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ПРОГРАМА НА ХVІІI-Я НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЛЪНЦЕ ИДЕ…”

22.06.2018 г. /петък/
10. 00 ч.-10.30 ч. Официално откриване
10.30 ч.-11.10 ч. НУ”Архимандрит Зиновий”гр.Радомир
Анна Кралева-първа възр.група с р-л Лариса Кирилова
*Огреяла е месечинка
*Райна княгиня
Мелани Георгиева-първа възр.група
*Оз дол иде нова кола
*Мома има бело лице
Александра Методиева-първа възр.група
*Рано ми е море
*Изкусала баба
Моника Христова-първа възр.група
*Мома иде от меана
*Лечко стапяй бела Доне
Андрея Иванова-първа възр.група
*Мома иде от меани
*Отишла е бяла Яна
Кристияна Иванова-първа възр.група
*Огреяла месечинка
*………………………….
Йоана Кафтанова-първа възр.група
*Месечинко ясна
*Тръгнали старци
Кристина Начева-първа възр.група
*Пиле пищи
*Покарала попадия
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Виктория Венчова-първа възр.група
*Мори мома бега
*Море аресах си
11.10 ч.- 11.20 ч.-Детска градина”Радомирче”гр.Радомир с р-ли Галина
Панчева и Анета Топалова
Рая Димитрова Владимирова-първа възр.група
*Проводиме, мама
Йоана Иванова Злидолска-първа възр.група
*Леле,Яно
Певческа група-пет годишни
*Ой Гиго,Гиго
*Що ми домилело ,мамо
*Я кажи ми,мамо
11.20-11.30 ч.-Детски танцов състав”Ресиловче”-първа възр.група с худ.
р-л Кирил Амбарков
*Четворно шопско
*Буенек
11.30 ч.-11.35 ч.-Детски танцов състав „Рила” гр.Дупница -първа
възр.група с худ.р-л Кирил Амбарков
*Хайде всички за ръчица
*Дунавско хоро
11.35 ч.-11.45 ч.- ДЮФА „Граовче” на ЦПЛР-ОДК гр.Перник с р-л
Мариана Янкулова
Яница Емилова Иванова –първа възр.група,трад.фолклор
*Отишла е малкай мома
*Мари Радо,Радомирке
Полина Росенова Михайлова-първа възр.група,трад.фолклор
*Овчар свири
*Църнилчице девойкьо
Яна Иванова Кирилова-първа възр.група,трад.фолклор
*Ерген одих
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*Пойдох,поведох

11.45 ч.-11.50 ч.-ДГ”Валентина Терешкова”гр.Батановци с рл Димитър Лукарски
*Райчовице
*Чубричанче
11.50 ч.-12.30 ч.-144 СУ „Народни будители” гр.София с ръководител
Константин Фиданчев
Алиса Добромирова Денчева-втора
възр.група,обр.фолклор,изпълнение на тамбура
* Елизина копаница
* Граовска ръченица

Данко Стефанов Пиларски-втора
възр.група,обр.фолклор,изпълнение на тамбура
*Грънчарско хоро
*Петково пайдушко
Добромир Захаринков Брашненков-втора
възр.група,обр.фолклор,изпълнение на тамбура
*Грънчарско
*Право хоро
Мария Кирилова Георгиева-втора
възр.група,обр.фолклор,изпълнение на тамбура
*Северняшки бучимиш
*Блатешничка копаница
Ивета Боянова Петрова-втора
възр.група,обр.фолклор,изпълнение на тамбура
*Блатешничка копаница
*Красавска ръченица
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Стефан Орлинов Цветанов-втора
възр.група,обр.фолклор,изпълнение на гайда
*Дайчово хоро
*Шопска сюита
Данаил Димитров Делев-НЧ”Николай Хайтов 1936 г.” с р-л
Лиляна Ангелова,втора възр.група,обр.фолклор,изп.на гъдулка
*Синаговско хоро
*Дреновско дайчово
Народен оркестър към 144 СУ”Народни будители”
*Елизина копаница
* Кюстендилско хоро
12.30 ч.-12.35 ч.-144 СУ”Народни будители” гр.София с р-л Илиян
Михов
Ивета Боянова Петрова –втора възр.група,народно пеене
*Тръгна мома за вода
*Тодор на Рада продума
12.35 ч.-13.15 ч.-НЧ”Никола Вапцаров-1866 г.”гр. Благоевград с р-л
Иван Владимиров Кацарски
Виктория Венциславова Георгиева-първа възр.група,обр.фолклор
*Киряна
*…………. ми бадем дърво
Детски танцов състав „Вихрен”-първа възр.група,обр.фолклор с
р-л Иван Сандев Иванов
*Северняшки танц
Симона Илиянова Юручка-първа възр.група,обр.фолклор
*Пустомо лудо и младо
*Овчар свири
Детски танцов състав „Вихрен”-първа възр.група,обр.фолклор с
р-л Иван Сандев Иванов
*Ваканция
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Кристина Попстоянова и Виктория Георгиева-първа
възр.група,обр.фолклор
* Цъфнало цвете шарено
* Оро се вие
ДФГ”Джумайчета”първа.възр.група,обр.фолклор
*Гине,бине
* Ей,мори Ружке
Детски танцов състав „Вихрен”-първа възр.група,обр.фолклор с р-л Иван
Сандев Иванов
*Веселие
13.15 ч.-13.30 ч.-СУ „Св.Св.Кирил и Методий”гр.Радомир с р-л Елка
Венелинова Иванова
Валентина Димитрова Владимирова –втора възр.група
* Мари Марийко
*Отишла е Бяла Яна
Ани Светославова и Биляна Крумова –втора възр.група
*Малка мома вода налива
13.30 ч.-13.45 ч. -НЧ”Пробуда-1922 г.”с.Драгичево

