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П Р О Т О К О Л
Днес, 23 май 2010 г., се проведе заседание на журито на I-ия
Национален фестивал за автентичен фолклор „Кехлибарен грозд“, в състав:
Председател: Розалина Гогова - етнограф
Членове: 1. Иван Димитров – ръководител на Нородния оркестър към
Община Хасково
2. Елена Паскова – председател на Народно читалище „Просвета-1925“
село Лозен, обл. Хасково
Конкурсната програма на фестивала започна в 11:00 часа на 22 май 2010
г. и завърши в 17:00 часа на 23 май 2010 г.
Постъпили са общо 42 заявки за участие, а участниците във фестивала са
над 600 души.
След обсъждане, журито взе следното

РЕШЕНИЕ:
Приз на фестивала получи НЧ "Йордан Драгнев -1894" с. Крушари, обл.
Добрич
Специалната награда на организатора НЧ "Просвета" с. Лозен
получи НЧ "Искра" с. Челопечене, общ. Каварна
В раздел Обичаи, легенди и народни предания бяха отличени
Първо място Разказвачката Мата Костадинова при НЧ "Светлина-1927" с.
Райкова могила, общ. Свиленград
Второ място Група за народни обичаи с обичая Жътва при НЧ "Пробуда1910" с. Странско, общ. Димитровград
Трето място Самодеен състав за автентичен фолклор при НЧ "Наука" с.
Динево, общ. Хасково
В раздел Певчески групи бяха отличени
Първо място Смесена певческа фолклорна група при НЧ "Изгрев" с. Мезек,
общ. Свиленград
Втора награда Фолклорна група при НЧ "Република-1950" с. Мокрище,
общ. Пазарджик
Трета награда Певческа група "Тракийка" при НЧ "Никола Вапцаров" с.
Костиево, общ. Марица
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В раздел Танцови групи и ансамбли бяха отличени
Първа награда Ансамбъл за автентичен фолклор "Бяла Неда" при НЧ
"Напредък" гр. Смядово, обл. Шумен
Втора награда Младежки танцов състав "Дикани" при НЧ "Дядо Иван
Арабаджията - 1926" с. Царацово, общ. Марица
Трета награда Фолклорен танцов състав при НЧ "Слънце" с. Браница, общ.
Харманли
В раздел Индивидуални изпълнения бяха отличени
Първа награда Десислава Иванова Иванова при НЧ "Дядо Иван
Арабаджията - 1926" с. Царацово, общ. Марица
Втора награда Ася Тонева при НЧ "Никола Впцаров" с. Костиево, общ.
Марица
Трета награда Никола Караджов при НЧ "Отец Паисий-1905" с. Горно
Черковище, общ. Казанлък
В конкурса за най-красива автентична носия бяха отличени
Първо място за представянето на носии от НЧ "Дядо Иван Арабаджията1926" с. Царацово, общ. Марица
Второ място за представянето на носии от НЧ "Зора-1930" с. Челник, обл.
Ямбол
Трето място за представянето на носии от НЧ "Заря-1957" с. Минерални
бани, обл. Хасково
Журито единодишно взе решение да не предоставя писмени или устни
рецензии относно изпълненията на участниците.
Настоящият протокол да се публикува в сайта на фестивала.
с. Лозен, обл. Хасково
30.06.2013 г.

Председател на
Организационния комитет на фестивала: ............................................
/ Христо Янъков /

