с.Соколово, община Балчик, се представи на 21 април 2018 г. на 
V Национален преглед на фолклорните ансамбли във втория заключителен етап в град 
Добрич с изпълненията на Представителния женски хор за автентичен фолклор “Доб-
руджански гласове” /худ.р-л Стаматка Кирилова/ и Танцов състав „Стари добруджан-
ци” /худ.р-л Асенка Кулева/.                                                                      Фото: Сибел СЕБАЙДИН

Хор „Хармония” при НЧ „Просвета 1901” с.Оброчище, община 
Балчик, с худ.р-л Севдалина Димова, участваха и се класираха 
на ФФ „Шопски наниз” в гр.Костинброд и на V Национален 
преглед на фолклорните ансамбли в град Добрич, организиран 
от CIOFF България. 

„Текенски напеви” с.Оброчище, община Балчик, с р-л Софка Кръстева /”Общественик 
на 2016 г.”/ и корепетитор Галин Ганчев, участваха успешно  във финалния етап на 
V Национален преглед на фолклорните ансамбли в град Добрич, организиран от CI-
OFF България на 21 април 2018 г.. 

Отново магията на българския 
фолклор завладя Добрич

В съботния ден, на 21 
април 2018 г. от 9.45 
ч. започна Финалният 
етап  на V Национа-
лен преглед на фол-
клорните ансамбли 
на CIOFF® България, 
2018 г.
Една от основни-
те цели на Нацио-
налната секция на 
CIOFF®България /
Международен съвет 
на организаторите на 
фестивали за фолк-
лор и традиционни 
изкуства - Асоцииран 
член на ЮНЕСКО/ е 
да съхранява духов-
ното и културно на-
следство чрез музика, 
песен и танц, както и 

да подкрепя дейност-
ите на своите членове, 
работещи в сферата на 
фолклора, танцовата 
самодейност и нема-
териалното културно 
наследство.
На този втори етап 
през 2018 г. бяха оп-
ределени носителите 
на званието „Предста-
вителен фолклорен 
ансамбъл на CIOFF® 
България”, които ще 
имат правото да участ-
ват в Международни 
фолклорни фестивали 
по света, организирани 
от CIOFF®. 
Информация за резул-
татите от Финалния 
втори етап ще бъдат 

дадени по време на 19-
та национална среща 
на CIOFF® през фев-
руари-март 2019 г.
Нашите ансамбли и 
индивидуални изпъл-
нители се представиха 
достойно на минало-
годишния Първи етап. 
Списък на всички кла-
сирани участници от 
Първия етап през 2017 
г. можете да видите 
тук:
h t t p : / / w w w. c i o f f -
bulgaria.com/
Община град Добрич 
и ДТ „Йордан Йовков“ 
бяха домакини за про-
веждането на Втория 
заключителен етап.
                                    Б.Т.


