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на тревата” (1866-66) на 
Клод Моне или „Семей-
ството на Мане в градина-
та” (1874) на Едуар Мане.
Съборът има конкурсен 

характер и изпълненията 
се оценяват от компетент-
но жури. На 30 април бяха 
подготвени 2 сцени, на 1 
май – 3 сцени. Аз пристиг-
нах с групата от с. Соко-
лово на 30 април и гледах 
изпълнения от номер 18 
до номер 58 на сцена № 1, 
където играеха соколовци. 
Всяка сцена имаше своето 
жури. Нашето включваше 
Йорданка Неделчева (доц., 
Варненски Свободен уни-
верситет, катедра „Изку-
ства”), Радослав Иванов 

(хореограф, Ансамбъл за 
народни танци и песни 
„Одесос ”, Варна) и Дими-
тричка Кателиева (хорео-
граф, Председател на Дру-
жеството на хореографите 
във Варна). Програмата на 
събора беше много нато-
варена и аз мисля, че беше 
трудно за оценяване май-
сторството на колективи-
те. Радослав Иванов каза 
в своето интервю за теле-
журналистите, че журито 
се опира предимно върху 

Град Суворово се на-
мира в обл. Варна, от 
която отстои на 34 км. и 
е в близост до градовете 
Провадия, Вълчи Дол и 
Девня. Община Суворово 
организира  празника за 
десети пореден път  и 
той се провежда 2 дни 
– на 30 април и 1 май в 
местността Урнанбунар ( 
Горски кладенец), къде-
то има изградени сцени, 
пейки и барбекю.Фести-
валът вече има статут на 
събор и с всяка година 
привлича повече и повече 
хора – тази година над 
2500 участници от цяла 
Североизточна  България 
и други райони на страна-
та (14 градове и 60 села!). 
Проверих всички списъци 
на участниците и открих 
само 3 състава от община 
Балчик –Група за изворен 
фолклор към НЧ „Йордан 
Йовков – 1941” с. Змее-
во, хор „Добруджански 
гласове”и танцов състав 
„Стари добружанци” от с. 
Соколово.

 Искам да отбележа пре-
красната организация на 
празника. Специални хора 
помагаха при паркиране-
то, имаше бюфети, про-
даващи напитки и храна. 
Някои участници и гости 
на празника бяха донесли 
със себе си маси, столове 
и дори постелки за земята. 
Тези компании изглеж-
даха много живописно 
на зелената трева, сред 
нежната пролетна зелени-
на – веднага си спомних за 
популярните във Франция 
разходки сред природата, 
прекрасно изобразени на 
импресионистичните кар-
тини, например „Закуска 

стила на изпълнението 
и на хъса при танцовите 
колективи. Той подчерта, 
че в последните години 
се засилва присъствието 
на танцови състави. Освен 
това членовете на журито 
са много стриктни относ-
но  костюмите. „Щом бъл-
гарският народ се връща 
към корените си, каза той, 
има надежда.”
Изпълнителите на раз-

лична възраст грабнаха 
интереса на присъства-
щите чрез  своя  голям 
стремеж  да покажат ма-
гията на автентичните 
български танци и песни 
от необятния български 
фолклор. Групи, състави 

и хорове, индивидуални 
певци и инструменталис-
ти показаха пъстротата на 
народните песни и танци 
на България.
Гледах и програмата 

с детски състави. Видях 
доста интересно изпълне-
ние на фолклорен ансам-
бъл „Слънце” от домакин-
ския град Суворово. Сме-
сената група от момчета 
и момичета представиха 
сюжетна композиция на 
тема: „Любовта”.  Децата 
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не просто танцуваха, те 

направо изиграха епи-
зодите. Имаше няколко 
състава от град Суворово 
(ФА „Слънце” и детски 
групи от НЧ „Пробуда 
-1896”). И двата спечели-
ха високи награди –Първо 
и Второ място. 
Някои  села  имаха 

много изпълнители и се 
представиха  прекрас-
но, например с. Кипра 
– Женска певческа група 
(Първо място), Смесена 
певческа група (Трето 
място),Мъжка група (Вто-
ро място),Танцов състав 

(Второ място). Освен това 

индивидуални изпълни-
тели.
Забелязах  една  ин-

тересна танцова група 
от пенсионерски клуб „ 
Брацигово”, Добрич. Те 
танцуваха с голям енту-
сиазъм и бяха напълно 
потопени в своите танци. 
Техните костюми бяха 
автентични – голям плюс. 
Първото място за тях не 
бе изненада за мен. Искам 

да подчертая, че само 
някои състави имаха ав-
тентични носии.
И на края няколко думи 

за соколовските състави. 
Стаматка Кирилова беше 
прекрасна – присъденото 
и Първо място доказва 
това. Харесах много и 
изпълнението на хора и 
танцовия състав, защото 
бяха емоционални, хармо-
нични и красиви в своите 
автентични костюми, на-
следени от техните се-
мейства, дори имаше об-

лечени със 100-годишни 

носии. Соколовци изпъл-
ниха всичко на един дъх и 
с голямо въодушевление. 
Снимките, направени по 
време на техните изпъл-
нения, напълно отразяват 
това. И двата колектива 
спечелиха по една Специ-
ална награда.
Група за изворен фолк-

лор от с. Змеево, с ръко-
водител Станка Калева, 
бе в Суворово на 1 май и 

получи Първо място. За 
съжаление нямам техни 
снимки.

P.S.  По време на фести-
вала електричество спря 
по някаква причина, обаче 
празникът  продължи. И  
изпълнителите се при-
ближиха на 2 метра пред 
журито, за да покажат 
програмата си. За тях това 
стана допълнително изпи-
тание, но те го преодоля-
ха. Браво!
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