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Става вече устойчива традиция в дните, в които почитаме паметта на Ботев и падналите
за свободата на България герои, ПП “Нова Зора“ да организира Фестивал на
патриотичната песен. В Плевен, в града на епичните сражения, в който преди 136
години изгря свободата на Отечеството, организацията на ПП “Нова Зора” под
ръководството на общинския председател Евгения Иванова вече за трети път
организира национален фестивал на патриотичната песен. Тази благородна традиция
през тази година бе разширена с участието на изпълнители и на руски песни.
Съорганизатори на фестивала бяха и Национално движение „Русофили“, НД „Достойни
за България“, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и Съюз на пенсионерите –
2004.

Това е причината в историческия град да няма място за русофобията, обзела
политическия елит и СМИ, а руската песен да участва наравно с българската в
репертоара на хоровете и вокалните състави.

В словото си при откриване на фестивала зам.-председателят на ПП „Нова Зора“ Румен
Воденичаров изрази преклонението пред всички читалищни дейци и ръководители на
хорове и вокални групи, които с доброволната си дейност разпалват въгленчетата на
родолюбието и българщината. „Докато има сънародници като вас, които пазят жива
историческата памет и вековни традиции, България ще я има и ще пребъде “- каза той.

Поради дъждовното време тази година програмата се проведе в зала „Катя Попова“.
Участваха 6 хора и повече от 20 вокални състава от всички възрастови групи.
Публиката щедро награждаваше с аплодисменти изпълнителите. Особено умиление
предизвика изпълнението на руски песни от детския хор на гимназия по изкуствата
„Панайот Пипков“ с ръководители Диана и Венета Русеви. Мощното пеене на мъжката
вокална група „Змей Горянин“ от с. Зверино пък накара слушателите в залата спонтанно
да се хванат „На хоро“.

Журито в състав г-жа Елка Михайлова, преподавател по народно пеене в НУИ „П.
Пипков“, г-жа Ваня Димитрова – диригент на детски хор „Звъника“ към ЦРД- Плевен, и
г-н Валентин Недялков, преподавател по кавал в НУИ „П.Пипков“, раздаде следните
награди:
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За изпълнение на хорове: Хор на учителите при НЧ „Извор“ - Плевен с рък. Галя
Кръстева – с купа и хор на песионерски клуб „Мизия“ с рък. Живка Петрова – с медал.

За изпълнение на вокални групи: Вокална група „Студенец“ с рък. Лазар Пеев, с.
Садовец, община Долни Дъбник – с купа и формация „Балкански ритми“ с рък.
Борислав Георгиев, НЧ „Пробуда“-Плевен – с медал

С купи за индивидуално изпълнение: Диана Миленкова и Калинка Рачева от Плевен, и
Малин Коцев, с.Угърчин

Специална награда на в. „Нова Зора“ получиха: Певческа група „Георги Измирлиев“,
Горна Оряховица и група за шлагери „Минаха години“ при НЧ „Л. Кандев“, гр. Искър.

Председателят на литературното жури г-н Иван Атанасов обяви и награди за
литературния конкурс посветен на Ботев: за поезия – на Румен Руменов Воденичаров,
Първа английска гимназия, София, и за есе - на Татяна Йорданова, СОУ „Крум Попов“,
гр. Левски.

Като потвърждение на сентенцията „Няма нищо по-хубаво от лошото време“
Фестивалът на патриотичната песен завърши с общо хоро на участници и слушатели в
залата. Всички се разделиха с препълнени сърца, убедени, че идната пролет отново ще
продължат традицията в Дните на Ботев.
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