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В тези трудни времена на пандемията „Ковид 19“ и икономическите проблеми в
национален мащаб, един фестивал на патриотичната песен със знаковото име
„Отечество“ в Плевен, събра вдъхновенията и артистичните страсти на стотици жени и
мъже и много деца, в двора на Регионалния исторически музей.

За десети път общинската организацията на ПП „Нова Зора“ в града пое отговорната
задача да осъществи не конкурс-надпяване на млади и стари люде от цялата страна, а
тържество на непресекващия вокален и хореографски талант на България.

Фестивалът срещна за пореден път хора, петимни за искрено общуване с музиката,
забравили за малко личните си грижи и проблеми, протегнали души към орисията на
Отечеството.

След като Евгения Иванова, председател на ПП „Нова Зора“ в града обяви фестивала
за открит и сцената беше превзета от фолклорния танцов ансамбъл „Шопско
настроение“ с ръководител Пламен Дограмаджиян. Децата – истински артисти,
изиграха „Пиринска четворка“ и „Пазарджишка копаница“ и поведоха тържеството
напред.

След това се появи една великолепна певица и актриса - Раиса Полякова, руска
магьосница, която изпълни със страст и артистичен огън „Калина красная“ и
българската песен „Богатство“.

След нея, един изключително талантлив вокалист, композитор и автор на песни и
текстове, Красимир Кунчев, известен бард, вкара в „Среднощния експрес“ и
„Хайдушката песен“ любителите на автентична съвременна музика – социално
ангажирана, злободневна и динамична.

Когато той приключи, започна истинският ход на фестивалната програма. Състави и
индивидуални изпълнители от цялата татковина заредиха с настроение и дарба
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зрители и очакващи реда си вокалисти.

Състави от Русенския край (с. Долно Абланово), от Шуменско (гр. Нови пазар), от
Пазарджишко (гр. Стрелча), от Горна Оряховица (Мъжки вокален състав, многократно
награждаван), от Ловешко (гр. Луковит и Угърчин), от Плевенските простори (гр.
Белене, гр. Славяново, гр. Гулянци, с. Подем, с. Коиловци, с. Сухаче, гр. Левски, с.
Върбица, с. Телиш, с. Шияково) и, разбира се, Плевен, в десетки превъплъщения на
местни изпълнители.

Незабравими ще останат прекрасните певчески прояви на вокалната група от с. Сухаче
с ръководител Крум Ефремов. Те заслужиха първото място с чудесния изпълнителски
талант, оригинална звучност, заслуга на ръководителя им. Хвала на тези отлични певци!

Имаше и участници от Бургаския край. Отдавна неповторимият състав Група за морски
патриотични песни „Катерник“, облечени с автентичните униформи - мъже и жени,
представят оргиналната песенна мощ на морските хора.

Не бих пропуснал индивидуалните изпълнители, участници във Фестивала на
патриотичната песен. До утвърдени певци и певици, познати от предходни прегледи,
силно впечатление направиха две момичета от Луковит, първо като дует при фолклорна
формация „Дилянка“, а след това като индивидуални изпълнители. Трудно ще бъдат
забравени техните песни „Дунаве, бели Дунаве“ и „Георги на Рада думаше“. Запомнете
техните имена на бъдещи вокални фаворити: Велизара Ангелова и Видиан Данаилова.
Специални поздравления и за опитния „състезател“ Петко Грамчев.

Истинско вокално чудо стана Христина Веселинова – индивидуална изпълнителка от гр.
Левски. Нейната песен „Яничери ходят, мамо“ трогна и жури, и публика. Тя е
победителката във фестивалната програма. Нейното първо място обещава хубаво
музикално бъдеще.

След осемчасовата феерия на български гласове, повели прекрасните песни на
България, нека да благодарим на г-жа Евгения Иванова, която сътвори
изключителните усилия и неизчерпаемата енергия да направи от песенния фестивал в
Плевен, една топла патриотична преградка за Отечеството ни!
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