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XXII-ри Празник на тракийската народна музика и песен
,,ПЪРВОМАЙ 2022”
08-11 септември 2022г.
На 8 септември 2022г. официално беше открит XXII-рия Празник на
тракийската народна музика и песен ,,Първомай 2022”.
Началото беше поставено от ТК ,,Веселие” с ръководител Донка
Тодорова и ТК ,,Терфиль” с ръководител Стоянка Караславова, които
неведнъж са доказали своите танцувални умения. Ивон Георгиева от СУ
,,Проф.д-р Асен Златаров” изпя ,,Алени звезди”. След изпълненията,
организатори, участници и гости поднесоха цветя на монумента, издигнат
преди 20 години в прослава на творците на тракийската народна музика и
песен.
Официалното откриване направи кметът на общината Николай Митков, в
присъствието на много съграждани, гости и приятели. Той поздрави
всички присъстващи и подчерта, че провеждането на този празник е
значимо събитие, израз на уважение и признателност към
първооснователите на тракийската музика и стремеж да съхраним и
обогатим завещаното от тях.
Три дни град Първомай пулсира в ритъма на тракийската музика.
Всяка година този празник събира на една сцена най-известните и обичани
оркестри от цяла Тракия. В надсвирването тази година взеха участие 8
оркестъра, които за пореден път доказаха своите музикални способности и
талант – оркестър ,,Хебър”, гр.Пловдив с ръководител Добри Вълчев;
оркестър ,,Славей”- гр.Панагюрище с ръководител Славчо Ангелов;
оркестър ,,Орфей”- с.Белащица с ръководител Георги Янев; ,,Пилашевски
народен оркестър”- гр.Първомай с ръководител Митко Димитров;
Оркестър ,,Славяни” - гр.Стара Загора с ръководител Марко Недев;
Формация ,,Паскалев-Пловдив” с ръководител Иван Паскалев; Оркестър
,,Бисери”-гр.Пловдив с ръководител Младен Малаков; Оркестър
,,Канарите”- гр.Пловдив с ръководител Атанас Стоев.
В празничната програма се включиха - танцов състав ,,Тракийка” с
ръководител Момчил Тончев и танцов състав ,,Първомай” при ОНЧ
,,Св.Св.Кирил и Методий-1894г.” – гр.Първомай.
Изявени наши съграждани получиха грамоти за участието си на X-тия
Балкански шампионат по фолклор ,,Евро-фолк- Жива вода 2022” в град
Хисаря. Кичка Петкова – ръководител на фолклорен ансамбъл ,,Първомай”
към читалището получи Номинация гранд при Златен Орфей, Грамота за
приемственост между поколенията и титлата Маестро. Димо Димов и
Недялка Стоева – ръководители на женска певческа група към Народно
читалище ,,Селска пробуда 1896г.” – село Градина и Донка Тодорова –
ръководител на танцов клуб ,,Евридика” – село Градина получиха грамоти
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за съществен принос при съхранение и развитие на Балканските
традиционни народни изкуства. Отличията връчи лично кметът на
общината.
Нашата сцена е път към сърцата на много почитатели и ценители на
народната музика от всички краища на България, което е гаранция, че и за
идните поколения българската фолклорна традиция ще бъде съхранена и
ще пребъде, щом толкова хора я носят в сърцето си. Празникът на
тракийската народна музика и песен в гр.Първомай е необратим и няма
никакво съмнение, че ще го има и занапред. Годините ще отминават,
календарът ще се върти, от читалищната сцена народната музика ще звучи,
а българският фолклорен талант ще продължи да радва хилядите
почитатели, защото Първомай е и ще бъде столица на тракийската народна
музика.

