Уважаеми преподаватели, ръководители и
изпълнители на Български народни хора и
ръченици в българското училище, читалище,
школа…
За пета поредна година в града на „Розите и Тракийските царе“
Казанлък, се организира

Национално детско надиграване
под надслов „ Деца

“За Ръчица“,

играят българско хоро “.

Целта на надиграването е да стимулира желание и любов в децата, да
танцуват хората на българина.
Българските народни хора от мегдана, корен, предание, бит… Основа за
развитие на богатото ни народно, танцово изкуство.
Децата, добро начало, за достойно бъдеще!
Денят на надиграването е

08 юни 2019 г. / събота /,

от 11.00 ч., площад „Севтополис” град Казанлък.
Участниците от детският форум, могат да вземат участие и в националното

Тъпан бие, хоро се вие“,

надиграване „
площад „Севтополис“ град Казанлък.

08 юни от 16.00 ч.,

В ранната неделна утрин 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 разработени туристически маршрути в три направления.
ОЧАКВАМЕ ВИ !

В програмата:
І. ЧАСТ –
1. Право тракийско хоро, „Боряно , Борянке“ – 2/4
2. „Бяла роза“, „Купила ми мама, шарени чорапки“, „Сватбарското“ – 9/8
3. Дайчово хоро – 9/8
4. Право северняшко - 2/4
ІІ. ЧАСТ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПИТЕ – до 3 мин.
Допуска се и обработка на хоро
ІІІ. ЧАСТ – За ръчица, с публиката
Хорото за представяне на групата, се изпраща със заявката за участие.
Музиката на подходящ носител в деня на надиграването.

Усмивките, доброто настроение и удобните обувки са,
задължителни! Облеклото, оставяме на вас!
Изненадите от нас…!
Заявка за участие на 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
Телефони за връзка: 0889 601 963, 0888 478 790
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