ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК В ГРАД ПЪРВОМАЙ

В празник за жителите на гр. Първомай се превърна деветнадесетият ден от
календара на Майските културни тържества „Първомай 2016”.
Годишният концерт на Фолклорен ансамбъл „Първомай” с диригент Кичка
Петкова при Образцово „Народно читалище св.св. Кирил и Методий1894г.” и
танцова формация „Евридика” с рл Донка Тодорова беше първата част от
голямото фолклорно събитие.

Концертът започна с „Пирински танц” на „Евридика”. Последователно се
представиха смесеният хор, мъжка фолклорна група „Стефан Филипов” и женският
народен хор при ансамбъла. С три изпълнения се представи и танцова формация
„Елика” с рл Павел Зарев.

Силно прозвуча рециталът на „Два брата делба делили”, изпълнен от Иван
Караславов, а съпроводът на кавал на маестро Недялко Недялков подсили
допълнително ефекта на думите.
Втората част на концертната програма бе отредена на 20 годишният юбилей
на оркестър „Дионис” с рл Петър Тенев. Солистите на оркестъра Тоска и Димитър
Калоферови, Николай Иванов и Димка Попова представиха репертоар, изпълняван
от тях през годините. Концертът завърши с изпълнение на „Лале ли си” от
Атанаска Тенева и съпровод на Недялко Недялков.

С кошници цветя и поздравителни адреси от кмета на общината Ангел
Папазов и председателят на общински съвет Дечко Петков бяха почетени
юбилярите. Поздравителен адрес и Юбилеен знак „120 години читалище в гр.
Първомай” връчи Иван Караславов – председател на читалището, а кметът Папазов
удостои оркестъра със Знака на града по повод юбилейната годишнина.

Тържеството завърши с връчване на отличия „Муза  2016” в различните
области на читалищната дейност:


Радослава Ставрева – народно пеене



Лиляна Караславова – инструменталист



Донка Тодорова – хореография



Татяна Христева – театър



Ивайло Михайлов – изобразително изкуство



Венета Станкова – приложно изкуство



Емилия Ангелова – за цялостен принос

Отличията връчи читалищният председател Иван Караславов. Емилия
Ангелова бе удостоена от кмета на общината и с почетния знак на града.

Юбилейни грамоти по повод кръгли годишнини бяха връчени на Стефан
Стефанов, Петър Караславов, Митко Генев и Петър Къндев.

Свидетелства за дарения получиха Стойчо Шапатов и Николай Чурчулиев
за паното си „30 години Майски културни тържества в Първомай”.
Кметът Ангел Папазов връчи на
всички читалищни дейци по един
национален трикольор – обещание,
което бе заявил пред самодейците на 3
март т.г.
С много настроение и танци
продължи празничният ден.