Божидара Николаева Николова –първа
възр.група,трад.фолклор с р-л Людмила Филипова
*Овчар свири
*Цоне мила черко
Детска танцова формация”Майсторите на танца”втора
възр.група,обр.фолклор с р-л Олег Огнянов
*Фолклорна палитра
13.45ч.-14.15 ч.ОБЕДНА ПОЧИВКА
14.15 ч.-14.35 ч.-НЧ”Просвета -1903 г.” гр.Бобов дол
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Школа за народно пеене”Пъстра китка”-втора
възр.група,обр.фолклор с р-л Орлин Делибалтов
*Шопска китка
Школа за народни танци-първа възр.група,обр.фолклор с р-ли Бойко и
Александър Седевчови
*Танц”Ръченица”
ДТС”Разметанче”-втора възр.група,обр.фолклор с р-ли Бойко и
Александър Седевчови
*Шопски танц
МТС”Разметаница”втора възр.група,обр.фолклор с р-ли Бойко и
Александър Седевчови
*Пирински танц
14.35 ч.-15.35 ч.-АНПТ „Граовска младост”към ОК –Дворец на
културата гр.Перник
Яна Светославова Михайлова-първа възр.група,обр.фолклор с р-л
Силвия Симеонова
*Лепа Яно
*Две невесте
Милица Севдалинова Хаджиева- първа възр.група,обр.фолклор
*Како Костадино
*Два се млади залибия
Лили Николаева Иванова- първа възр.група,обр.фолклор
*Ветер вее у гора зелена
*Що са дренци
Евгени Любомиров Кръстев- първа възр.група,обр.фолклор
*Тръгнали старци
*Снощи коне не дойдоя
Кристияна Кръстева Йоргова- първа възр.група,обр.фолклор
*Яна ситно дребно плете
*Къде раснеш невене
Женя Любомирова Мартинова-втора възр.група,обр.фолклор

7

*Марко коси трева детелина
*Пойде мома
Елизабед Ангелова Георгиева-първа възр.група,обр.фолклор
*Една майкя две радости прави
*Прочула се Яна
Мария-Магдалена Йорданова Христова-втора възр.група,обр.фолклор
*Сватба права
*Засвирил е Стоян
Елица Петрова Михайлова-втора възр.група,обр.фолклор
*Запали се Янина планина
*Йове Йове
Рая Руменова Зафирова-втора възр.група,обр.фолклор
*Кукувица по рода си кука
*Седна лудо да вечера

15.35 ч-16.05 ч.-НЧ”Култура-1932 г.” гр.Кресна
Детски танцов състав”Веселяче”-първа
възр.група,обр.фолклор с р-л Любомир Марянски
*Танц с калпаци
*Неда вода налива първа възр.група,обр.фолклор
*Северняшки игри
Фолклорен танцов ансамбъл „Веселие”-първа
възр.група,обр.фолклор к р-ли Калина и Любомир Марянски
*Нещо крекна в зелника
*Детска китка
*Еленино хоро
16.05 ч.- 16.25 ч.-НЧ”Владимир Димитров-Майстора-1919 г.”
с.Шишковци

