ФЕСТИВАЛЪТ НА ПАТРИОТИЧНАТА ПЕСЕН „ОТЕЧЕСТВО“, НАЧИНАНИЕ ВДЪХНОВЯВАЩО И НЕО
Автор: Зора

На 2 юни, в град Плевен, бе открит Фестивалът на патриотичната песен „Отечество“,
организиран от областната структура на ПП „Нова Зора“ и Творческо обединение „Зора“
към сдружение „Еразия“. Председател и на двете е неуморната и вдъхновена Евгения
Иванова.

Тази година Фестивалът е осми поред. Този факт предполага утвърждаването на една
традиция, привлякла вниманието не само на плевенската общественост, но и на състави
и гости дошли от различни краища на страната и изпълнили до краен предел зала „Катя
Попова“, където в последния момент бе приютена културната проява, заради лошата
метеорологична обстановка. 38 състава от цялата страна се включиха в 8-то издание на
фестивала. Техните изпълнения бяха оценявани от авторитетно жури с председател
Елка Недялкова - преподавател в НУИ „Панайот Пипков” и членове: преподавателят в
същото училище Валентин Недялков и Ваня Делийска – ръководител на детския хор
„Звъника“, една от културните гордости на града.

Точно в 10:00 часа гръмнаха звуците на „Мила Родино“. След химна, с кратко
приветствие към участниците и зрителите се обърна председателят на ПП „Нова Зора“
и главен редактор на едноименния седмичник - Минчо Минчев. (Словото поместваме
отделно.)

Евгения Иванова имаше привилегията да открие фестивала и да покани на оригинално
украсената сцена, най-напред Фанфарния духов оркестър от Начално училище „Христо
Ботев“, Плевен, с ръководител Павлин Ангелов и Вокална група „Ботевци пеят“, с
ръководител Надежда Николова. В деня на Ботев и загиналите за Свободата на
Отечеството, техните изпълнения бяха искрата, от която лумна пламъкът на
патриотичните вълнения, обхванал и участници, и публика.

Заредиха се различни хорове и групи, индивидуални изпълнители и дуети. Пееха и
млади, и стари, пееха участници и зрители. Журито не прекъсваше участниците, водеше
си бележки, понякога слушаше заинтригувано, друг път си кимаха с глава един на друг,
но никой, както се видя, не се усъмни в тяхната компетентност, авторитет и
справедливост в оценките.
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Точно в 12 часа водещата на събитието Даниела Заркова прикани участниците и
публиката със ставане на крака да почетат паметта на героите. Воят на сирените влетя
в зала „Катя Попова“, издигна се над смълчаните редове, изпълни душите и сърцата на
присъстващите, и сякаш съедини жарта на подвига в наднебесните български
поселения с живия пламък на патриотичното чувство, огласявано от безсмъртните
звуци на вечните български песни.

Организаторите бяха вписали в сценария и една изненада, която се оказа може би
най-неочаквана тъкмо за главния редактор Минчо Минчев. Той трябваше да награди с
отличителен знак „30 години вестник „Зора“ изявени доброволци – разпространители на
вестника. Оказа се, че Евгения Иванова и за това е помислила. Знаците бяха
предварително изработени, а удостоверенията към тях – надписани.

Освен това за участниците, които се състезаваха в различни категории, тя бе
предвидила многобройни награди и достойни отличия. За журито остана само
удоволствието да уточни отличените.

Много колективи и отделни изпълнители бяха наградени. Награди получиха и много от
организаторите, но най-важния извод от този паметен ден, 2 юни, около който всички се
обединиха, е че Фестивалът на патриотичната песен е прекрасно начинание вдъхновяващо и необходимо.

Наградени участници

Хорове:

Звание “Лауреат” бе присъдено за Хор „Балкански звуци“, с ръководител Живка
Петрова;

Първо място получи Камерен хор град Тервел, с ръководител Живко Колев;
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Второ място бе дадено на Хор “Емилия Банчева” с ръководител Галя Кокорска;

Второ място получи и Камерна формация “Лира”, град Нови пазар, област Шумен, с
ръководител Милка Данаилова;

Вокални групи: Лауреат на Фестивала е вг от с. Одърне, община Пордим, с ръководител
Величка Димитрова;

Първо място - вокална група “Дружба” при Народно читалище “Пробуда” 1907, село
Подем, община Долна Митрополия;

Първо място се присъди и на Мъжка певческа група “Георги Измирлиев” от град Горна
Оряховица, с ръководител Аспарух Костов;

Второ място – Вокална група “Извор” при Клуб на пенсионера, с. Телиш, област Плевен,
с ръководител Веско Генчев;

Вокална група “Еделвайс” при Народно читалище “Иван Радоев”, град Пордим, с
ръководител Красимира Борисова;

Трето място - Вокална група “Наша песен” село Коиловци, община Плевен, с
ръководител Николина Станчева;

и на Вокална група “Надежда” при Клуб на пенсионера, град Белене, с ръководител
Стефка Джантова.
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Най-високата награда за индивидуално изпълнение получиха Ива Николаева Иванова
от с. Стежерово, община Левски и Румен Петков от Клуба на хора с увреждания, град
Плевен.

Журито присъди звание “Лауреат” на Начално училище “Христо Ботев” град Плевен - за
цялостна творческа дейност;

златни медали получиха Фанфарен духов оркестър, с ръководител Павлин Ангелов;

и Вокална група “Ботевци пеят”, с ръководител Надежда Николова.

Специалната награда на вестник “Нова Зора” получи Красимир Кунчев от град Червен
бряг.

Специалната награда на ПП “Нова Зора” бе връчена на Група за морски патриотични
песни “Катерник” при Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса, град
Созопол, с ръководител Наска Калата.
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