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PROGRAM
of the  XII World Champioship of Folklore

“WORLD FOLK 2022” 

18 August, 2022
10:00 - 14:00  Welcoming the groups of the 1-st part

19 August, 2022
10:00 - 14:00  Welcoming the groups
   Free day, excursions

20 August, 2022
17:20 - 21:30      Competition program on Stage “Prosveta - 1888” Community  

  center - Pomorie
19:30               Official Opening 

21 August, 2022
   Free day, excursions

22 August, 2022
10:00 - 14:00  Free day, excursions

23 August, 2022
12:00    Departure of participants of the 1-st part
10:00 - 14:00  Welcoming the groups of the 2-nd part
   Free day, excursions

24 August, 2022
10:00 - 14:00  Welcoming the groups
   Free day, excursions

25  August, 2022
   Free day, excursions

26  August, 2022
   Free day, excursions

27 August, 2022
16:00 - 21:50      Competition program on Stage “Prosveta - 1888” Community  

  center - Pomorie
21:30               Official Closing

28 August, 2022
12:00    Departure of participants of the 2-nd part

The outdoor events will be held at the appropriate weather.
The organizers reserve the right to amend the initial program of the festival.
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The soul of the people is in folklore 

For centuries running the best representatives 
of the people have put the best part of their soul in folk 
songs, dances and customs. Their striving was to har-
monize all of this with the requirements of the divinity 
and to obtain the prosperity for their people. The suc-
cessful elements of this folk art have been forced over 
centuries and have formed the collective and eternal 
soul of the people. And the storage and distribution of 
this soul is an important part of the struggle of the na-
tions for their survival.

At the present moment the Great battle of na-
tions is being held. This is the battle of the nations with 

money and the institutions that own it - the banks and their employee organizations. De-
spite the huge advantage of the banks and their allies, the nations still exist. The events 
in Greece, Spain, Portugal and Italy confirm the actuality of the battle. And it will burst 
forth on many other places. Part of the weapon of the nations is precisely folklore and 
its beauty.

Beauty will save the world. This is the beautiful dream of the mankind, that 
remains topical in the contemporary informational society too. Because the reality of 
today reveals huge contradictions and disharmonies in a planetary scale. The growing 
conflict between rich and poor, between North and South, between growing population 
and limited opportunities for its feed put more and more questions before the mankind. 
The existence of many nations is threatened; the existence of the entire mankind is 
threatened. We seek the direction of existence, of survival and prosperity of nations.

The global contemporary world is informational one. Whether we want it or not, 
computer and television technologies enter the households, offices, industries, trade 
sites and all social activities throughout the world. To find adequate responses, we need 
to know what is the basis of the informational society - the information. Seems like a 
good definition that information is a time-spatial orderliness of energy. In this regard, 
information is an antipode of entropy. It is not accidental that the amount of information 
is estimated with a turn sign of the formula of entropy.

In fact, entropy is a measure of chaos. Therefore in modern social changes chaos 
has always dominated. But well-organized chaos, which does the well informed and 
organized structures lot of good. And folk art is exactly the negation of chaos. Harmony 
and beauty of the works of folk art have survived over centuries and millennia. This 
is the weapon against the chaos, which our ancestors have bequeathed us. This is an 
informational weapon we can wrestle with and preserve the values of the particular 
nations that make up the treasury of mankind. But for this to happen, all contemporary 
potentialities of information technologies should be used, combined with the beauty, 
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energy and harmony of the traditional folk arts. The soul of the people is in folk art, in 
folklore.

Naturally, preservation and dissemination of the beauty and the powerful influ-
ence of folklore can not be realized without the dedicated labour of the contemporary 
performers and distributors of folklore. This is the merit of the hundreds of thousands 
of contemporary performers of the folk art. This is the merit of the thousands organizers 
of festivals and producers of folklore.

In Bulgaria there is a very strong tradition of preservation and dissemination 
of folklore. There are many folklore festivals and folk fairs, which for decades work 
successfully in this direction. The most authoritative and large are the fairs in Koprivsh-
titsa, on the Verge, Stara Planina Fest “Balkan Folk” and many others. Since I am an 
immediate participant in the work of Stara Planina Fest “Balkan folk” in the last fifteen 
years, I will afford myself to write a few words about this miracle of the Bulgarian 
national spirit.

What did Stara Planina Fest “Balkan Folk” accomplish during these fifteen 
years? Not only that through its stages have passed more than 120,000 (one hundred 
and twenty thousand) singers, musicians and dancers from all parts of Bulgaria and 
more from 18 European countries, it also became a forefather of a Revival of the Bul-
garian folk art. Started at a time, when in the nascent cable television industry indivis-
ible and frankly dominated the “chalga”, with its television products it gained a worthy 
place for the folklore in the television broadcasting. Thanks to the influence of Stara 
Planina Fest “Balkan Folk” many lost local folklore festivals revived, and also many 
new ones were created.

On the basis of Stara Planina Fest “Balkan Folk”, which from the beginning of 
XXII century became № 1 Festival in Europe for traditional folklore arts, we created 
the Musical Feasts “Euro Folk”. In the course of nine years Musical Feasts “Euro Folk” 
evolved as a compound of traditional folklore arts and contemporary television and 
computer technologies. Almost all stage performances of the festivals have been re-
corded with professional television equipment, and the producers Balkan Folk Acade-
my and Euro Folk Academy have made and distributed thousands of TV products. And 
now they make the regular weekly television broadcasts “Balkan Folk”, “Songs for the 
Soul”, “Wealth of Bulgaria”, “Let us be alive and well”, “Folklore Feast” and the chil-
dren’s folklore broadcast “Little Spring”. These programs are regularly broadcasted by 
50 cable televisions, by the national satellite televisions: “New Bulgarian Television”, 
“Bulgaria TV”, “Travel TV”, “Heros TV” and by the World Wide Internet Television 
“Euro Folk” at www.eurofolk.com and “Rodina TV” at www.tvrodina.com. Separate 
television products of Euro Folk Academy and Balkan Folk Academy are being emitted 
by almost all national televisions in Bulgaria and by televisions in Germany, Russia, 
Sweden, Belarus, Poland, Japan and other countries.

At the beginning of XXII century we created the European Association of Folk-
lore Festivals - EAFF. Under the auspices of EAFF the Musical Feasts “Euro Folk” 
evolved. This year the Musical Feasts “Euro Folk” joined about 45 folklore festivals in 
different European countries.
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In the last few years the World Folklore Academy and the World Association of 
fоlore Festivals - WAFF also appeared. You can see details about these festivals in the 
Programme of the World Championship of Folklore “World Folk 2011” and on the site 
www.eaff.eu

There is a new trend in the activity of EAFF, which is actually a world novelty. 
This is the organization and conducting of different by levels championships of folk-
lore. The aim is to create for the folklorists equivalent incentives with the competitors in 
Latin and ballroom dances in regional, continental and global scale. Four years ago we 
started with European TV Championship of Folklore, three years ago - with European 
Championship of Folklore, two years ago - with National Championships of Folklore. 
This year we marked the beginning of World Championship of Folklore “World Folk 
2011” too. These initiatives have proved successful and were supported by UNESCO. 
We hope in future they become major championships in the field of folklore and yet to 
retain the essential role of the Bulgarian collectives in them. Due to the high qualities 
of the Bulgarian performers and our lovely folk art, so far more than half European 
champions are Bulgarian collectives.

For the first year, we conduct the World Championship of Folklore “World 
Folk”. Gradually this form of organization and dissemination of folklore is gaining 
strength. The World Championship of Folklore “World Folk 2011” involves more than 
70 collectives from 21 countries.

Despite economic problems more and more collectives find the time and the 
money to take part in this modern form of storage, distribution and promotion of folk-
lore of their countries.

The World Championship of Folklore “World Folk 2011” is the crown of my 
half-century-old activity. I offer it as a gift to the nations and people who love folklore.

