
ПРОГРАМА 

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЪСТРА 

ОГЪРЛИЦА“ – ВЪРШЕЦ 2016” 

17.06.2016 г. (петък) 
16.30 ч. –сборен пункт на участниците пред НЧ “Христо Ботев 1900“ - гр. Вършец 

 

17.00 ч. – дефиле от Заведение за бързо хранене „Златното пиле“ до НЧ“Христо 

Ботев 1900“ - гр.Вършец 

 

17.30 ч. –концертна програма: 

 

1. Група детски градини при школа „Български народни танци" -  гр. Монтана, 

ръководител: Геновева Стоянова 

- „Еленино хоро” 

-  „Хопни ми, тропни ми – полята на Добруджа”         

                                
2. Концертна група при школа „Български народни танци" - гр. Монтана, 

ръководители: Геновева и  Стоян Стоянови 

- „Пролетни детски игри” 

- „Хайде на хорото”                 

                                                                     

3. Фолклорен танцов състав при НЧ“Хр.Ботев - 1907“ - гр. Роман, 

ръководител: Ивайло Георгиев 

- „Северняшки танц”                                                                                     

-  „Детски танц”                        

                                                                      

4.Певческа група -  с. Бегунци, общ. Карлово, ръководител: Донка Василева 
- „Кавал ми свири”                                                                                         

- „Гледай, мари Тодоро”                                                                                 

- „Любят се Петко и Милкана”        

                                                              

5.Фолклорен танцов състав при НЧ “Хр.Ботев - 1907“ - гр. Роман, 

ръководител: Ивайло Георгиев 

- „Шопска сюита”                     

                                                                      

6.  Фолклорно група  Адлингтън  - АНГЛИЯ    

        

7. Детски  танцов състав „Маджери“ - с. Бегунци,  общ. Карлово,  

ръководител: Петър Почалеев 

-  „Еленино хоро”                                                                                           

-  „Тракийска копаница”         

                                                                        



8. Формация „Младостта е в сърцата ни“ и Танцова формация „Пъстра китка“ 

- с. Зафирово, обл. Силистра, ръководители: Снежана Николова и  Николай 

Николов  

- „Ой, девойче“  

- „Я, мари Ненке“ 

-  „Вито хоро“  

- „Калино, девойко“ 

 - „Добруджанско настроение“           

                                      

9.  КУД „ЛАЗАР ХРЕБЕЛЯНОВИЧ”, Белград -СЪРБИЯ,  ръководител: 

Милотин Лукич 

 

10. Детски  танцов състав „Маджери“ -с. Бегунци, общ. Карлово,  

ръководител:  Петър Почалеев 

- „Джиновски танц”                                                                                      

- „Дунавско хоро”            

                                                                               

11. КУД „ЛАЗАР ХРЕБЕЛЯНОВИЧ”, Белград- СЪРБИЯ,   р-л Милотин Лукич 

 

 

18.06.2016 г. (събота) 
16.30 ч. –Сборен пункт на участниците пред НЧ “Христо Ботев 1900“ - гр. Вършец 

 

17.00 ч. – Дефиле от Заведение за бързо хранене „Златното пиле“ до НЧ “Христо 

Ботев 1900“- гр. Вършец 

 

17.30 ч. – Концертна програма: 

 

1.  Фолклорен ансамбъл АРБАНА – АЛБАНИЯ, ръководител: Роланд Томори 

 

2. Танцов състав „Децата на Дунавци“ “ гр.Дунавци, обл. Видин,  

Ръководител:  Стефан Петров 

- „Северняшка ръченица” 

- „Влашко настроение” 

- „Циганско хоро” 

- „Арканул хоро” 

- „Видболско хоро”         

                                                                  

3. Народен  хор  „Пъстренец“ - гр.Монтана, ръководител: Лилия Ангелова 

- „Тъмен се облак зададе” 

- „У Ценкини има, мамо” 

- „Монтанските моми”               

                                                                                      

4. Танцов Клуб „Шарения“ с. Хърлец, общ. Козлодуй, ръководител: Андрей 

Бобочоев 



- „Криво садовско хоро” 

- „Петрунино хоро”        

                                                                                                 

5. Теменужка Василева  Николова– индивидуален изпълнител  при НЧ 

“Напредък 1895“ - гр. Радомир 

- „Лозо, Лозано” 

- „Майка щерка изпраща”             

                           
6. Танцов Клуб „Нашенки“ при НЧ “Заря 1911“ -с. Бутан, ръководител: Андрей 

Бобочоев 

- „Ширто” 

- „Ситно влашко хоро”         

                                                                                         

7.  КУД „ЛАЗАР ХРЕБЕЛЯНОВИЧ”, Белград- СЪРБИЯ ,  

ръководител: Милотин Лукич 

 

8. Певческа Фолклорна група “Надежда“ при НЧ „Напредък 1895“ - 

гр.Радомир, ръководител: Георги  Гьолски 

- „Моме Милено” 

- „Издолу иде едно невестленце” 

- „Провикна се бела Рада” 

- „Две са дружки живували”       

                                                                                     

9. Танцов Клуб „Нашенки“ при НЧ “Заря 1911“ -с. Бутан, ръководител: Андрей 

Бобочоев 

- „Свищовско хоро”                        

                                                                                  

10. Танцов Клуб „Шарения“ с. Хърлец, общ. Козлодуй, ръководител: Андрей 

Бобочоев 

- „Шопски танц”        

                                                                                                                                                            

11. КУД „ЛАЗАР ХРЕБЕЛЯНОВИЧ” , Белград -СЪРБИЯ, ръководител: 

Милотин Лукич 

 

 


