Уважаеми любители и изпълнители
на Български народни хора и ръченици
За Дванадесети пореден път в дните на Розобера в град Казанлък се
организира Национално надиграване “Тъпан
Денят на надиграването е

бие, хоро се вие”.

08 юни 2019 г. / събота /, от 16.00 ч.,

Площад „Севтополис” Казанлък.
От 2018 година се присъжда ГОЛЯМАТА ФЕСТИВАЛНА НАГРАДА НА
ОБЩИНА КАЗАНЛАК, на група с НАЙ-МНОГО ПОРЕДНИ участия в
Надиграването, АТРАКТИВНОСТ, ОРИГИНАЛНОСТ и пр..
Всяка група получава оригинален и различен в годините сувенир, а всеки
участник отнася индивидуален подарък от фестивала.
В ранните съботна и неделна утрини всички участници са поканени на
Розобер в Розовите градини, за да се докоснат до аромата и насладят на
красотата на маслодайната Казанлъшка Роза.
За добрия и приятен престой в Долината на розите и Тракийските царе, са
организирани фолклорни вечери и разработени туристически маршрути в
три направления.
Броят на клубовете, формациите, участниците и тяхната националност е
без ограничения.
Заявката за участие направете на http://nadigravanekz.com/, която да
включва: името на клуба, името на ръководителя, брой участници и името
на хорото, което ще изпълнява. Там ще намерите и подробно описание на
събитието, необходимо за вашето участие!
Е-mail: jarkz@abv.bg; ncjarkz@gmail.com;
http://nadigravanekz.com

ОРГАНИЗАТОР на събитието е НЧ „ЖАР 2002“ ГРАД КАЗАНЛЪК
Дора Петкова – Председател на НЧ “Ж А Р 2002”
Петър Белчев – Хореограф
Мартин Петров – Хореограф
Деана Петкова – Хореограф
Катя Зографова – Художник
Телефони за връзка: 0889 601 963, 0888 478 790

Надяваме се да вземете участие в нашето надиграване и да предадете за
него на ваши колеги.

В програмата:
Шествие на РОЗОБЕРАЧКИТЕ –
от кръстовището пред магазин ЛИДЛ КАЗАНЛЪК
І. ЧАСТ – Хора от различните етнографски области
организаторите – до 30 мин.

избрани от

ІІ. ЧАСТ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛУБОВЕТЕ – до 4 мин. на клуб
ІІІ. ЧАСТ – „ЛЮБИМО ХОРО“ – ВСЕКИ УЧАСТВАЩ КЛУБ, ПРЕДЛАГА
НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЛЮБИМО СИ ХОРО, КАТО МУЗИКА /ТАКТОВ
РАЗМЕР/ И ИМЕ. ХОРАТА, КОИТО СА ЛЮБИМИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА
КЛУБА, СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ВСИЧКИ КЛУБОВЕ ЗАЕДНО НА ЕДНО
ОБЩО ХОРО, ЗАХВАНАТИ ПО РЕДА НА ЯВЯВАНЕ ОТ ВТОРАТА ЧАСТ.
Предложението за ЛЮБИМО хоро, се изпраща със заявката за участие на
клуба. Музиката на CD, в деня на надиграването.

Очакваме ви да се надигравате, а не
да се състезавате !
На 08.06.2019 г. от 15.00 ч. - техническа конференция с ръководителите в
Инфоцентър Казанлък, ул. “Искра“ № 4. Бъдете точни!!!