I heartily thank the participants in the World Championship of Folklore “World 
Folk 2011” and the people who support them morally and materially, so they can be able 
to come. I wish all of you health, joy and lots of creative success in the difficult mission 
of saving the world with the beauty of folklore.

Iliyan Nikolov /1946 - 2012/

It was written by Mr. Ilian D. Nikolov for the first World Championship of 
Folklore “World Folk 2011”. Unfortunately, Mr. D. Ilian Nikolov is not among us. 
The efforts of the organizers of this high forum with all forces will continue in the 
determined direction of development.
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Dear organizers, 
Dear participants and guests, 

The twelfth edition of the World Folk Championship 
“World Folk” 2022 for another year turns the Southern Bul-
garian Black Sea into the center of the flourishing folk art. 
This annual forum reminds us that all culture, customs and 

traditions are an invisible bond between artists from all over Bulgaria and a world that 
unites and captivates.

I am happy that the Pomorie stage is a conductor of the testament of the per-
formers to the next generations, will be able to draw from the energy of timeless folk 
values.

It is a great honor and privilege for Pomorie Municipality to host an event of 
such a problem. We are grateful that thanks to the organizers and their hard work, all 
children and youth in Bulgaria will turn to the folklore handed down to them by their 
grandparents.

Let’s once again welcome the distinguished participants from Bulgaria and the 
world - both in person and in the virtual variation of the competition.

Have a good time at the Championship, which I’m sure will once again immerse 
the audience in the magic of song and dance, giving them the opportunity to experience 
a colorful palette of stage emotions!

Good luck!

Ivan Aleksiev
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Wisdom of the ancestors

Despite the health, financial and political crises affecting 
the whole world, the twelfth edition of the World Folk Champi-
onship “World folk” will be held live. Taking advantage of the 
technological possibilities, the Championship also has its parallel 
online edition.

The Championship is organized by European Association of 
Folklore Festivals - EAFF, World Association of Folklore Festivals 

– WAFF and Euro Folk Academy with the support of the Municipalities of Nessebar and Munic-
ipalities of Pomorie. 

More than 60 groups and individual performers with over 1 000 participants will com-
pete in 9 categories and two age groups at the stages of the World Championship of Folklore 
“World Folk” 2022. The Championship is part of the Championship System of the World As-
sociation of Folklore Festivals – WAFF. The participants in the Championship system receive 
marks according to their achievements and participate in the ranking of the World ranking list of 
folklore WRLF. 

The European Association of Folklore Festivals - EAFF consists of more than 450 
festivals - members, which are held annually in the cities of London, Paris, Rome, Moscow, 
Saint Petersburg, Barcelona, Prague, Budapest, Ohrid and others. EAFF is accredited NGO - an 
organization with consultative functions at the Intergovernmental Committee to the Convention 
for Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO.

Art overloaded over the millennia by our ancestors gives expression to the rich cultural 
heritage, wisdom and tolerance. The beauty and harmony of the cosmic order is woven into 
folk art, which teaches us love for the beautiful, builds us as individuals, educates kindness and 
tolerance. Preserving and passing on to the next generations the wisdom of the ancestors is key 
to building a better world - a world of unity in diversity.

I would like to thank all the participants, artistic directors, cultural figures and all who 
support them materially and morally!  

I would like to thank the organizational teams, media support, sponsors, partners and 
TV teams, which by live broadcasting of all concerts on the Internet, will make this event avail-
able to the world!

I would like to thank the administrations of Nessebar and Pomorie for the support in the 
realization of this spectacular celebration! 

Let all participants and spectators keep good memories and with new energy continue to 
preserve the traditions and spirit of the ancestors. 

Preservation of the cultural heritage is priceless gift to the future generations! 

Kaloyan Nikolov
President of the 
European Association of Folklore Festivals - EAFF
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The contest system includes the following categories:
 
A) Folklore songs groups, authentic folklore (choirs and ensembles)
B) Folklore songs groups, modern arrangement of folklore music; - (choirs and ensembles)
C) Folklore dances groups, authentic folklore; (folklore dance groups, ensembles)
D) Folklore dances groups; modern choreography (folklore dance groups, ensembles)
E) Folklore mix ensembles -  Authentic performances; (live vocal, instrumental and dance)
F) Folklore mix ensembles -  Processed performances; (live vocal, instrumental and dance)
G) Folklore Instrumental groups; folklore music (ensembles and orchestras)
H) Folklore customs groups ; replica (folklore groups, ensembles)
 I) Group for old urban songs; (folklore groups, ensembles)
 *i  individual performers and duets by all categories exept E,F,H;
 *1  by all categories there is also ranking of children and young people up to 18 years. /in chil-

dren’s and youth groups can participate up to 30% of participants from different age /
 *2  by all categories there is ranking adults people up 18 years.
Formations that can take part in the competition program:
• folklore ensembles, song and dance groups;
• choirs;
• clubs for folk dances;
• groups for old urban songs;
• brass bands and folk orchestras;
• individual performers and duets;

The jury evaluates by the following 3 criteria:
   1. Level of complexity and technique of performance
   2. Presentation /costumes, properties, staging, selection of repertoire/
   3. Stage manners /behavior on stage, gestures, contact with the audience, spirit emanation, 

artistry/

Системата на оценяване включва следните категории:

A) Групи за народни песни, автентичен фолклор (хорове и хорове с акомпанимент)
B) Групи за народни песни, модерен аранжимент на фолклорна музика (хорове и хорове с 

акомпанимент)
C) Групи за народни танци, автентичен фолклор (фолклорни танцови групи, ансамбли)
D) Групи за народни танци - модерна хореография (фолклорни танцови групи, ансамбли)
E) Фолклорни ансамбли /смесени/ - автентичен фолклор (на живо вокал, инструментал и 

танци)
F) Фолклорни ансамбли /смесени/ - преработени изпълнения (на живо вокални, 

инструментални и танцови)
G) Фолклорни инструментални състави - фолклорна музика (оркестри)
H) Фолклорни групи за пресъздаване на обичаи - реплики (фолклорни групи, ансамбли)
I) Група за стари градски песни (фолклорни групи, ансамбли)
 *i индивидуални изпълнители и дуети от всички категории освен E, F, H;
 *1 за всички категории има класиране на децата и младежи до 18 години. В детските и 

младежките групи могат да участват до 30% от участниците от различна възраст
 *2 за всички категории има класиране за над 18 години.
Формации, които могат да вземат участие в конкурсната програма:
    фолклорни ансамбли;
    фолклорни певчески и танцови групи;
    хорове;
    клубове за народни танци;
    групи за стари градски песни;
    духови и фолклорни оркестри;
    индивидуални изпълнители и дуети;

Журито оценява по следните 3 критерии:
1. Ниво на сложност и техника на изпълнението
2. Представяне /костюми, реквизит, постановка, избор на репертоар/
3. Сценично поведение /поведение на сцена, контакт с публика, излъчване, артистичност/
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    -- 20 August 2022 ---                 
Stage “Prosveta ����” Community center 

-  Pomorie
    
     
17.20 Female vocal group “Rosna kitka”, Trio “Slaveyche”, Stefka Marinova 

and Klara Yaneva at “Napredak - 1887” Community center - Daskot vil-
lage, Pavlikeni municipality, Veliko Tarnovo region, Bulgaria
Category: A2, A2i, A1i, A2i

Art director: Borislav Dimitrov
 Female vocal group “Rosna kitka”:
1. “Pusta Pena”
2. “Mlad ovchar moma vodeshe”
3. “Zasvirila medna svirka” - Klara Yaneva
4. “Myatalo Lenche yabalka” - Stefka Marinova (�� years old)
5. “Kitka mi padna” - Trio “Slaveyche”

17.40 Vocal group “Sharena kitka” at “Hristo Botev - 1919” Community cent-
er - Dolno Kamartsi village, Gorna Malina municipality, Sofia region, 
Bulgaria
Category: B2

Art director: Petra Goranova

1. “Dafino, mome”
2. “Dimitro le”
3. “Slavey mi pee” 

