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ÊÍÕ “Çàäÿâêà” ãð. Øóìåí - I ìÿñòî

Клубът за народни хора, с ръководител Жечко Колев, изпълни с настроение “Право хоро” от с. Окоп, обл. Ямбол, “Гайда аваси” и ‘Ярешката”

Ñ. Ñèòîâî, îáë. Ñèëèñòðà

ЖВГ “Ситовски снахи” при НЧ “Христо
Сминенски - 1940”, с ръководител Станчо Арсов,

спечели I място за обработен фолклор

Соня Стефчова Ясова при НУИ “Добри
Христов” гр. Варна с ръководител Дафинка
Дамянова и Миглена Калинова Димитрова печелят
първите места в своите възрастови групи

ÔÒÊ “Õîðöå” ãð. Äîáðè÷ - I ìÿñòî

С танците си “Куца” и “Абдай” танцьорите от фолклорен танцов клуб “Хорце” гр. Добрич, с ръководител Севдалина
Атанасова спечелиха овациите на всички участници във фестивала “Море от ритми”

Æåíñêè íàðîäåí õîð “Êåëàðà” ãð. Ïðîâàäèÿ

Хорът на НЧ “Алеко Константинов - 1884” гр. Провадия, с ръководител Тодорка Михова, спечели II
място в раздел “Обработен фолклор”, с песните “Три бюлбюла” и “Слязло е момче горнянче”

ÆÔÃ “Ñâåòëèíà” ñ. Êàëèìàíöè, îáë. Âàðíà

Жаклин Колева бе обявена за най-малък талант на фестивала, която заедно
със сестра си Симона Колева и ЖФГ “Светлина” представиха с. Калиманци.

ÄÒÑ “Ïðèìîð÷å” ãð. Ïðèìîðñêî

III място за възпитаниците на Мария Върбанова
в раздел “Обработен фолклор”

Ñåëî Ãîðíî Äðàãëèùå, îáë. Áëàãîåâãðàä

Женска фолклорна певческа група при НЧ “Слънце - 1938” с. Горно Драглище, обл. Благоевград с ръководител Елена Циркова,
спечели III място в раздел “Автентичен фолклор” с песните “Майка плела Бел берина” и “Турчин си кара клета робиня”

Ìëàäåæêè òàíöîâ ñúñòàâ “Áúëãàðêà” ãð. Øàáëà

За обработен фолклор III в.гр. I място  спечели  НЧ “Зора - 1894” гр. Шабла с хореограф Гергана Дафова

 Ñ. Ñòðàøèìèðîâî , îáùèíà
Áåëîñëàâ, îáë. Âàðíà

Детски танцов състав “Надиграй ме” при НЧ
“Пробуда - 1930” с. Страшимирово, с ръвководители
Диляна и Борислав Василеви, в раздел “Обрботен
фолклор” за ТСА Втора в. гр. спечелиха III място