Мелани Иванова Милчова-първа възр.група,обр.фолклорс р-л
Анита Василева
*Мятало Ленче ябълка
*На мегдано сред село
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Андреа Емилова Петрова-първа възр.група,обр.фолклор
*Пойдох по пато
*Заспала Стана чичина
Александра Юлиянова Стойнева-втора възр.група,обр.фолклор
*Сбирайте се моми
*Провикна се у селото
Габриела Павлова Благоева-първа възр.група,обр.фолклор
*Лаленце се люлее
Велислав Василев Калоянов-първа възр.група,обр.фолклор
*Червен дядо като рак
*Чичовите конье
Детска певческа фолклорна група”Шишковчанче”-първа и втора
възр.група,обр.фолклор с р-л Анита Спасова Василева
*Я скокнете ,да скокнем

16.25 ч.-17.05 ч.-НЧ”Св.Паисий Хилендарски-1927
г.”с.Кралев дол
Детски народен хор”Хармония”-първа възр.група с р-л Валери
Цветков
*Тръгнало е лудо младо
Виктория Йорданова –първа възр.група
*Великден е
*Тече ми вода студена
Теодор Тричков-първа възр.група
*Събрали се три щурци
*Пусти моми мамо берендерки
Деница Георгиева-първа възр.група
*Като свирки свирят мамо
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*Вила мома Лазаре
Хумор в изпълнение на Емили Емилова-първа възр.група
*Селски истории
Хумор в изпълнение на Александра Георгиева-първа възр.група
*Из репертоара на Здравка Трънска
Хумор в изпълнение на Александра Георгиева и Емили Емиловапърва възр.група
*Кодекса на шопите
Джорджия Георгиева- първа възр.група
*Рано ми е море слънце огреяло
*В село дюлгере дойдоя
Детски народен хор
*Шарена гайда
17.05 ч.-17.10 ч.-НЧ”Пенчо Славейков-1919
г.”кв.Малашевци,гр.София
Йоанна Иванова Миланова-първа възр.група,обр.фолклор с р-л
Венцислав Пенев
*Юнак Георги
*Кальо,Калино девойко
17.10 ч.-17.25 ч.-НЧ”Христо Ботев-1928 г.”
гр.Радомир,кв.Върба
Детска певческа група”Ясно слънце”-втора
възр.група,обр.фолклор с р-л Катя Гигова
*Шопска китка
*Йове,малай моме
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Танцова формация”Байрактаре”втора възр.група,обр.фолклор с
р-л Ирена Андреева
*Моминска седянка
*Северняшки танц
17.25 ч.-17.35 ч.-НЧ”Васил Левски-1916 г.” с.Кленовик
Деа Георгиева-първа възр.група с р-л Корнелия Дойчева
*Легенда”Защо слънцето не се жени”
Александър Василев-първа възр.група
*Легенда за сътворението на света
Милена Христова и Петър Мушков-3 годишни
*Щурец и мравка
Детска група за словесен фолклор-първа възр.група
*Броилки,гатанки и игри
17.35ч- Сдружение ФТА”Дупница” 2000
ДЮФА”Дани”- р-ли Галя и Воин Войнови
*Пайдушки танц
*Ръченица
*Дайчов танц
*Тракийски танц
Ансамбъл „Актавис” с р-л Воин Войнов
*Шопски танц
*Женски разметанишки танц
*Бера
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ПРОГРАМА НА ХVІІI-Я НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „СЛЪНЦЕ ИДЕ…”
23.06.2018 г. /събота/
10.00 ч.- 10.30 ч. -НЧ”Пробуда-1923 г.” с.Овчарци
Детска фолклорна певческа група-втора възр.група,обр. фолклор с р-л
Радка Лазарова
*Темна е магла паднала
*Дона иде от градина
Кристияна Ивайлова Иванова-втора възр.група,обр.фолклор
*Две братлета
*В село дюлгери дойдоя
Йоанна Тодорова Славова-втора възр.група,обр.фолклор
*Цъфнала е Ружа
*Разболе се кака Гинка
Ива Ботьова Кацарева-първа възр.група,обр.фолклор
*Ниже мома
*Църнилчице
10.30 ч.-10 .40 ч.-НЧ”Наука -1921 г.” с.Житен,район Нови Искър
Танцов състав „Житни зрънца”-първа и втора възр.група с р-л Мария
Игнатова
*Петрунин танц
*Шопски танц
*Шопска заигравка
10.40 ч.-11.00 ч.-ОУ „Христо Смирненски”гр.Радомир
Танцов състав”Хоп-троп”-първа възр.група с р-л Миглена Димитрова
*Еленино хоро
*Шопски танц
*Ръченица
Бояна Мария Бойкова Василева –първа възр.група,разказвачка с р-л
Румяна Давидкова