17.50 Duet Petra Goranova and Desislava Hristova at “Hristo Botev - 1919” 
Community center - Dolno Kamartsi village, Gorna Malina municipality, 
Sofia region, Bulgaria
Category: B2i

Art director: Petra Goranova
1. “Chuy me, Dilmano”

20.08.2022 - Stage “Prosveta - 1888“ Community center - Pomorie
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17.55 Duet Desislava Hristova and Hristiyana Tsoncheva at “Hristo Botev 
- 1919” Community center - Dolno Kamartsi village, Gorna Malina mu-
nicipality, Sofia region, Bulgaria
Category: B1i

Art director: Petra Goranova
1. “Bre, Petruno”

18.00 Group for authentic folklore at “Probuda - 1929” Community center 
- Lyubenets village, Nova Zagora municipality, Sliven region, Bulgaria
Category: A2

Art director: Maria Petkova
1. “Slushayte, malo i golyamo”
2. “Sabrali mi sa, nabrali” 

18.10 Female vocal group “Zagorski zdravets” at Pensioners club - Zagortsi 
village, Sredets municipality, Burgas region, Bulgaria
Category: A2

Art director: Irina Koycheva
1. “Libe zalibih”
2. “Zaspala e malka moma”
3. “De se e chulo i vidyalo” 

18.20 Group for authenric folklore at “Nauka - 1904” Community center - 
Streltsi village, Brezovo municipality, Plovdiv region, Bulgaria
Category: А2

Art director: Stoyanka Gencheva
1. “Razbolya se moma Yanka”
2. “Diyo si Stani”
3. “Ya, izlez, izlez, Yane mori” 

18.30 Group for old urban and popular songs “Morski briz” at “Anhialo” Pen-
sioners club - Pomorie, Burgas region, Bulgaria
Category: I2

Art director: Veneta Petrova
1. “Spomen v noshtta”
2. “Slozhi glavata si na moite gardi”
3. “Tamo daleko”

18.40 Duet Veneta Petrova and Petar Dimitrov at “Anhialo” Pensioners club 
- Pomorie, Burgas region, Bulgaria     
Category: I2i

   
1. “Ranena dusha”      

 

20.08.2022 - Stage “Prosveta - 1888“ Community center - Pomorie
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18.45 Children’s folklore group “Velichkovche” at “Vasil Levski” Primary 
School - Velichkovo village, Pazardzhik municipality, Bulgaria
Category: B1

Art director: Emilia Apostolova
1. “Oy, Lazare, Lazare”
2. “Znay, Rado”
3. “Lyube le” 

18.55 Vocal group “Iskri ot vechnostta” at “Iskra - Letnitsa 1997” Community 
center - Letnitsa, Lovech region, Bulgaria
Category: B2

Art director: Temenuzhka Marinova
1. “Vecheray, Rado”
2. “Rade le, byalo kayrachko”
3. “Tragnala e malka moma” 

19.05 Group for spring folklore “Hadzhiliyka” at “Hadzhi Nayden Yovanovich 
- 1935” Community center - Yunatsite village, Pazardzhik municipality, 
Bulgaria
Category: A2

Art director: maestro Ivanka Konsulova
1. “Stano, Stanke, chervena yabalko”
2. “Lyubi me Georgi, laga me”
3. “Bre ‘dek se е chulo, videlo” 

19.15 Children’s-youth dance group “Svilenche” at “Prosveta 1870” Community 
center - Svilengrad, Haskovo region, Bulgaria
Category: D1

Art director: Galina Hristova
1. “Pirinski tants”
2. “Erkechki tants” 

19.30 Official Opening   

19.40 Surinder Singh at Punjab Folk Mela - Mohali, Punjab, India
Category: F2

 
19.45 Dance group “Ilinden” at “Prosveta 1870” Community center -  

Svilengrad, Haskovo region, Bulgaria
Category: D2

Art director: Galina Hristova 
1. “Trakiyski tants”
2. “Igri ot Shopluka” 

20.08.2022 - Stage “Prosveta - 1888“ Community center - Pomorie
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20.00 Folk choir “Stanko Panayotov” at “Prosveta 1870” Community center 
- Svilengrad, Haskovo region, Bulgaria
Category: B2

Art director: Kichka Slavova
1. “Hvalena moma”
2. “Todyo, lelin Todyo”
3. “Kate, Kate” 

20.15 Viktoria Teneva at “Prosveta 1870” Community center - Svilengrad, 
Haskovo region, Bulgaria
Category: A1i

Art director: Kichka Slavova
1. “Gaydine sviryat”
2. “Dimka si platno beleshe”

20.20 Dance club “Svila” at “Prosveta 1870” Community center - Svilengrad, 
Haskovo region, Bulgaria
Category: D2

Art director: Galina Hristova 
1. “Pirinsko horo”
2. “Breznishko horo” 

20.30 Violeta Balkanska - Lovech, Bulgaria
Category: I2i

1. “Zhenya” - lyrics and music by Violeta Balkanska
2. “Tseluvay me mnogo” - Russian song, Bulgarian lyrics Violeta Balkanska

20.40 Male folklore group and Female folklore group at “Sv. Kliment Ohridski 
- 1926” Community center - Sklave village, Sandanski municipality, Blago-
evgrad region, Bulgaria
Category: A2, А2

Art director: Metodi Georgiev

21.00 Del Navazan Bakhtiari at Ide Pardazan Hoor Arvand - Ahvaz, Khuzestan, 
Islamic Republic of Iran - Ahvaz, Khuzestan, Islamic Republic of Iran 
Category: A2

Art director: Ali Shaneh Sazan Zadeh

21.10 Biramanata at LKP Kusuka - Bandung, West Java, Indonesia
Category: G2

Art director: Arita Bagja Pramudita 
 
21.20 Mehdi Rezania - Edmonton, Alberta, Canada

Category: Е2i

20.08.2022 - Stage “Prosveta - 1888“ Community center - Pomorie
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-- 27 August 2022 ---                 
Stage “Prosveta ����” Community center 

-  Pomorie

16.00 Duet Mamatkulova Shohsanam and Holikova Bonu at Fergana regional 
branch of the State Institute of Arts and Culture of the Republic of Uz-
bekistan - Kokand, Fergana, Republic of Uzbekistan
Category: G2

Art director: Kurbonova Mukammal
1. Potpourri based on Uzbek folk songs

16.05 Group for spring folklore at “Probuda - 1910” Community center - 
Stransko village, Dimitrovgrad municipality, Haskovo region 
Category: A2, A1i, H2

Art director: Slavka Genova
1. “Tsarya na Rusya dumashe” 

           2. “Stoyan Ilchitsa dumashe” 
           3. “Zalyubila malka moma” - Donna - Maria Simeonova

4. Custom “Zameski”    

16.30 Female vocal group “Nadezhda” and Mariela Lentova at “Hristo Smirn-
enski - 1925 - Sadovo” Community center - Sadovo, Plovdiv region, Bul-
garia
Category: В2, В2i

Art director: Mariela Lentova
 Female vocal group “Nadezhda”:
1. “Tih vyatar vee”
2. “Zora se zazorila”
3. “Veliko si Rada dumashe” - Mariela Lentova
4. “Slanchitse, milo mamino”

16.40 Duet “Nastroenie” at the Union of the Blind people in Bulgaria - Plovdiv, 
Bulgaria
Category: В2i

Art director: Dimka Damyanova
1. “Chuy me, Dilmano”
2. “Horoto” 

16.50 Folklore group and Group for recreating customs at “Prosveta 1926” 
Community center - Krum village, Dimitrovgrad municipality, Haskovo 
region, Bulgaria
Category: A2, H2

Art director: Minka Ileva
 Folklore group:
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1. “Mamo lyo, ti ne vide li”
2. “Chudi se Yana”
 Group for recreating customs:
1. Custom “Blagovets”

