A bulgáriai „Favorit” folklór formáció
vendégszereplése Budapesten
2019. április 13-16.
А „ProLet” Táncklub meghívására 2019. április 13. és 16. között
Budapesten vendégszerepel a Favorit folklór formáció. A tizenkét
tehetséges fiatal, az 1967-ben, Kotel városban létrehozott „Filip Kutev”
Országos Népművészeti Iskola tanítványai. Az iskola, ahol népdalokat,
népzenét, néptáncot tanítanak és tanulnak, az első ilyen Európában, és
nem csak a bolgár gyerekeknek, hanem külföldieknek is lehetőséget
biztosít, hogy közelebbről megismerjék a bolgár folklórt, kultúrát,
megérezzék a bolgár szellemiséget. A diákok elsajátítják a kaval-, duda-,
mandolin-, gadulka-, népdal-, néptánctudást, a húros hangszerkészítést
és -javítást. A Budapestre ellátogató fiatalok különböző országos és
régiós elismerésben részesültek, nemzetközi fesztiválokról díjjal tértek
haza.
Budapesten több helyen tudjuk majd zenéjüket és éneküket
meghallgatni, táncaikat megnézni.
Április 13. szombat

16 óra Koncert a Vizivárosi klubban (Budapest I. Batthyány u. 26.)
Április 14. vasárnap

11 óra Tavasz hangjai a Bolgár Ortodox Templomban (Budapest 9. ker.
Vágóhíd u. 15
Du Koncert a Budapesti Tavaszi Vásáron, Duna-korzón
Április 15., hétfő

10 óra Látogatás a Bolgár Óvodában (Bajza u. 44.)
18 óra Koncert a Bolgár Kulturális Intézetben
19:00 Táncház „ProLet” Táncklubbal
Koncertprogram / előzetes
1. Tamburák: Szevernjaska/Északbulgariai racsenica és Majusi
Kopanica;
2. Szerevnjaski/Északbulgariai tánc;
3. Marijka – népdal, tánc és zenei kísérettel;
4. Ej Dene – népdal, tánc és zenei kísérettel;
5. Szép Jordanka énekel – népdal, tánc és zenei kísérettel;
6. Csilingelnek a vízüstök - Népdal, tánc és zenei kísérettel;
7. Jano, Angelino – Népdal, tánc és zenei kísérettel;
8. Két szvit gadulkán

Представяне
на
младите фолклорни изпълнители на български народни песни
и танци - Формация „Фаворит“
По покана на Танцов клуб „ПроЛет“ на посещение в гр. Будапеща от
13 до 15 април 2019г. включително, са младите фолклорни
изпълнители на български народни песни и танци - Формация
„Фаворит“. Всичките 12 момчета и момичета от формацията са
възпитаници на НУФИ /Национално училище по фолклорни
изкуства/ „Филип Кутев“, гр. Котел, България. През 2018г. са изнесли
няколко самостоятелни концерта с музика, песни и танци от извора
на българския фолклор. Всеки от тях е носител на няколко
регионални и национални награди. Получили са отличия на
международни фестивали, като представители на НУФИ „Филип
Кутев“.
При посещението си в Будапеща ще изнесат едночасов концерт, на
който ще пеят, танцуват и свирят с тамбури, гъдулка и акордеон.
Формация „Фаворит" ще изпълнят:
1. Тамбури: Северняшка ръченица и Майска Копаница;
2. Танцьори-Северняшки танц;
3. Мърика мамо Марийка – песен с танц и музикален съпровод;
4. Дене Мъри – песен с танц и музикален съпровод;
5. Запяла е хубава Йорданка – песен с танц и музикален съпровод;
6. Менците дрънкат – песен с танц и музикален съпровод;
7. Яно Ангелино – песен с танц и музикален съпровод;
8. Гъдуларите ще свирят две сюити.
https://www.youtube.com/watch?v=39kPC4Qi1MA&feature=share&fbclid=IwAR2zTfrqnOPoC3g1Fq
pyq6ELGP443NZfMo0OeRf_rcKPq-59ZyoJp8gV-DE
https://www.youtube.com/watch?v=NY4I4Ml4RF0&feature=share&fbclid=IwAR1maXj4_r3G8Fmr6b
NU6WFKXpzRiOADhgKML0epCJ6uIyBcV5XraLRAuqM
https://www.youtube.com/watch?v=RkAWdExjKYw&feature=share&fbclid=IwAR32fpmxaCbr7R77_V0lRv_AywJYPIWmm60EQ4TJu-pLee9UBMuLajndOo
https://www.youtube.com/watch?v=FPCaLCAmbOk&feature=share