12

*Ветаро
*Ловджии
„Изворче вълшебно”-група за обичаи,първа възр.група с р-л Юлия
Петрова
*”Кукувица кука”-броилки,залъгалки и наричания
11.00 ч.-11.10 ч.-НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1890 г.”гр.Костинброд
Детски танцов състав”Ритъмчета”-първа възр.група,обр.фолклор с р-л
Евелина Димитрова
*Северняшки танц
*Шопски танц
11.10 ч.-11.20 ч.-НЧ”Данчо Иванов 1927 г.”гр.Перник,кв.Калкас
Евгени Любомиров Кръстев –първа възр.група с р-л Георги Карамфилов
*Що имала късмет Стамена
*Море,макя Яна сътно,дребно плете
11.20 ч.-11.30 ч.-НЧ”Св.Св.Кирил и Методий-1890 г.”гр.Костинброд
Танцов състав”Ритми”-втора възр.група,обр.фолклор с р-л Веселин
Маргаритов
*Гъмзовяна
*Чукоровско веселие
11.30 ч.-11.50 ч.-НЧ”Св.Иван Рилски 1922 г.” с.Мрамор,район
Връбница
Детска фолклорна група-първа възр.група с р-л Виолета Петкова
*Седенкя се кладе
*Дружки ми се ожения
Детски танцов състав -Деца на Мрамор-първа възр.група с р-л Йордан
Стоянов
Фолклорна група”Лазарица”-втора възр.група с р-л Виолета Петкова
*Достено дойди на оро

13

*Бре Деяне
Танцов състав –втора възр.група с р-л Йордан Стоянов
*Северняшки танц
11.50 ч.-НЧ”Напредък 1895 г.” гр.Радомир
11.50 ч.-12.00 ч.- Детско юношески танцов състав”Етнофолк”към
НЧ”Напредък 1895 г.” гр.Радомир с р-л Ивайло Иванов
*Шопски мотиви
12.00 ч.-12.10 ч.-Фолклорен ансамбъл”Етнофолк”към НЧ”Напредък
1895 г.” гр.Радомир с р-л Георги Георгиев
*Ние,шопето
12.10 ч.-12.20 ч.-Стилиян Сотиров –втора възр.група
*Сватба прави мали калканаше
*Моли се на бога,Севде
12.20 ч.-12.30 ч. Стела Стефанова-втора възр.група с р-л Георги Гьолски
*Вечерай Радо
*Чукнали са марковите порти
12.30 ч.-12.40 ч.Детско юношески танцов състав”Етнофолк”към
НЧ”Напредък 1895 г.” гр.Радомир с р-л Ивайло Иванов
*Ние ,шопето
12.40 ч.12.50 ч.Фолклорен ансамбъл”Етнофолк”към НЧ”Напредък 1895
г.” гр.Радомир с р-л Георги Георгиев
*Мъжки граовски танц
12.50ч. – 13.00ч. НЧ „Славяни-2013“, гр. Видин
Танцов състав към НЧ „Славяни-2013“, гр. Видин с р-л Деян Славчев
 „Трей пазъще“
 „Мъндриле“
 „Коконица“
 „Пипер“
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„Каймя“
„Изручанка“
„Устурой“
„Батута“

13.00 ч.-13.10 ч.-НЧ”Просвета”с. Габрене, общ.Петрич
Танцов състав към НЧ”Просвета” с.Габрене с р-л Илия Йовчев
*Пирински танц

13.10 ч.-13.25 ч.-НЧ”Светлина -1936 г.”с.Прибой
Детска група за словесен фолклор с р-л Дарина Ананиева
*Игри,броилки,гатанки,пословици и поговорки
Емили Емилова Иванова
*Защо смирката е благословена
* Как е станал млечния път
Поли Богданова Миладинова –първа възр.група
*Кукуригу петльо
*Посмами ,мъжо,посмали
Виктор Венциславов Георгиев-първа възр.група
*Защо вуко не дави вол
*как е станала костенурката
13.25 ч.-13.30 ч.-НЧ”Просвета”с.Габрене,общ.Петрич
Танцов състав към НЧ”Просвета” с.Габрене с р-л Илия Йовчев
*Северняшки игри

