Троян ще бъде място за срещи на танцови и певчески
формации в продължение на 2 дни
Понеделник, 5 Юли 2021

Троян ще бъде място за срещи на танцови и певчески формации в продължение на 2 дни. От 9.07-до
10.07.2021 година.
В красивия балкански град ще имат удоволствието да се запознаят и обменят опит хореографи,
танцьори, певци , членове на клубове за хора, самодейни танцови колективи, певци и певчески
формации, съобщи организаторката на фестивала Цветомира Крумова.
По време на международния фестивал на изкуствата „Сърцето на Балкана“ в Троян ще видим и чуем
над 20 състава с близо 500 човека от цялата страна – от Бургас до Кюстендил и София, и от всички
краища на Северна България. Ще има и международно участие – ФОЛКЛОРНА ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ
„БЪЛГАРИЯ“ от град Нотингам, Великобритания
Организатори на събитието са Туристическа агенция „Амадеус77” – Пловдив, танцово студио
„Милениум” – Пловдив с ръководител Цветомира Крумова (която е позната на троянци от подобен
фестивал в Троян през 2015-та), и с любезното съдействие на Община Троян.
Целта на фестивала на изкуствата „Сърцето на Балкана“ е да предостави възможност за изява на
всички участници – деца и възрастни – пред широка публика. Да развият и популяризират музикалното
и танцовото изкуство, както и да даде възможност за сътрудничество между ръководителите на
съставите и обмяна на опит и знания. Организиране на съвместни дейности за запознаване и
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сприятеляване на изпълнителите. Фестивалът няма конкурсен характер и е отворен за читалища,
училища, студиа, ОДК, Младежки и студентски домове, академии, клубове, частни школи,
индивидуални участници и др.и няма възрастово ограничение.

Програмата на фестивала на изкуствата "Сърцето на Балкана" е следната:

петък, 9 юли, Троян, площад "Възраждане"
18.30 ч. - начало на фестивала с народни хора на площад "Възраждане"
18.45 ч. - официално откриване
19.00 ч. - концерт

събота, 10 юли, Орешак, Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата
(НИХЗИ)
10.00 ч. - начало на деня с народни хора
10.30 ч. - начало на концерта
След края на концерта - награждаване на всички участници с плакети и грамоти
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