
ФФФОООЛЛЛКККЛЛЛОООРРРЕЕЕННН АААНННСССАААМММБББЪЪЪЛЛЛ „„„ПППЪЪЪРРРВВВОООМММАААЙЙЙ””” ОООТТТНННОООВВВООО ССС ГГГОООЛЛЛЕЕЕМММИИИТТТЕЕЕ

НННАААГГГРРРАААДДДИИИ ИИИ ЗЗЗЛЛЛАААТТТНННИИИ МММЕЕЕДДДАААЛЛЛИИИ ОООТТТ ФФФЕЕЕСССТТТИИИВВВАААЛЛЛ

 На 7 октомври 2017 г. в с. Кортен, Община Нова Загора се проведе XI 

Национален фестивал на любителски хорове и групи за многогласно народно пеене, 

организиран от Община Нова Загора, Общество за фолклор, Съюз на българските 

музикални и танцови дейци и Читалище „Светлина - 2000” с. Кортен. 

Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” с р-л Кичка Петкова при Образцово 

„Народно читалище Св.Св. Кирил и Методий – 1894г.” гр. Първомай се яви с две 

формации на фестивала – Женски народен хор и Смесен народен хор, с участието като 

съставна част на Мъжка фолклорна група „Стефан Филипов”. Съпроводът на 

изпълненията бе на народен оркестър с р-л Петър Тенев. Изпълненията бяха оценявани 

от жури с председател акад. Крум Георгиев от Общество за фолклор. 

Представянето на нашите състави бе на изключително ниво, което накара жури, 

домакини и участници да ги обявят за безалтернативни, и да признаят, че с участието 



си първомайци са вдигнали фестивалното равнище и са създали усещането за празник 

за всички участващи от страната.  

„Спятост, професионализъм, добре подбран репертоар, изпипани детайли и 

баланс при всичките осем изпълнения, много добър съпровод на оркестъра...” – това 

бяха част от суперлативите на журито. И още:”... Заслужено самочувствие на сцената, 

звучни гласове, отлична работа на диригента Кичка Петкова, настроение, предадено от 

сцената към публиката, прекрасни носии, висока класа във всичко видяно и чуто...” 

При обсъждането на финала на фестивала, ръководителите на участващите групи от 

страната на шега помолиха Кичка да ги вземе за редови хористи в ансамбъла. Попитаха 

и колко е голям гр. Първомай, че може да селекционира и включи толкова много 

професионални гласове на едно място. 

При награждаване журито заслужено връчи най-високите отличия на 

първомайските участници – две първи места, два златни медала, лауреатски звания и 

парични награди. 

ЧЧЧЕЕЕСССТТТИИИТТТООО НННААА НННАААГГГРРРАААДДДЕЕЕНННИИИТТТЕЕЕ!!! ВВВИИИЕЕЕ СССТТТЕЕЕ ГГГОООРРРДДДОООСССТТТ ЗЗЗААА ПППЪЪЪРРРВВВОООМММАААЙЙЙ!!!