17.00 Children’s dance group “Lakatniche” at “Mihail Lakatnik” Primary 
Base School - Burgas, Bulgaria 
Category: D1   

Art director: Dafinka Tigarova  
1. “Trakiyski tants” 

               2. “Etno tants” 
               3. “Shopski tants”  

17.10 Vocal group “Mladi sartsa” at “Hristo Botev - 1927” Community center - 
Cherna gora village, Bratya Daskalovi municipality, Stara Zagora region, 
Bulgaria
Category: A2

Art director: Tanka Aleksandrova
1. “Geno na zbora sha ide” 
2. “Ot dolu ide, mar mila mamo” 
3. “Zamraknala e hubava Zhelka”
4. “Tamen se oblak zadade”

17.20 Group for old urban songs “Vyara, Nadezhda i Lyubov” at “Zahari Stoy-
anov - 1984” Community center - Plovdiv, Bulgaria
Category: I2

Art director: Pepa Dieva 
1. “Maria”
2. “Ti podavash raka”
3. “Dve salzi”
4. “Vyara, nadezhda i lyubov”

17.30 Nikolinka Stancheva - Plovdiv, Bulgaria
Category: A2i

1. “Zableyalo mi e agantse”
2. “Nazad, nazad, mome Kalino”

17.40 Group for old urban songs at “Prosveta 1926” Community center - 
Krum village, Dimitrovgrad municipality, Haskovo region, Bulgaria
Category: I2

Art director: Minka Ileva
1. “Tumbalalayka”
2. “Tsvetarkata Anyuta” 

17.45 Group for old urban songs “Damastsena” at “P. K. Yavorov 1867” Com-
munity center - Chirpan, Stara Zagora region, Bulgaria
Category: I2

27.08.2022 - Stage “Prosveta - 1888“ Community center - Pomorie



��

Art director: Maria Gadzhova
1. “Zhivot zharava”
2. “Zvani se” 

17.55 Duet “Damastsena” at “P. K. Yavorov 1867” Community cente - Chir-
pan, Stara Zagora region, Bulgaria
Category: I2i

1. “Godini minaha”
2. “Hey, priyateli”

18.05 Eva Balabanova at “Anastas Kipilovski - 1909” Community center - Kipi-
lovo village, Kotel municipality, Sliven region, Bulgaria
Category: A1i

Art director: Kina Koynova

1. “Mande le, Mande, hubava”
2. “Oy, Oyne, Toyne”

18.10 Folklore group “Rosna kitka” at “Razvitie 1927” Community center - 
Starmen village, Byala municipality, Ruse region, Bulgaria
Category: В2

Art director: Elenka Shishkova
1. “Lyube, lyube, parvo lyube”
2. “Skasal si Chernyo chehlite”
3. “Lyubihme se” 

18.15 Folklore group “Trakiyski biseri” at “P. K. Yavorov 1867” Community 
center - Chirpan, Stara Zagora region, Bulgaria
Category: В2

Art director: Maria Gadzhova
1. “Pesen za Balgaria”
2. “V gorite na Makedonia” 
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18.25 Duet “Yavorova salza” at “P. K. Yavorov 1867” Community center - Chir-
pan, Stara Zagora region, Bulgaria
Category: В2i

Art director: Maria Gadzhova
1. “Za tebe, Mariyke”
2. “Kalyo, Kalinke devoyko”

18.30 Yusein Smail at “P. K. Yavorov 1867” Community center - Chirpan, Stara 
Zagora region, Bulgaria
Category: В2i

1. “Proshka”
2. “Odi, male”

18.35 Folklore group “Detelina” and Zhechka Naneva at “P. K. Yavorov - 1928” 
Community center - Izvorovo village, Chirpan municipality, Stara Zagora 
region
Category: В2, В2i

Art director: Yusein Smail Osman
 Folklore group “Detelina”:
1. “Yano, Yanke”
2. “Ivan na Milka tihom govori”
 Zhechka Naneva:
1. “Avliga pee”
2. “Zagorka byala i chervena”

18.45 Group for authentic Rhodope folklore “Izvor ot Rodopa” at “Probuzh-
dane 1902” Community center - Gorsko Novo selo village, Zlataritsa 
municipality, Veliko Tarnovo region, Bulgaria
Category: A2, А2i

Art director: Rositsa Stefanova
1. “Hranila mayka, kutila” 
2. “Sednal mi e mlad terziya”
3. “Listni sa, goro” - Rositsa Stefanova

  18.55 Group for authentic folklore “Zdravets” at “Sveti Georgi” Pen-
sioners club - Pomorie, Burgas region, Bulgaria
Category: A2 

Art director: Petka Zlatinov
1. “Snoshti, male mo, otidoh”
2. “Bono le, godenichke le”      

    
19.05 Trio “Solovushka” - Varna, Bulgaria

Category: А2
Art director: Veselin Ivanov

1. “Cheremuha”
2. “Siten dazhd”
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3. “Izgrеla mi e”
4. “Malinovki”

19.15 Folklore dance group “Zemlyatsi” at “Probuzhdane 1902” Community 
center - Gorsko Novo selo village, Zlataritsa municipality, Veliko Tarnovo 
region, Bulgaria
Category: C2

Choreographers: Dragan Draganov
and Yordanka Uzunova

1. “Polah ot Pirina” - folk dances

19.25 Group for old urban songs “Evredika” at “Prosveta - 1919” Community 
center - Kostandovo, Rakitovo municipality, Pazardzhik region, Bulgaria
Category: I2

Art director: Nikola Yanev - Choli 
1. “Cherveni rozi”
2. “Ne se sardi, kogato placha”
3. “V gradinskata aleya” 

19.40 Folklore group “Pey sartse” at “Sveti Georgi” Pensioners club - Pomorie, 
Burgas region, Bulgaria
Category: A2

Art director: Kasandra Dimitrova
1. “Mariyka hodi za oda”
2. “Mandina mayka hodeshe”
3. “Mene bi drago, Stano mari” 

18.50 Male vocal group “Nashentsi” at “Napredak - 1869” Community center 
- Pirdop, Sofia region, Bulgaria
Category: B2

Art director: maestro Kuzman Kuzmanov
1. “Oral dedo”
2. “Den denuvam”
3. “Snoshti vidyah, mamo” 

20.00 Mixed folk chour at “Napredak - 1869” Community center - Pirdop, Sofia 
region, Bulgaria
Category: B2

Art director: maestro Kuzman Kuzmanov
1. “Momche na moma se prismyalo”
2. “Oy, Enyo”
3. “A bre, vie momchetie”
4. “Leperina” 
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20.10 Del Navazan Bakhtiari at Ide Pardazan Hoor Arvand - Ahvaz, Khuzestan, 
Islamic Republic of Iran
Category: A2

Art director: Ali Shaneh Sazan Zadeh
 
20.15 Vocal group “Feniks” at “Lui Brayl 1928” National community center of 

the blind people Sofia, Bulgaria
Category: I2

Art director: Georgi Holyanov
1. “Pod dazhda”
2. “Zhena”
3. “Poriv”
4. “Ne na voynata”

20.25 Folklore trio “Avliga” at “Peyo Kracholov Yavorov - 1978” Community 
center - Dupnitsa, Kyustendil region, Bulgaria
Category: А2

Art director: Rayna Hristova
1. “Zaspalo e Dine”
2. “Raztsafte se bozhur” 

20.35 Folklore ensemble “Izvorche” at “Hristo Botev - 1914” Community center 
- Krumovgrad, Kardzhali region, Bulgaria
Category: E2

Art director: Katya Cholakova
and Mitko Karamfilov

1. Mix of Rhodope songs  

20.50 Vocal ensemble “Elbetitsa” at “Videlina i identichnost” Association - Sofia, 
Bulgaria
Category: B2

Art director: Milena Andreeva
1. “A bre, yunache” - arrangement by Georgi Andreev
2. “Chie tova momiche” - arrangement by Georgi Andreev
3. “More, malay mome” - arrangement by Georgi Andreev
4. “Katerino, mome” - arrangement by Georgi Andreev 

