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ГГГРРРАААДДД ПППЪЪЪРРРВВВОООМММАААЙЙЙ

По традиция и тази година на 22 декември в отоплената зала на Община 

Първомай, изпълнители и публика отново съпреживяваха коледната магия в празничен 

концерт в навечерието на Рождество. 

В програмата участваха Певчески фолклорен ансамбъл „Първомай” с диригент 

Кичка Петкова, състав за руски песни „Ивушка” с р-л Наталия Георгиева, Танцов 

състав „Евридика” с р-л Донка Тодорова, „АРТ-ДЕНС” с хореограф Ангелина 

Кръстева, Атанаска Тенева, участници от СУ „проф.д-р Асен Златаров” и Начално 

училище „Христо Ботев”. 



Концертът започна със стихотворението „Коледа” на Иван Бунин в изпълнение 

на Габриела Йорданова. Ритуалното изпълнение „Станеник” и китката коледни песни 

на ансамбъл „Първомай” с р-л Кичка Петкова, в съпровод на оркестър „Дионис” с р-л 

Петър Тенев зареди публиката и участниците с настроение и предчувствие за 

предстоящите Рождественски празници. 

С две изпълнения се представи съставът за руски песни „Ивушка” с р-л Наталия 

Георгиева – „Очи чорние” на солистката Ана Сиракова и инструментал на оркестъра. 

Танцова формация  „Евридика” , „АРТ-ДЕНС”, танцовите групи при Начално училище 

„Христо Ботев” и СУ „проф.д-р Асен Златаров” с изпълненията си предизвикаха 

аплодисментите на публиката. 

Със стихове за Спасителя и магията Коледа се включиха малките рецитатори 

Милена Георгиева и Александър Глушков. 



 Нежно, съкровено и докосващо прозвуча на финала „Тиха нощ, свята нощ” в 

изпълнение на  Атанаска Тенева. 

Нова коледна украса, изработена от художника Димитър Славов – Боби приятно 

изненада публиката. 

Водещата Диляна Глушкова пожела 

една вълшебна Коледа, изпълнена с доброта 

и обич и щастлив завършек на отиващата си 

година. И Нова 2018 година, изпълнена с 

безброй прекрасни възможности! 

 Предколедното тържество продължи с 

много музика и танци в АРТ – КЛУБ „МУЗА 



За осми път Атанаска Велчева – член на Читалищното настоятелство дари на 

всички самодейци и читалищни деятели луксозни стенни календари за 2018 година, а 

дизайнът му бе по идея на Атанас Велчев от театралния състав „Димитър Делчев”. 

Сред много смях и аплодисменти, календарите бяха раздадени от Дядо Коледа и 

Снежанка. 


