
 

 

   

 

 

През 2019 година концертните вечери ще са три.  

Първата ще се състои на 16 Март, втората на 30 Март, а третата на 06 Април.  

Събитията ще се състоят, по традиция, в ДКЦ – Белград, с начален час – 18.00ч. 

Творческите групи, които бяха поканени и приеха поканата ни за участие ще концертират в следния график:  

I концертна вечер: 

 Фолклорен клуб „Баядери”, гр. София; 

 Клуб за народни хора „Стоян Караджов“, гр. София; 

 Сдружени „Клуб за танцово Изкуство Везеница“, гр. Пловдив и гр. Асеновград; 

 Клуб за народни танци „Мизийци”, с. Петко Каравелово; 

 Клуб за народни танци „Павелски мераклии”, с. Павел. 

 

II концертна вечер: 

 Танцов клуб „Рипни-Ка”, гр. София; 

 Школа за народни танци "Луди Млади", гр. Пловдив; 

 Сборна формация от Клуб по народни танци „Павелските танцьори”, с. Павел и 

 Танцов клуб „Чатманлийки” към НЧ „Просвета”, с. Босилковци; 

 Танцова школа „Приятели чрез танца“ към Сдружение „Дай, бабо, огънче!“, гр. София. 

 

III концертна вечер: 

 Танцов клуб „Пъстра китка“, гр. Банкя; 

 Танцов клуб „Боляри”, гр. Велико Търново; 

 ТС "Каламица", с. Цалапица; 

 Детски танцов състав "Луди Млади", гр. Пловдив; 

 Танцов клуб  "Чифликчии", с. Малки чифлик; 

 Клуб за народни хора и танци „Хопни Тропни“, гр. София. 

 

Както всяка година, така и през тази, седма подред,  групите имат строга програма, по която ще се движат и 

която ще спазват. Основен акцент в нея са: 

 срещата на колегите-хореографи с Посланика на Р България в Белград, лично в сградата на 
посолството ни; 

 участието в концертната вечер, с уважително внимание към труда на всеки изпълнител;  
 отношение към доказаното чувство за дисциплина и стегната организация; 
 и най-важното – личното, свободно, време на всеки пътуващ – наш важен приоритет. 

 
Благодарим на колети-хореографи и творческите групи им групи, за това че приеха покана ни!  

Пожелаваме им здраве, успех и вълнуващи мигове!  

 