21.00 Representative children’s-youth ensemble for folk songs and dances 
“Zdravche - Venche” at “Vasil Levski  - 1904” Community center - Velin-
grad, Pazardzhik region, Bulgaria
Category: F1

Art director: Ivan Ivanov
1. “Rade le” - performed by Maya Angelova, folk song
2. “Da znayat malkite momi” - performed by Maya Angelova and Veronika 

Manoilova, folk song
3. “Sabrali mi se, nabrali” - music and dance performance, folk music, choreog-

rapher and director Veselina Gizdova 
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21.15 Children’s dance ensemble “Mkhedruli-3” at Ltd. ZGVIS Harmonia 
- Kobuleti, Adjaria, Georgia
Category: C1

Art director: Irakli Tsetskhladze
Choreographer: Irina Khinikadze

1. “Gandagana” - dance
2. “Aphkhazuri” - dance
3. “Rachuli” - dance

21.10 Official awarding and closing ceremony
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ПРОГРАМА
на XII Световен шампионат по фолклор

“WORLD FOLK 2022”  

18 Август 2022 г.
10:00 - 14:00  Посрещане на групите - Първа част

19 Август 2022 г.
10:00 - 14:00  Посрещане на групите
   Свободен ден, екскурзии по желание

20 Август 2022 г.
17:20 - 21:30     Конкурсна програма на Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
19:30              Официално откриване

21 Август 2022 г.
      Свободен ден, екскурзии по желание

22 Август 2022 г.
     Свободен ден, екскурзии по желание

23 Август 2022 г.
12:00    Отпътуване на групите 
10:00 - 14:00  Посрещане на групите - втора част
    Свободен ден, екскурзии по желание

24 Август 2022 г.
10:00 - 14:00  Посрещане на групите
    Свободен ден, екскурзии по желание

25 Август 2022 г.
   Свободен ден, екскурзии по желание

26 Август 2022 г.
   Свободен ден, екскурзии по желание 

27 Август 2022 г.
16:00 - 21:50    Конкурсна програма на сцена НЧ “Просвета - 1888”-  гр. Поморие
21:30                Официално закриване

28 Август 2022 г.
12:00    Отпътуване на групите

 Проявите ще се проведат на открито при подходящо време.
Организаторите си запазват правото на изменение на първоначалната
програма на фестивала.
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Душата на народа е във фолклора

Векове наред най-добрите представители на 
народа са влагали най-добрата част от душата си в 
народните песни, танци и обичаи. Стремежът им е бил да 
хармонизират всичко това с изискванията на божественото 
и да измолят добруването на народа си. Сполучливите 
елементи от това народно творчество се е налагало през 
вековете и са оформяли колективната и вечна душа на 
народа. А съхранението и разпространението на тази душа 
е важна част от битката на народите за оцеляването им.

В момента се провежда Великата битка на народите. 
Това е битката на народите с парите и институциите, които 
ги притежават - банките и служещите им организации. 
Въпреки огромното предимство на банките и техните 

сьюзници, народите все още съществуват.
Събитията в Гърция, Испания, Португалия и Италия потвърждават актуалността на 

битката. А тя ще се разрази и на много други места. Част от оръжието на народите е именно 
фолклора и неговата красота.

Красотата ще спаси света. Това е красивата мечта на човечеството, която 
остава актуална и в съвременното информационно общество. Защото съвременната 
действителност разкрива огромни противоречия и дисхармонии в планетарен мащаб. 
Засилващите се противоречия между бедни и богати, между Севера и Юга, между 
увеличаващото се население и ограничените възможности за изхранването му поставят 
все повече въпроси пред човечеството. Застрашено е съществуването на много народи, 
застрашено е съществуването на цялото човечество. Търсим посоката на съществуването, 
на оцеляването и просперитета на народите.

Глобалният съвременен свят е информационен. Независимо дали желаем или не, 
компютърните и телевизионните технологии навлизат в къщите, офисите, производствата, 
в търговските обекти и във всички обществени дейности навсякъде по света. За да 
се ориентираме за адекватните реакции е необходимо да знаем каква е основата на 
информационното общество - информацията. Като добро се очертава определението, че 
информацията е времево-пространствена подреденост на енергията. В това отношение 
информацията е антипод на ентропията. Не е случайно, че  количеството информация 
се изчислява с обърнат знак на формулата на ентропията. Всъщност ентропията е мярка 
на хаоса. Затова в съвременните обществени промени винаги доминира хаоса. Но 
добре организирания хаос, от който полза имат добре организираните и информирани 
структури.

А народното творчество е точно отрицанието на хаоса. Хармонията и красотата на 
творчеството на народните изкуства са  просъществували през векове и хилядолетия. Това 
е оръжието срещу хаоса, което са ни завещали нашите предци. Това е информационното 
оръжие, с което можем да се преборим и да съхраним ценностите на отделните народи, 
от които се състои съкровищницата на човечеството. Но за да стане това, трябва да се 
използват всички съвременни възможности на информационните технологии, съчетани с 
красотата, енергията и хармонията на традиционните народни изкуства.

Душата на народа е в народното творчество, във фолклора. Естествено, съхранението 
и разпространението на красотата и въздействащата сила на фолклора не може да се 
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осъществи без самоотвержения труд на съвременните изпълнители и разпространители 
на фолклора.  ова е заслугата на стотиците хиляди съвременни изпълнители на народното 
творчество. Това е заслугата на хилядите организатори на фестивали и продуценти на 
фолклора.

В България има много силна традиция за съхранение и разпространение на фолклора. 
Има много фолклорни фестивали и народни събори, които от десетилетия работят успешно 
в това направление. Най- авторитетни и мащабни са съборите в Копривщица, на Предела, 
Старопланински събор “Балкан фолк” и много други. Тъй като съм непосредствен участник 
през последните петнадесет години в работата на Старопланински събор “Балкан фолк” ще 
си позволя да напиша няколко думи за това чудо на българския национален дух. 

Какво извърши Старопланински събор “Балкан фолк” през тези петнадесет години. 
Освен че през неговите сцени преминаха повече от 120 000 (сто и двадесет хиляди) певци, 
музиканти и танцьори от всички краища на България и още от 18 европейски страни, 
той стана родоначалник на Възраждане на българското народно творчество. Започнал 
по времето, когато в зараждащата се кабелна телевизионна индустрия безразделно и 
откровенно господстваше чалгата, със своите телевизионни продукти той извоюва достойно 
място на фолклора в телевизионния ефир. Благодарение на влиянието на Старопланински 
събор “Балкан фолк” се възродиха много загубили се местни фолклорни фестивали, а се 
създадоха и много нови.

На основата на Старопланински събор “Балкан фолк”, който от началото  на XXII век 
стана Фестивал № 1 в Европа за традиционните народни изкуства, създадохме Музикални 
празници “Euro Folk”. В продължение на девет години Музикални празници “Euro Folk” 
се развиваха като въединение на традиционните народни изкуства и съвременните 
телевизионни и компютърни технологии. Почти всички сценични изпълнения на фестивалите 
са записваха с професионална телевизионна техника, а продуцентите Balkan Folk Academy 
и Euro Folk Academy произвеждаха и разпространяваха хиляди телевизионни продукти. И 
сега те произвеждат редовните седмични телевизионни предававия: “Балкан фолк”, “Песни 
за душата”, “Богатствата на България”, “Да сме живи, да сме здрави”, “Фолклорна трапеза” 
и детското фолклорно предавание “Изворче”. Тези предавания редовно се излъчват по 50 
кабелни телевизии, по Националните сателитни телевизии: “Нова българска телевизия”, 
“България TV”, “ Travel TV”, “Херос TV” и по Световните Internet

телевизии “Euro Folk” на адрес www.eurofolk.com и “Rodina TV” на адрес www.
tvrodina.com. Отделни телевизионни продукти на Euro Folk Academy и Balkan Folk Acad-
emy са излъчвани от почти всички национални телевизии в България и от телевизии в 
Германия, Русия, Швеция, Беларус, Полша, Япония и други страни.

