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За осемнадесети пореден път на 8,9 и 10 септември тази година в гр. Първомай
се проведе Празникът на тракийската народна музика и песен. Община Първомай и
Образцово „Народно читалище св.св. Кирил и Методий – 1894 г.” създадоха отлична
организация на Празника. Тринадесет оркестъра свириха и пяха за многохилядната
публика на красиво оформената сцена пред читалището.
По традиция оркестър „Дионис” с рл Петър Тенев и солисти Атанаска Тенева,
Димка Попова и Николай Иванов откриха с едночасова програма тридневната
музикална фиеста.

В 18.00 часа бяха поднесени цветя на монументалнопластичната композиция,
издигната през 2002 година в прослава на творците на на тракийската народна музика и
песен. След този акт на признателност към първооснователите, на естрадата се качиха
зам. кметовете на общината Юлиян Димитров и Ружди Салим , секретаря на общинска
администрация Ана Николова, Иван Караславов – председател на читалището и
домакин на Празника и Тодор Тодоров – административен директор на НФА „Филип
Кутев” и познавач на народната музика,

С кратко слово зам. кметът Димитров откри Празника и традиционният
първомайски есенен панаир.
След официалното откриване първи се представиха Танцова формация
„Евридика” с рл Донка Тодорова с танцовата композиция „Единение”, с която през м.
юли т.г. обра аплодисментите в град Прага, Чехия.
И тази година организаторите получиха като дарение за празника красиви
икебани, изработени от бутик „Дивна” с управители Пеню Запрянов и Атанас Колев, а
чудесното озвучаване бе дело на Музикална къщa “ Ес енд Кей – MUZIK HOUSE” гр.
Смолян.

Формация „ПаскалевПловдив” с рл Иван Паскалев и солисти – Евелина
Денкова и Данчо Тупаров – лауреати на много отличия, вдигнаха високо летвата с
изпълненията си.
Пилашевският народен оркестър с рл Митко Димитров и солистка Диляна
Наскова отново спечели сърцата на публиката с типичното си тракийско звучене.

Оркестър „Южни ритми” от гр, Хасково с рл Тодор Кожухаров и солистката
Донка Кожухарова имат в портфолиото си издадени 12 албума. Оркестър „Южни

ритми” и дует Кожухарови са една от визитките на тракийската народна музика в
България и по света, лауреати са на много национални и международни конкурси.
Честта да закрият първият ден на Празника, жребият отреди на оркестър „Млади
тракийци” от гр, Раковски с рл Божидар Стрехин и солистки, народните певици Ваня
Вълкова и Лилия Станчева. Формацията има издадени албуми, участва в много
фолклорни празници в различни градове на страната, осъществява задгранични турнета
в Италия и Румъния.

Вторият ден на фолклорния празник започна с концертна програма на оркестър
„Хебър” с рл Добри Вълчев и солистки Невена Добрева и Ана Вълчева. Оркестърът е
верен на умерения тракийски стил, като едновременно с това изпълнява песни и
мелодии от всички фолклорни области.

Оркестър „Родопи” с рл Борис Христев неизменно участва в надсвирванията в
Първомай от самото им начало. Пет са албумите зад гърба на формацията.
Организаторите отбелязаха личния юбилей на солистката на оркестъра, тракийската
певица и преподавател в АМТИИ – гр. Пловдив, Диана Иванова.
По повод кръглата годишнина, певицата бе отличена със Знака на града и
диплом, връчени й от кмета Ангел Папазов и пластикасимвол на паметника на

творците на на тракийската народна музика и песен и диплом от Иван Караславов –
председател на читалището.
Оркестър

“Марица” от Асеновград с рл Хари Асенов в изявата си отново

демонстрира строга индивидуалност, подчинена на класическото в сватбарската
тракийска музика. Оркестърът досега не е пропуснал нито един празник в град
Първомай. Солисти на оркестъра са Мария Пашева, Камелия Желева и Георги Гогов.

Оркестър „Славей” от с. Брестовица с
рл Славчо Ангелов е от съставите със специфичен стил, където музикалните мотиви и
ритъмът на изпълненията по интересен начин събират в едно традицията и новото.
Солистите на оркестъра Величка Николова и Атанаска Маринова показаха спятост и
тракийско звучене в изпълненията си.
Гости на втория ден на Празника на тракийската народна музика и песен в град
Първомай бяха народните представители Корнелия Нинова и Манол Генов. Нинова
приветства от сцената събралите се любители на българския фолклор с думите: „Докато
има българско хоро, докато на него се хващат млади хора като вас, ще я има България.”

Когато на сцената застанаха изпълнителите на „Конушенски оркестър” с рл
Никола Илиев, площадът пред читалището вече беше събрал хилядна публика. В
програмата си те направиха презентация на новия си албум, който предстои да излезе
на пазара по Коледа. Солистите на оркестъра Благой Манчев, Таня Досева и Елена
Чаушева показаха на публиката защо формацията е една от найтърсените и с най
верни почитатели.

Третият ден на Празника започна с дефиле на Кукерска група към „Народно
читалище Св. Св.Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908 г.” Те „прогониха” злите сили
от града и пожелаха здраве, плодородие и благополучие през следващите години.

След кукерите, първият оркестър, който се представи пред многобройната
публика, бе оркестър „Орион Бенд” от гр. Хасково с рл Георги Беделев със солисти
Елена Беделева, Живка Иванова и Илия Плахов.
Рекордно много публика бе изпълнила
централния площад пред читалището, когато
започнаха темпераментните изпълнения и
импровизации на майстора на кларинета и
ръководител на оркестър „Брестовица” Яшко

Аргиров. По случай своя 60 годишен юбилей, Аргиров бе отличен със знака на град
Първомай и диплом от кмета Ангел Папазов, а пластика – символ на паметника на
творците на на тракийската народна музика и песен и диплом му връчи Иван
Караславов – председател на читалищното
настоятелство.

Честта да закрият празника се падна на оркестър „Бисери” с рл Младен Малаков
от гр. Котел и солистка Надя Петрова. Кларинетистът избра да отбележи своя 60
годишен юбилей на сцената в гр. Първомай. Той също бе отличен със знака на града и
диплом от кмета Папазов, а Караславов му връчи пластика и диплом по повод кръглата
годишнина.

Многокатови хора съпровождаха
изпълненията на оркестрите и през трите
дни на Празника.
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тракийската народна музика и песен в гр.

Първомай завърши в полунощ на 10 септември.
„Три дни нашият град беше огласян от тракийска музика. Това е нашата музика
– такава ни е завещана от Стойчо Кузмов, Стефан Филипов и другите големи
изпълнители. Нашата цел е да я съхраним, да я предадем на децата си, за да я има дълго
след нас” – с тези думи на водещата Ана Сиракова, казани от името на домакините,
празникът приключи.

