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Категория “Хорово изкуство” - автентичен фолклор, I място: Народен самодеен хор към Ансамбъл “Буджак” от с. Виноградное, Болградски район, Одеска област, които се представиха с 4 състава:
Женска и Мъжка певческа група, Танцов състав и Смесен народен самодеен хор “Буджак”. Те плениха публиката в Балчик с автентични народни песни, “Главанска ръченица” и “Самбатърско хоро”.
Ръководителят на ансамбъла - Николай Велев, бе отличен с плакет “Българско наследство”, а журито определи специална награда - комплексно I място, купа и грамоти.         Фото: Л. ПЕТРОВА

Пъргавият танц на ансамбъл “Златно класче” от с. Търновка, гр. Николаев, Одеска област, с
художествен ръководител Юлия Любецкая.                                                    Фото: Л. ПЕТРОВА

“Каменбряжките баби” и един дядо към НЧ “Г.С. Раковски 1941”, с. Камен бряг, общ. Каварна, с
председател Добринка Ялнъзова и худ. ръководител Фотинка Атанасова изпълниха автентични
народни песни от родното им село Браилово (Северна Добруджа), съхранени в народната памет
на поколенията, преселени през 1940 г. в България. Те посрещнаха като свои гости бесарабските
българи от Тараклия и гагаузите от с. Казаклия, Молдова                            Фото: Л. ПЕТРОВА

Вокален ансамбъл на българската песен “Чучулички” с
художествен ръководител П. Нечипуренко и танцов състав
“Златно класче” с худ. ръководител Ю. Любецкая и мениджър
Анатолий Волчо, бяха отличени с купа, плакет и грамоти в
категорията “Индивидуално изкуство” за стилизиран танц и
певческото изкуство на Л. Пономар и Е. Деордиева   Фото: БТ

Народен хор “Росна китка” към Дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите в Община Балчик, с диригент Стойка
Георгиева, се представиха с 2 автентични песни. На 17 юли 2016 г. те получиха специална награда при гостуването си на Първия
фолклорен фестивал в с. Казаклия, АТО Гагаузия, където бяха радушно посрещнати от певиците на хор “Севда”, с диригент Пелагия
Чобан и сестра й Зинаида Головчук, която беше преводач и гид на хор “Росна китка” при посещението му на Българския библиотекарски
център в гр. Тараклия, с директор Надежда Танова (координатор на МФ “Българско наследство 2016 г.).                        Фото: Б.Т.

Квинтет от румънския ансамбъл “Синовете на Добруджа”, с диригент Елена Йонеску - Кожокару,
представи на фестивала една румънска и една българска народна песен. Те получиха награда за
трето място - купа, грамота и предметни подаръци. След тях публиката просълзено запя “Бащиният
дом не се продава”.                                                                                                              Фото: Б.Т.

Ритуалът “Водене на булката за вода” (р-л Красимира Дончева) към НЧ “Самообразование 1921”
от с. Бряговица, общ. Стражица, обл. В. Търново, впечатли знаещите и незнаещите българските
традиции и фолклор участници в МФ “Българско наследство”.                     Фото: Л. ПЕТРОВА


