ХХVІ-ти Национален песенен празник „Песните на България” - Шумен
На 14 и 15 юни 2014 г. в град Шумен се проведе ХХVІ-ти Национален песенен
празник „Песните на България”, в зала „Проф. Венета Вичева” на Община Шумен.
Специален гост на Празника беше съпругата на Филип Аврамов.
Първи на сцената се представиха домакините – Смесен туристически хор
„Планинско ехо” при ТД „Мадарски конник”. Всички състави представяха по 4 песни.
След тях пяхме ние – Туристически хор „Еделвайс” при Туристическо дружество
„Трапезица 1902”, град Велико Търново. Бурните аплодисменти в залата показаха, че
ние сме се представили отлично. Приятната обстановка и доброто посрещане пред
залата – с пчелен, специален мед ни предразположиха към добра изява. На сцената
пяхме с повишено настроение и усмивки и се стараехме добре да представим песните,
чиято музика е написана от маестро Иван Данчев.
Това бяха песните:
„Приказка”
„Магия за пролет”
„Бяла чешма”
Впечатляваща беше последната песен „Весел марш”, която създаде бодро
настроение за присъстващите в залата и получи заслужени силни ръкопляскания.
Много добре се представи и солистката на нашия хор инж. Стефка Станева. На сцената,
за доброто й представяне, беше лично поздравена от г-н Гочев – председател на
Туристическия съюз. Г-н Гочев каза, че най-добра музика за туристически песни са
написани от Филип Аврамов и маестро Иван Данчев и те се пеят от много хорове. С
дълбок поклон г-н Данчев показа уважението си към публиката и организаторите на
Туристическия празник. За участието в Празника г-н Гочев връчи на хор „Еделвайс”
грамота и плакет. Такива бяха раздадени на всички представили се туристически
хорове. Следваше нашата Мъжка вокална формация. Те също получиха грамота и
плакет и заслужени аплодисменти. Всички хористи бяха поздравени лично от г-н
Гочев. След това се представиха Смесен туристически хор „Кайлъшко ехо” при ТД
„Кайлъшка долина”. След това на сцената се подредихме всички състави от Сборен хор
„Северняшко ехо” – Велико Търново, Плевен, Шумен и Горна Оряховица. Диригент
беше г-жа Веселка Дундакова. Настроението беше повишено, понеже песните бяха
възторжени - „Боят настана” и „Българио моя”. След това на сцената се представиха
Женски хор „Света гора” при ТД „Трапезица 1902” – Велико Търново, Дамски
туристически хор ”Божур” при ТД „Камъка”- Горна Оряховица, Приятели на
туристическата песен „Еделвайс”от Русе, Хор „Родопски звуци” при ТД „Безово”,
Асеновград и други.
Част от колектива на хор „Еделвайс” посети Регионален исторически музей –
Шумен. Разгледахме 7 зали, в които имаше предмети от различни исторически епохи. В
книгата за „Впечатления” г-жа Седефка Любомирска, отговаряща за културно-масовата
дейност на хор „Еделвайс”, написа, че сме възхитени от добре уредените
експозиционни зали „Археология”, „Възраждане”, „Икони” и др и трябва с гордост да
посещаваме такива обекти където се съхранява историята на България.
От 18 часа в бюфета на Община Шумен се проведе среща на диригенти и
председатели на хоровете. Присъстваха маестро Иван Данчев и инж. Стефка Станева.
След това продължихме Празника в механата на хотел „Шумен”. Присъстваха
съставите от Велико Търново, Исперих, Шумен, Русе и София - Калин Балкански.
Приятелската вечеря премина с повишено настроение, песни и танци.
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