13.30 ч.-13.40 ч.
НЧ”Антон Попов-1952 г.”с.Скрът,общ.Петрич
ДЮТА „Подгорие”към НЧ”Антон Попов-1952 г.” с р-л Илия
Йовчев,втора възр.група,обр.фолклор
*Пиринска импресия
13.40 ч.-13.55 ч.-НЧ”Светлина -1925 г.” с.Дебели лаг
с р-л Антоанета Василкова
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Атанас Александров Славейков-първа възр.група
*Защо слънцето не се жени
*Защо кучето гони заека
Антония Антонова Станкова-първа възр.група
*Как са станали чворовете по дърветата
Група за словесен фолклор-първа възр.група
*Наричания и гатанки
13.55 ч.-14.00 ч.НЧ”Антон Попов-1952 г.”с.Скрът,общ.Петрич
ДЮТА „Подгорие”към НЧ”Антон Попов-1952 г.” с р-л Илия
Йовчев,втора възр.група,обр.фолклор
*Игри от Шоплука
14.00 ч.-14.10 ч.
НЧ”Антон Попов-1952 г.”с.Скрът,общ.Петрич
ДЮТА „Подгорие”към НЧ”Антон Попов-1952 г.” с р-л Илия
Йовчев
*Ръченица
*Пирински танц
14.10ч.-14.15ч.
НЧ”Антон Попов-1952 г.”с.Скрът,общ.Петрич
ДЮТА „Подгорие”към НЧ”Антон Попов-1952 г.” с р-л Илия
Йовчев,първа възр.група,обр.фолклор
*Тракийски танц
14.15ч.-14.30ч. - НЧ”Заря-1914 г.” гр.Костинброд с р-ли
Екатерина Михайлова и Елена Гатева
Емил Тодоров Пепелярски-първа възр.група,трад.фолклор
*Море чича рече
*Чие е това момиче
Ангелина
и
Николета
възр.група,трад.фолклор

Крумови

Андонови-първа
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*Недината майка
*Девойче бело
Ангелина и Николета Андонови и Емил Пепелярски-първа
възр.група,трад.фолклор
*Залюбила малка мома
Яница Петрова и Емил Пепелярски-първа възр.група,трад.фолклор
*Стани,стани Тодоре

14.30ч.-14.35ч. НЧ”Антон Попов-1952 г.”с.Скрът,общ.Петрич
ДЮТА „Подгорие”към НЧ”Антон Попов-1952 г.” с р-л Илия
Йовчев,първа възр.група,обр.фолклор
*Шопски танц
14.35 ч.-15.00 ч. -ОБЕДНА ПОЧИВКА
15.00 ч.-15.25 ч.-НЧ”Христо Ботев-1928 г.” с.Копаница с р-л Василка
Николова
Асен Георгиев Денчев-първа възр.група,трад.фолклор
*Момче дава злато за девокя
*Гине очи,Гине вежди
Детска фолклорна група”Омайниче”-първа възр.група,трад.фолклор
*Насадила баба-хоро на песен
*Завърти оро ,Гълъбо
*Матилда –хоро на песен
*………………………………..
Фолклорна танцова група”Мераклийче”втора възр.група,трад.фолклор
*Ой,Димитриче-мъжко граовско
*Дивотинско хоро-на песен
*Две са дружки другували –на песен
*Цоне
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15.25 ч.-15.30 ч.-Детска градина”Пролет”гр.Перник
Христина Здравкова-6 годишна с р-л Виктор Томанов
*У недини мамо
15.30 ч.-15.35 ч.-НЧ”Чичо Стоян-1927 г.”с.Дивотино
Детски танцов състав при НЧ”Чичо Стоян-1927 г.” с р-л Ирена
Андреева
*Иле,иле

15.35 ч.-15.50 ч.-НЧ”Съзнание-1922 г.”кв.Мошино, гр.Перник
Детска певческа група”Байрактаре”с р-л Виктор Томанов
*Тръгнали старци
*Шетала е момата
Елеонора Миланова-първа възр.група
*Снощи конье
Виктория Спасова-първа възр.група
*Чу се оро
Християна Красимирова-първа възр.група
*Църни очице девойко
Рая Станкова-първа възр.група
*Чубричанче ле
Детска фолклорна формация”Байрактаре”с р-л Ирена Андреева
*Пайдушки танц
15.50 ч. - 16.00ч.-ЕТ”Терпсихора-Владко Евтимов” гр.Дупница
Танцова школа „Терпсихора”първа възр.група с р-л Владко Евтимов
*Дунавско хоро-хореография Лилян Данчев,постановка Владко Евтимов
*Танц”Ученици”
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16.00ч. – 16.10ч.
Българско неделно училище „Райна Княгиня“, гр. Бургос, Испания

 Елиана Нери Бермудез Маринова
„Изгряла е месечинка“
 Инес Цветелинова Миткова
„Седнало е Джоре дос“
 Група за народни песни и танци ''Българче''
Ръченица
 Деца от трета подготвителна група
„Две невести, тикви брали“ с ръководител Диляна
Бодурова

