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Български багри и ритми в Пролетно надиграване 2013

В истински празник се
превърна Пролетното надиграване в ЕГ“Д-р Иван Богоров“, което се проведе на 22
март в спортна зала „Младост“ . То се организира за

родните танци.
За радост на публиката и
организаторите на надиграването присъстваха и възпитаници на Езикова гимназия,
които вече са студенти, но

четвърти път , като в надпреварата се включиха 6 отбора
– 4 от ученици, един учителски и отбор на гостите от
ОУ“Алеко Константинов“.

помнят тръпката от предишните оспорвани състезания.
Че не са забравили наученото ,показаха трикратните победители Георги Петров и

Състезателната програма
включваше 11 хора от различни фолклорни области.
Водещите на надиграването
допълваха изпълненията с
подробна информация за
произхода и характера на-

Йорданка Тошкова, които се
включиха в кръшна ръченица.
Надиграването спечели
отбор „Момина сълза“ със
състезателки от ХІ и ХІІ
клас. Втори е отбор „Рози“

от Х клас. На трето място –
отбор „Кактус“ с участието
на преподаватели от ЕГ. Заслужени награди получиха и
танцьорите от отбор „Детелини“ от ХІ-а клас и отбора

„ Кокиче“. Оказа се, че те са
не само прекрасно познават
и изпълняват българските
народни хора, но и пеят народни песни, тъй като участват във фолклорна група

на осмокласниците „Люляк“.
Наградата за най-добър водач на хорото - Баш – спечели Елеонора Райкова. Приза
за импровизатор на „куйрука“ си поделиха ветеранът
от всички надигравания Ди-

към читалище „Нов път“ в
с.Добрич.
Надиграването се организира от танцов клуб „Богоровци“
с
ръководител
Стефка Иванова, които доказаха , че в динамичния ХХІ

митър Делев от отбора на
учителите и малката Калина
Колева от гостите от
ОУ“Алеко Константинов“.
Много овации спечелиха
малките участници от отбор

век винаги има място за истински български багри и
ритми и че нашия фолклор е
неизчерпаемо богатство, от
което винаги трябва да се
учим и вдъхновяваме.