В началото на XXII век създадохме Европейската Асоциация на Фолклорните 
Фестивали - EAFF. Под егидата на EAFF се развиваха Музикални празници “Euro Folk”. 
Тази година в Музикалните празници “Euro Folk” се включиха около 45 фолклорни 
фестивали от различни европейски държави. В последните няколко години се появиха и 
Световната Фолклорна Академия и Световната Асоциация на Фолклорните Фестивали - 
WAFF. Подробно за тези фестивали може да видите в Програмата на Световния шампионат 
по фолклор “World Folk 2011” и в сайта www.eaff.eu.

Има една нова тенденция в дейността на EAFF и WAFF, която всъщност е световна 
новост. Това е организирането и провеждането на различни по нива шампионати по 
фолклор. Целта е да се създадат за фолклористите равностойни стимули със състезателите 
по латиноамерикански и спортни танци в регионален, континетален и световен мащаб. 
Преди четири години започнахме с Eвропейски TV шампионат по фолклор, преди три 
години с Европейски шампионат по фолклор, преди две години с Национални шампионати 
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по фолклор. Тази година сложихме началото и на Световен шампионат по фолклор “World 
Folk 2011”. Тези инициативи се оказаха успешни и бяха подкрепени от UNESCO. Надяваме 
се в бъдеще те да станат водещи първенства в областта на фолклора и същевременно да 
запазим съществената роля на българските колективи в тях. Поради високите качества на 
българските изпълнители и прекрасното ни народно творчество засега повече от половината 
Европейски шампиони са български колективи. За първа година провеждаме Световния 
шампионат по фолклор “World Folk 2011”. Постепенно тази форма на организиране и 
разпространение на фолклора набира сили. В Световния шампионат по фолклор “World 
Folk 2011” участват повече от 70 колектива от 21 държави. Независимо отикономическите 
проблеми все повече колективи намират време и средства да участват в тази модерна форма 
на съхранение, разпространение и пропагандиране на фолклора на своите страни.

Световния шампионат по фолклор “World Folk 2011” е венец на половин вековната 
ми дейност. Поднасям го в дар на народите и хората, които обичат фолклора.

От сърце благодаря на участниците в Световния шампионат по фолклор “World 
Folk 2011” и хората, които ги подкрепят морално и материално, за да могат да дойдат. 
Пожелавам Ви здраве, радости и много творчески успехи в трудната мисия за спасяването 
на света с красотата на фолклора.

Илиян Николов
/1946 - 2012/

President of the World Association of Folklore Festivals - WAFF
and the European Association of Folklore Festivals - EAFF

Това бе написаното от г-н Илиян Д. Николов за първия Световен шампионат 
по фолклор “World Folk 2011”. За съжаление г-н Илиян Д. Николов не е сред Нас. 
Усилията на организаторите на този висок форум с всички сили ще продължат в 
начертаната посока на развитие.
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  Уважаеми организатори, 
    Скъпи участници и гости, 

Дванадесетото издание на Световния шампионат по 
фолклор „World Folk” 2022 за поредна година превръща Южното 

българско Черноморие в средище на процъфтяващото фолклорно изкуство. Този ежегоден 
форум ни напомня, че различните култури, обичаи и традиции са невидима спойка между 
артисти от цяла България и целия свят, която обединява и запленява. 

Щастлив съм, че поморийската сцена е проводник на завета на изпълнителите към 
следващите поколения, които ще могат да почерпят от енергията на непреходните народни 
ценности. 

За мен е голяма чест и привилегия Община Поморие да бъде домакин на събитие от 
подобен мащаб. Надявам се, че благодарение на организаторите и тяхната усърдна работа, 
в България все повече деца и младежи ще се обърнат към фолклора, предаден им от техните 
баби и дядовци. 

Нека отново приветстваме изтъкнатите участници от България и света – както в 
присъствената, така и във виртуалната вариация на конкурса.

На добър час на Шампионата, който, сигурен съм, отново ще потопи зрителите в 
магията на песните и танците, давайки им възможност да съпреживеят пъстра палитра от 
сценични емоции!

      На добър час!

 Иван Алексиев
 Кмет на Община Поморие



2�

       Мъдростта на предците

Въпреки здравните, финансови и политически кризи 
обхаванли целия свят, дванадесетото издание на Световния 
шампионат по фолклор „World folk” ще се проведе на живо. 
Възползвайки се от технологичните възможности, Шампионатът 
има и своето паралелно онлайн издание.

Шампионатът се организира от European Association of 
Folklore Festivals - EAFF, World Association of Folklore Festivals – 

WAFF и Euro Folk Academy, с подкрепата на Общините Несебър и Община Поморие. Повече 
от 60 колектива и индивидуални изпълнители с над 1000 участници ще се състезават в 9 
категории и две възрастови групи на сцените на Световния шампионат по фолклор „World 
folk” 2022. Шампионатът е част от Шампионатната система на World Association of Folk-
lore Festivals – WAFF. Участниците в Шампионатната система получават оценки според 
постиженията си и участват в класирането на Световната ранглиста по фолклор WRLF. 

В Европейската асоциация на фолклорните фестивали - ЕАФФ членуват над 500 
фестивала, провеждани ежегодно в градовете Лондон, Париж, Рим, Москва, Санкт Петербург, 
Барселона, Прага, Будапеща, Охрид и много други. ЕАФФ е акредитирана организация с 
консултативни функции към Междуправителствения комитет към Конвенцията за опазване 
на нематериалното културно наследство на UNESCO.

Изкуството, претоварявано през хилядолетията от предците ни, дава израз на 
богатото културно наследство, мъдростта и толерантността. Красотата и хармонията на 
космичния ред е вплетена във фолклоното изкуство, което ни учи на любов към красивото, 
изгражда ни като личности, възпитава доброта и толерантност. Запазването и предаването на 
следващите поколения на мъдростта на предците ни е от ключово значение за изграждането 
на по-добър свят - свят на единство в многообразието. 

Благодаря на всички участници, на художествените ръководители, културни дейци 
и на всички, които ги подкрепят материално и морално! 

Благодаря на екипите по посрещане, организация, медийна подкрепа, спонсори, 
партньори и телевизионните екипи, които чрез излъчването на живо на всички концерти в 
Интернет, ще направят това събитие достояние на света! 

Благодаря на администрациите на гр. Несебър и гр. Поморие за подкрепата при 
осъществяването на този грандиозен празник! 

Нека всички участници и зрители запазят добри спомени и с нова енергия да 
продължат да пазят традициите и духа на предците. 

Запазването на културното наследство е безценен дар за бъдещите поколения! 

 Калоян Николов 
 Президент на 
 Европейската асоциация на фолклорните фестивали 
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--- 20 август 2022 ---
 Сцена НЧ “Просвета - 1888” 

- гр. Поморие

17.20 Женска певческа група “Росна китка”, Трио “Славейче”, Стефка 
Маринова и Клара Янева към НЧ “Напредък - 1887” - с. Дъскот, 
общ. Павликени, обл. Велико Търново
Категория: A2, A2i, A1i, A2i

Худ. р-л: Борислав Димитров
 Женска певческа група “Росна китка”:
1. “Пуста Пена”
2. “Млад овчар мома водеше”
3. “Засвирила медна свирка” - Клара Янева 
4. “Мятало Ленче ябълка” - Стефка Маринова - 11 г.
5. “Китка ми падна” - Трио “Славейче”

17.40 Певческа група “Шарена китка” към НЧ “Христо Ботев - 1919” - с. 
Долно Камарци, общ. Горна Малина, обл. София
Категория: B2

Худ. р-л: Петра Горанова
1. “Дафино, моме”
2. “Димитро ле”
3. “Славей ми пее” 

17.50 Дует Петра Горанова и Десислава Христова към НЧ “Христо Ботев 
- 1919” - с. Долно Камарци, общ. Горна Малина, обл. София
Категория: B2i

