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Седмият национален фестивал за любители на българските хора „Пролетно хоро“ се
посвещава на 70-годишнината от създаването на Велинград.

Фестивалът ще се проведе на 24 март 2018 г. Той ще е още една възможност да
покажем и да разкажем за Велинград. В рамките на рекламната кампания на събитието
ще покажем чрез публикации – снимки и видео, че Велинград е място в което културата,
историята, природата, фолклора и традициите си взаимодействат, допълват се и точно
заради това той е едно уникално и неповторимо място.

Сдружение „Пролетно хоро“ е в партньорство с редица регионални медии и интернет
портали в цялата страна. Фестивалът е част от годишните културни календари на
Община Велинград, областна администрация Пазарджик, Министерство на културата и
други организации, работещи в областта на българския фолклор.

Седмият национален фестивал за любители на българските хора „Пролетно хоро“ тази
година ще тече под мотото - „Сънуваме хоро и хоро наяве играем“.

В различните модули на фестивала ще включим участия на местни музикални и танцови
формации, което ще е още една възможност града ни да се представи и като културен,
музикален и фолклорен център.

През 2017 година в шестото издание на фестивала се включиха 46 танцови клуба от
България, а общият брой на танцьори и гости достигна 2000 души. Тази година
интересът към предстоящото седмо издание отново е голям.
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Различни в живота, в професията, в образованието, в икономическия и социален статус,
с различни разбирания и възгледи, без възрастови ограничения млади, стари, деца се
събират с едно общо желание да играят български народни хора, да облекат българска
народна носия, да покажат фолклорното богатство от региона, от който идват, да
покажат автентичните хора, играни от техните предци, да възродят стари и забравени
традиции обичаи или обреди. Във фестивала се включват любители на български
народни хора, изучаващи ги в различни клубове, формации и танцови състави, детски
фолклорни групи, хореографи, фолклористи.

Фестивалът е насочен към широк кръг публика. Той не поставя възрастови
ограничения нито за участници нито за гости.

„Пролетно хоро“ е еднодневен фестивал провеждан в три етапа. Трите модула в
програмата предлагат различно изживяване и емоция и за участниците и за публиката.
Представят по атрактивен и оригинален начин фолклора ни, провокират интерес към
българските народни хора, любов към българските традиции, национална гордост и
самочувствие.

Фестивалът „Пролетно хоро“ е фестивал на българщината, той е емоция, гордост,
традиции и бъдеще събрани в едно. Фестивалът дава възможност на стотици българи
да дойдат във Велинград, да играят български народни хора и за пореден път да
докажат, че българския фолклор живее в настоящето и има бъдеще. Фестивалът е
един нагледен урок по история и краезнание, урок който се възприема лесно и не се
забравя никога. Урок който впечатлява.

Вашата подкрепа ще е чест и отговорност за нас !

С уважение,

Иван Пещерски

Председател Сдружение „Пролетно хоро“ - Велинград
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Седми национален фестивал за любители на българските хора „Пролетно хоро“

24 март, Велинград 2018 г.

"Сънуваме хоро и хоро наяве играем!!!"

„Сън ми се присъни, мале ле. Сънувах, че байрак вея и хоро водя.
Хоро водя, мале ле, хоро за чудо и приказ. Напред гледам, мале ле, пред мен
тъпани бият - тъпани бият, гайди свирят.
Зад мен гледам, море виждам. Море от хора, мале ле, и всичките на хоро се
хванали. Хоро играят, песни пеят!
Пък как ми се иска, мале ле, сънят ми явен да стане и аз наяве, мале ле, хоро да
водя и байрак да вея.
Сънувай, Велинград! Събуди се във Велинград! Хвани се на хорото, на хорото,
пролетното!“

Velsport24.com - Медиен партньор на национален фестивал "Пролетно хоро"
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