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Този път XIX Фолклорен 
изгрев в к-с „Грийн Парк” 
гр. Китен, 10-12.09.2022
В началото на август 
участвахме в събора в 
Копривщица за осми път. 
Върнахме се щастливи, 
защото всичко там 
беше прекрасно за нас и 
преди всичко, разбира 
се, горди бяхме с нашите 
постижения.
След събора в 
Копривщица, ние, 
танцьорите, имахме 
почивка. Обаче нашите 
певици работиха над 
своята програма всяка 
седмица, защото гласът 
като всеки инструмент 
има нужда от настройване. 
Те направиха сериозна 
подготовка към своето 
следващо „изпитание” в 
Китен. 
Както винаги секретарят 
на НЧ „Просвета – 1900” 
Кина Липованска помоли  
да бъдем отговорни и 
дадем всичко от себе си на 
новия за нас национален 
музикален фестивал. 
И ние се справихме 
чудесно . Една от трите 
специални награди е при 
нашите два състава – 
Представителен народен 
женски хор „Добружански 
гласове”, с ръководител 
Стаматка Кирилова 
и Представителен 
танцов състав „Стари 
добружанци”, с 
ръководител Асенка 
Кулева. Индивидуалните 
изпълнители Диана 
Славова, Мариана Карова 
и Стаматка Кирилова имат 
три първи места и златни 
медали.
Преди всичко това 
е благодарение на 
отдадеността  на 
участниците на съставите 

Самодейците от с. Соколово към нови 
впечатления и изпитания!

към фолклорното 
наследство на своите 
предци, към съселяните 
и спонсорите. Нашият 
колектив е доста голям 
и не всички сме близки 
приятели, но когато сме 
заедно,  сме едно цяло и 
мислим само за общия 
успех. Мисля, че подобни 
групи хора създават свой 
социум и там действат 
закони и правила, които 
духовно обединяват и 
подкрепят членовете на 
групата.
Ако правилно разбрах, 
Марин Маринов (Sunrise 
Marinov) е организатор 
на фестивали в гр. Китен. 
Нашето събитие беше част 
от Фестивалните дни със 
странджанската народна 
певица Златка Ставрева 
като водещ. Тя самата има 
многобройни участия 
на концерти, събори и 
фестивали.
Не мога да не кажа 
няколко думи за 
журито. То наистина 
беше представително и  
авторитетно.
 Председател на журито 
проф. акад. Милчо 
Василев от Академията 
за музикално, танцово и 
изобразително изкуство 
( АМТИИ) Пловдив– 
факултет „Музикален 
фолклор и хореография”. 
Ръководител на катедра 
„Музикален фолклор” 
на Академията. Той 
е също  диригент и 
художествен ръководител 
на Академичния народен 
оркестър. Член е на 
Съюза на българските 
композитори.
Членове:
*Проф. д-р Тодор Киров, 
декан на факултет 
„Музикален фолклор и 

хореография” Катедра 
„Музикален фолклор” на 
АМТИИ- Пловдив.
*Ваня Монева, диригент 
и създател на хор 
“Космически гласове”, 
носещ сега нейното име. 
Преподавател в НМА 
„Панчо Владигеров” 
София. Тя е сред 
ярките изпълнители 
в българското хорово 
изкуство.
*Маестро д-р Димитър 
Христов, диригент на 
Оркестъра за народна 
музика на Националното 
радио и преподавател в 
НМА „Панчо Владигеров” 
София.
* Д-р Данислав Кехайов, 
известен български 
народен певец и диригент.
Както виждате всички 
членове на журито са хора 
известни и уважавани. За 
мен най-голям интерес 
предизвикваше Ваня 
Монева, защото знам за 
нейния хор. Жива легенда!
Нашата изява беше 
на втория ден, в края 
на програмата. Ние се 
приготвихме и чакахме 
своя ред, изпитвайки 
цялата палитра от чувства, 
позната на всеки, преди 
излизане на сцената.  Доста 
неочаквано нещата се 
промениха драстично, 
защото започна да вали. 
А ние и още два състава 
трябваше да участваме. 
Всички хора, които бяха 
отвън, се скриха под 
различните укрития. 15-20 
минути всичко беше в 
неизвестност – нямаше 
голяма сцена, микрофони 
и сух под. Организаторите 
решиха да се преместим 
в столовата. Хубаво, че 
това не беше далеч, само 
няколко метра. Набързо 

тръгнахме към сградата и 
нашите терлици и вълнени 
чорапи веднага станаха 
мокри. Всички имаха 
проблем, защото стъпалата 
бяха хлъзгави. Плочките на 
пода в залата се намокриха 
и ние се чудехме, ще можем 
ли да танцуваме.
Бяхме първи от трите 
останали изпълнители. 
Дияна Славова, Мариана 
Карова и Стаматка 
Кирилова започнаха 
програмата. Справиха 
се чудесно. Журито и 
публиката бяха доволни, а 
певиците щастливи. След 
това хор „Добружански 
гласове” започнал да пее. 
Аз съм слушала тяхното 
пеене много пъти преди 
това – и в различни зали, 
и на открито. Но този път 
бях наистина поразена. 
В голяма зала с добра 
акустика и без микрофони 
гласовете звучаха  
необикновено силно и 
красиво. Бях възхитена. 
Членовете на журито 
отбелязваха, че подборът 
на песни е много удачен, 
и текстът, и музиката. 
Ваня Монева и Данислав 
Кехайов казаха, че хорът 
звучи много спето. 
И в края на нашата 
програма танцувахме. 
Нямаше вълнение, нямаше 
страх – правихме всичко 
за свое удоволствие. По-
късно моята приятелка 
Каролайн ми каза, че 
англичаните казват: Some-
thing that was a negative 
situation turns out to be 
even better. Това означава 
– Всичко, което започва 
негативно, винаги може 
да доведе до по-добри 
резултати.  
За пореден път състави 
от с. Соколово, община 

Балчик, представиха 
убедително своята 
програма. Ние всички 
сме благодарни на нашите 
музиканти – Николай 
Манев (тъпан ) и Стойчо 
Стойчев ( гайда), 
които винаги помагат, 
създавайки и настроение, и 
обща подкрепа. Оценявам 
и този факт, че имаме жива 
музика на репетициите си.
Както винаги хората 
обръщаха внимание на 
нашите дрехи, които са с 
богата палитра от цветове. 
Видяхме много добри 
състави от цялата страна 
– от Родопите, Странджа, 
Добруджа  /Силистренска 
област/. Говорих със 
Стаматка Кирилова за 
другите изпълнители. 
Тя също харесва група 
„Пъстроцвет”, община 
Добричка. Това е 

единствената група в 
страната, сформирана 
от читалищни 
секретари. Прекрасна 
група, създадена само 
преди няколко месеци. 
Освен това харесах хор 
„Средногорски звън” 
към община Челопеч, 
ФГ „Кардарина”, с. 
Горичани, общ. Шабла, 
с прекрасна солистка и 
изпълнителки, ЖПГ НЧ 
„Пробуждане-1898” с. 
Ломница. Индивидуален 
изпълнител Кристиан 
Стаматов , гр. Варна 
получи един от 
специалните призове. 
Много перспективен 
младеж. Трябва да 
запомним неговото име. А 
ТС „Диви танци” гр. Варна 
спечели третата специална 
награда.

Людмила ПЕТРОВА