Худ. р-л: Петра Горанова
1. “Чуй ме, Дилмано”

17.55 Дует Десислава Христова и Християна Цончева към НЧ “Христо 
Ботев - 1919” - с. Долно Камарци, общ. Горна Малина, обл. София
Категория: B1i

Худ. р-л: Петра Горанова
1. “Бре, Петруно”

18.00 Група за автентичен фолклор към НЧ “Пробуда - 1929” - с. Любенец, 
общ. Нова Загора, обл. Сливен
Категория: A2

Худ. р-л: Мария Петкова
1. “Слушайте, мало и голямо”
2. “Събрали ми са, набрали” 

20.08.2022 - Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
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18.10 Женска певческа група “Загорски здравец” към Пенсионерски клуб 
- с. Загорци, общ. Средец, обл. Бургас
Категория: A2

Худ. р-л: Ирина Койчева
1. “Либе залибих”
2. “Заспала е малка мома”
3. “Де се е чуло и видяло” 

18.20 Група за автентичен фолклор към НЧ “Наука - 1904” - с. Стрелци, 
общ. Брезово, обл. Пловдив
Категория: А2

Худ. р-л: Стоянка Генчева
1. “Разболя се мома Янка”
2. “Дийо си Стани”
3. “Я, излез, излез, Яне мори” 

18.30 Група за стари градски песни и шлагери “Морски бриз” към 
Пенсионерски клуб “Анхиало” - гр. Поморие, обл. Бургас
Категория: I2

Худ. р-л: Венета Петрова
1. “Спомен в нощта”
2. “Сложи главата си на моите гърди”
3. “Тамо далеко” 

18.40 Дует Венета Петрова и Петър Димитров към Пенсионерски клуб 
“Анхиало” - гр. Поморие, обл. Бургас
Категория: I2i

1. “Ранена душа” 

18.45 Детска фолклорна група “Величковче” към ОУ “Васил Левски” - с. 
Величково, общ. Пазарджик
Категория: B1

Худ. р-л: Емилия Апостолова
1. “Ой, Лазаре, Лазаре”
2. “Знай, Радо”
3. “Любе ле” 

18.55 Певческа група “Искри от вечността” към НЧ “Искра - Летница 
1997” - гр. Летница, обл. Ловеч
Категория: B2

Худ. р-л: Теменужка Маринова
1. “Вечерай, Радо”
2. “Раде ле, бяло кайрачко”
3. “Тръгнала е малка мома” 

20.08.2022 - Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
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19.05 Група за изворен фолклор “Хаджилийка” към НЧ “Хаджи Найден 
Йованович - 1935” - с. Юнаците, общ. Пазарджик
Категория: A2

Худ. р-л: маестро Иванка Консулова
1. “Стано, Станке, червена ябълко”
2. “Люби ме Георги, лъга ме”
3. “Бре ‘дек се е чуло, видело” 

19.10 Детско-юношески танцов състав “Свиленче” към НЧ “Просвета 
1870” - гр. Свиленград, обл. Хасково
Категория: D1

Худ. р-л: Галина Христова
1. “Пирински танц”
2. “Еркечки танц” 

19.30 Официално откриване 
  
19.40 Surinder Singh at Punjab Folk Mela - Mohali, Punjab, India

Категория: F2
 
19.45 Танцов състав “Илинден” към НЧ “Просвета 1870” - гр. 

Свиленград, обл. Хасково
Категория: D2

Худ. р-л: Галина Христова
1. “Тракийски танц”
2. “Игри от Шоплука” 

20.00 Народен хор “Станко Панайотов” към НЧ “Просвета 1870” - гр. 
Свиленград, обл. Хасково
Категория: B2

Худ. р-л: Кичка Славова
1. “Хвалена мома”
2. “Тодьо, лелин Тодьо”
3. “Кате, Кате” 

20.15 Виктория Тенева към НЧ “Просвета 1870” - гр. Свиленград, обл. 
Хасково
Категория: A1i

Худ. р-л: Кичка Славова
1. “Гайдине свирят”
2. “Димка си платно белеше”

20.20 Танцов клуб “Свила” към НЧ “Просвета 1870” - гр. Свиленград, 
обл. Хасково
Категория: D2

Худ. р-л: Галина Христова
1. “Пиринско хоро”

20.08.2022 - Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
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2. “Брезишко хоро”

20.30 Виолета Балканска - гр. Ловеч
Категория: I2i

1. “Женя” - т. и м. Виолета Балканска
2. “Целувай ме много” - руска песен, български текст Виолета Балканска

21.40 Мъжка фолклорна група и Женска фолклорна група към НЧ 
“Св. Климент Охридски - 1926” - с. Склаве, общ. Сандански, обл. 
Благоевград
Категория: A2, А2

Худ. р-л: Методи Георгиев

21.00 Del Navazan Bakhtiari at Ide Pardazan Hoor Arvand - Ahvaz, Khuz-
estan, Islamic Republic of Iran
Категория: A2 

Худ. р-л: Ali Shaneh Sazan Zadeh

21.10 Biramanata at LKP Kusuka - Bandung, West Java, Indonesia
Категория: G2

Худ. р-л: Arita Bagja Pramudita 
1. “Mulasara Bwana” 

21.20 Mehdi Rezania - Edmonton, Alberta, Canada
Категория: Е2

1. A Dance in a Persian Garden

21.30 Край на програмата

--- 27 август 2022 ---
 Сцена НЧ “Просвета - 1888” 

- гр. Поморие

16.00 Дуэт Маматкулова Шохсанам и Холикова Бону при Ферганский 
региональный филиал государственного института искусств и 
культуры Узбекистана - Коканд, Фергана, Узбекистан
Категория: G2

Худ. р-л: Курбонова Мукаммал
1. Попурри на основе узбекских народных песен

27.08.2022 - Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
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16.05 Група за изворен фолклор към НЧ “Пробуда - 1910” - с. Странско, 
общ. Димитровград, обл. Хасково
Категория: A2, A1i, H2 

Худ. р-л: Славка Генова
1. “Царя на Руся думаше”
2. “Стоян Илчица думаше”
3. “Залюбила малка мома” - Дона - Мария Симеонова
4. Обичай “Замески” 

16.30 Женска певческа група “Надежда” и Мариела Лентова към НЧ 
“Христо Смирненски - 1925 г. - гр. Садово” - гр. Садово, обл. 
Пловдив
Категория: В2, В2i

Худ. р-л: Мариела Лентова
 Женка певческа група “Надежда”:
1. “Тих вятър вее”
2. “Зора се зазорила”
3. “Велико си Рада думаше” - Мариела Лентова
4. “Слънчице, мило мамино” 

16.40 Дует “Настроение” към Съюз на слепите в България - гр. Пловдив
Категория: В2i

Худ. р-л: Димка Дамянова
1. “Чуй ме, Дилмано”
2. “Хорото” 

16.50 Фолклорна група и Група за обичаи към НЧ “Просвета 1926” - с. 
Крум, общ. Димитровград, обл. Хасково
Категория: A2, H2

Худ. р-л: Минка Илева 
 Фолклорна група:
1. “Мамо льо, ти не виде ли”
2. “Чуди се Яна”
 Група за обичаи:
1. Обичай “Благовец”

17.00 Детски танцов състав “Лъкатниче” към Начално базово училище 
“Михаил Лъкатник” - гр. Бургас
Категория: D1 

Худ. р-л: Дафинка Тигърова 
1. “Тракийски танц”
2. “Етно танц”
3. “Шопск танц”

17.10 Певческа група “Млади сърца” към НЧ “Христо Ботев - 1927 год.” 
- с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
Категория: A2

Худ. р-л: Танка Александрова

27.08.2022 - Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
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1. “Гено на збора ша иде” 
2. “От долу иде, мър мила мамо” 
3. “Замръкнала е хубава Желка”
4. “Тъмен се облак зададе” 

17.20 Състав за стари градски песни “Вяра, Надежда и Любов” към НЧ 
“Захари Стоянов - 1984” - гр. Пловдив
Категория: I2

