КЛУБ „БОДИФОЛК”, с подкрепата на Община ТРЪН ,
читалище”Гюрга Пинджурова-1898” и фондация”Надка
Караджова” организират на 15.10.2011 г.
ПЪРВИ ФЕСТИВАЛ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ:
„ХОРО В гр. ТРЪН – „ ОТ ТРЪН ПО-УБАВО НЕМА” –
гр.ТРЪН--2011 г.
Фестивалът се провежда под патронажа на
Кмета на Община ТРЪН
СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ
На 15.10.2011 г. в гр. Трън се организира ПЪРВИ Фестивал на
клубовете за народни танци „Хоро в гр.Трън- ОТ ТРЪН ПО- УБАВО НЕМА”
Фестивалът няма състезателен характер. Неговите идеи и цели са:
--да се опознае и популяризира прекрасния Трънски край ;
– да се съберат любители на българското хоро, с чието родолюбие се
съхранява ценното ни фолклорно богатство;
– да се популяризира дейността на клубовете за народни танци от
страната, чрез които и до днес се издига високо и гордо факелът на
българщината;
– да се обмени опит, да се създадат приятелски взаимоотношения
между клубовете –гаранция за успех в борбата срещу ширещата се инвазия на
бездуховността;
–и...не на последно място – за радост на душите и телата, което е
предпоставка за здраве и дълголетие.

Регламент
1. Всички клубове едновременно играят 5 хора – по едно от всяка
етнографска област:
Право хоро - Тракия
Еленино хоро – Северна България
Ширто - Пирин
Ръка - Добруджа
Ситно шопско – Шопска област
2. Всеки клуб се представя с 1 хоро по свой избор, в рамките на 4 минути.
3. Надиграването завършва с общи хора.
4. Клубовете танцуват на CD или флашка .

5. Такса за участие – 7 лв. за всеки участник. 100 % от сумата се превежда със
заявката за участие по банков път. При неявяване на групата сумата не се
възстановява.
6. За участието си всеки клуб ще бъде удостоен с грамота.
7. Всеки участник ще получи сувенир и минерална вода.
8. На всеки клуб ще бъде подарен СD със запис от фестивала .
ПРОГРАМА:
Събота- 15.10.2011г.– 12.00 часа- пристигане и регистрация на участниците.
Свободно време за разглеждане на гр. ТРЪН и посещение на световноизвестното
ЖДРЕЛО на р. ЕРМА.
--15.00 часа—Техническа конференция за ръководителите на клубове.
Теглене жребии за реда на представяне на клубовете на сцена.
-- 16.00 часа –Начало на фестивала.
-- 17,45 часа—Закриване на фестивала и връчване на грамотите.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
1.Заявка за участие (по приложения образец), се приемат до
5.10.2011г. на e-mail: bodyfolk@abv.bg и тел. за връзка: 0887-514-915

0896-705-123---Йордан Станимиров
В заявката задължително се посочват: населеното място, организация,
която представя групата, име на групата; ръководител; брой участници;
име и тактов размер на хорото-до 4 мин., което ще се танцува на
сцената; кратко представяне на клуба.
2. Със заявката се внася 100% от таксата за участие по банков път или
в брой в деня, преди започване на фестивала.
Обслужваща Банка: ПОЩЕНСКА БАНКA
IBAN BG64BPBI79401040166601
BIC BPBIBGSF
3.Минералната вода и сувенирите се дават по подадения в заявката
брой участници.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Регистрацията се извършва 1 час преди началото на фестивала от
ръководителите на клубовете.
Молим ,при регистрацията,ръководителите да представят банков
ордер за платена такса.