Худ. р-л: Пепа Диева
1. “Мария”
2. “Ти подаваш ръка”
3. “Две сълзи”
4. “Вяра, надежда и любов”

17.30 Николинка Станчева - гр. Пловдив
Категория: A2i

1. “Заблеяло ми е агънце”
2. “Назад, назад, моме Калино”

17.40 Група за стари градски песни към НЧ “Просвета 1926” - с. Крум, 
общ. Димитровград, обл. Хасково
Категория: I2

Худ. р-л: Минка Илева
1. “Тумбалалайка”
2. “Цветарката Анюта”

17.45 Група за стари градски песни “Дамасцена” към НЧ “П. К. Яворов 
1867” - гр. Чирпан, обл. Стара Загора
Категория: I2

Худ. р-л: Мария Гаджова
1. “Живот жарава”
2. “Звъни се”

17.55 Дует “Дамасцена” към НЧ “П. К. Яворов 1867” - гр. Чирпан, обл. 
Стара Загора
Категория: I2i

1. “Години минаха”
2. “Хей, приятели” 

18.05 Ева Балабанова към НЧ “Анастас Кипиловски - 1909” - с. 
Кипилово, общ. Котел, обл. Сливен
Категория: A1i

Худ. р-л: Кина Койнова 
1. “Манде ле, Манде, хубава”
2. “Ой, Ойне, Тойне”

27.08.2022 - Сцена НЧ “Просвета - 1888” - гр. Поморие
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18.10 Фолклорна група “Росна китка” към НЧ “Развитие 1927” - с. 
Стърмен, общ. Бяла, обл. Русе
Категория: В2

Худ. р-л: Еленка Шишкова
1. “Любе, любе, първо любе”
2. “Скъсал си Черньо чехлите”
3. “Любихме се”

18.15 Фолклорна група “Тракийски бисери” към НЧ “П. К. Яворов 1867” 
- гр. Чирпан, обл. Стара Загора
Категория: В2

Худ. р-л: Мария Гаджова
1. “Песен за България”
2. “В горита на Македония” 

18.25 Дует “Яворова сълза” към НЧ “П. К. Яворов 1867” - гр. Чирпан, 
обл. Стара Загора
Категория: В2i

Худ. р-л: Мария Гаджова
1. “За тебе, Марийке”
2. “Кальо, Калинке девойко”

18.30 Юсеин Смаил към НЧ “П. К. Яворов 1867” - гр. Чирпан, обл. Стара 
Загора
Категория: В2i

1. “Прошка”
2. “Оди, мале”

18.35 Фолклорна група “Детелина” и Жечка Нанева към  НЧ “П. К. 
Яворов - 1928 г.” - с. Изворово, общ. Чирпан, обл. Стара Загора
Категория: В2, В2i

Худ. р-л: Юсеин Смаил Осман
 Фолклорна група “Детелина”:
1. “Яно, Янке”
2. “Иван на Милка тихом говори”
 Жечка Нанева:
1. “Авлига пее”
2. “Загорка бяла и червена” 

18.45 Група за автентичен родопски фолклор “Извор от Родопа” към 
НЧ “Пробуждане 1902” - с. Горско Ново село, общ. Златарица, обл. 
Велико Търново
Категория: A2, А2i

Худ. р-л: Росица Стефанова
1. “Хранила майка, кутила” 
2. “Седнал ми е млад терзия”
3. “Листни са, горо” - Росица Стефанова
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18.55 Група за автентичен фолклор “Здравец” към Клуб на пенсионера 
“Свети Георги” - гр. Поморие, обл. Бургас
Категория: A2 

 Худ. р-л: Петка Златинова  
1. “Снощи, мале мо, отидох”
2. “Боно льо, годеничке ле”

19.05 Трио “Соловушка” - гр. Варна
Категория: А2

Худ. р-л: Веселин Иванов
1. “Черемуха”
2. “Ситен дъжд”
3. “Изгрела ми е”
4. “Малиновки” 
 

19.15 Фолклорна танцова група “Земляци” към НЧ “Пробуждане 1902” 
- с. Горско Ново село, общ. Златарица, обл. Велико Търново
Категория: C2

Хореографи: Драган Драганов
и Йорданка Узунова

1. “Полъх от Пирина” - народни танци

19.25 Група за стари градски песни “Евредика” към НЧ “Просвета - 
1919” - гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик
Категория: I2

Худ. р-л: Никола Янев - Чоли
1. “Червени рози”
2. “Не се сърди, когато плача”
3. “В градинската алея” 

19.40 Фолклорна група “Пей сърце” към Клуб на пенсионера “Свети 
Георги” - гр. Поморие, обл. Бургас
Категория: A2

Худ. р-л: Касандра Димитрова
1. “Марийка ходи за ода”
2. “Мандина майка ходеше”
3. “Мене ми бе драго, Стано мъри”

19.50 Мъжка вокална група “Нашенци” към НЧ “Напредък - 1869” - гр. 
Пирдоп, обл. София
Категория: B2

Худ. р-л: маестро Кузман Кузманов
1. “Орал дедо”
2. “Ден денувам”
3. “Снощи видях, мамо”
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20.00 Смесен битов хор към НЧ “Напредък - 1869” - гр. Пирдоп, обл. 
София
Категория: B2

Худ. р-л: маестро Кузман Кузманов
1. “Момче на мома се присмяло”
2. “Ой, Еньо”
3. “А бре, вие момчетие”
4. “Леперина” 

20.10 Del Navazan Bakhtiari at Ide Pardazan Hoor Arvand - Ahvaz, Khuz-
estan, Islamic Republic of Iran
Категория: A2

Худ. р-л: Ali Shaneh Sazan Zadeh

20.15 Вокална група “Феникс” към Национално читалище на слепите 
“Луи Брайл 1928” - гр. София
Категория: I2

Худ. р-л: Георги Холянов
1. “Под дъжда”
2. “Жена”
3. “Порив”
4. “Не на войната”

20.25 Фолклорно трио “Авлига” към НЧ “Пейо Крачолов Яворов - 1978 
г.” - гр. Дупница, обл. Кюстендил
Категория: А2

Худ. р-л: Райна Христова
1. “Заспало е Дине”
2. “Разцъфте се божур” 

20.35 Фолклорен ансамбъл “Изворче” към НЧ “Христо Ботев - 1914 г.”  
- гр. Крумовград, обл. Кърджали
Категория: E2

Худ. р-л: Катя Чолакова
и Митко Карамфилов

1. Китка от родопски песни  

20.50 Вокален ансамбъл “Елбетица” към Сдружение “Виделина и 
идентичност” - гр. София, общ. Столична
Категория: B2

Худ. р-л: Милена Андреева
1. “А бре, юначе” - аранж. Георги Андреев
2. “Чие това момиче” - аранж. Георги Андреев
3. “Море, малай моме” - аранж. Георги Андреев
4. “Катерино, моме” - аранж. Георги Андреев
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21.00 Представителен детско-юношески ансамбъл за народни песни 
и танци “Здравче - Венче” към НЧ “Васил Левски - 1904” - гр. 
Велинград, обл. Пазарджик
Категория: F1

Худ. р-л: Иван Иванов
1. “Раде ле” - изп. Мая Ангелова, народна песен
2. “Да знаят малките моми” - изп. Мая Ангелова и Вероника 

Маноилова, народна песен
3. “Събрали ми се, набрали” - музикално-танцова постановка, муз. 

народна, хореограф и постановчик Веселина Гиздова

21.15 Children’s dance ensemble “Mkhedruli-3” at Ltd. ZGVIS Harmonia 
Kobuleti, Adjaria, Georgia
Категория: C1

Худ. р-л: Irakli Tsetskhladze
Хореограф: Irina Khinikadze

1. “Gandagana” - dance
2. “Aphkhazuri” - dance
3. “Rachuli” - dance

21.30 Награждаване и официално закриване на шампионата 

21.50 Край на програмата 
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