Общински преглед на художествената самодейност
Раздел II – Турски фолклор

На 16.11.2019 г. в НЧ „ Светлина – 1960 г.“ с. Звенимир се проведе „Общински
преглед на художествената самодейност“ Раздел II – Турски фолклор. В прегледа участваха
самодейци от 13 народни читалища на територията на Община Главиница.
Общинският преглед дава възможност за разкриване на красотата и многообразието на
турската етническа общност, както и за опазване и популяризиране на фолклорното богатство.
Сред присъстващи в празничния ден бяха г-н Неждет Джевдет кмет на община
Главиница, г-н Месут Алиш Председател на Общински съвет –гр.Главиница, г-жа Сузан Акиф,
кметове по населени места и съветници.
Самодейците бяха оценявани от жури в състав: Орхан Мемиш, Хабил Курт и Мюмюн
Галиб.
Приветствие към всички участници и гости на празника поднесе г-н Неждет Джевдет –
кмет на Община Главиница.
За трета поредна година имаше номинация: „Най-малък самодеец“ и „Най- възрастен
самодеец“, които получиха статуетка и грамота, връчени лично от кмета.
 „Най-малък самодеец“ – Нехир Шенол Шабан на 5 г. от НЧ “Бъднина – 1941 г.“
с. Бащино.

 „Най- възрастен самодеец“ – Маринка Енева Спасова на 78 г . от НЧ “Св. Св.
Кирил и Методий – 1942 г.“ с. Коларово.

Вокална група /над18/


I място – ВГ - НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1942 г.“ с. Коларово



II място – ВГ „Женска вокална група“ - НЧ „Пеньо Пенев - 1959 г.“
с.Ножарево



III място – ВГ „Шан шюхрет“ - НЧ „Ст.Караджа - 1950 г.“ с. Суходол

Вокална група /до18/


I място – ВГ „Мави чичеклер“ - НЧ „Ст.Караджа - 1950 г.“ с. Суходол



II място – ДГТП „Усмивка“ - НЧ „Янко Забунов– 1957 г.” с. Черногор



III място – „Детелини“- НЧ „Светлина – 1943 г. ” с. Калугерене

Танцова група


I място – „Луди млади“- НЧ „Светлина - 1968 г.“ с. Вълкан



II място - Падинска младост - НЧ „Стефан Караджа – 1951” с.Падина



III място –„Детелини-„ НЧ „Светлина – 1943 г. ” с. Калугерене

Индивидуално изпълнение /до 18 /


I място – Озан Реджеб при - НЧ „Янко Забунов - 1957 г.“ с. Черногор



II място – Селин Ебазер при НЧ „Светлина - 1943 г.“ с. Калугерене



III място – Мерт Сами при НЧ „Ведрина – 1997г.” с. Косара

Индивидуално изпълнение /над 18 /


I място – Сезгин Левент при - НЧ „Пеньо Пенев - 1959 г.“ с. Ножарево



II място – Сабрия Юлми и Садет Мехмед при - НЧ „Св.Св. Кирил и
Методий - 1942 г.“ с. Коларово



III място – Сабрия и Танжу при - НЧ „Св.Св. Кирил и Методий - 1942 г.“ с.
Коларово

Обичай


I място – „Дуйун дернек”- НЧ „Светлина - 1968 г.“ с. Вълкан



II място – „Къз истеме“ - „НЧ „Зора - 1954 г.“ с. Листец



III място - „Курбан Байрам” – НЧ“Бъднина – 1941 г.“ с. Бащино

Художествено слово


I място - Виждан Талиб при НЧ „Светлина – 1960 г.“ с. Звенимир



II място - Елис Закир при НЧ „Христо Ботев – 1954 г.“ с. Зебил



III място - Дамла Заим при НЧ „Зора – 1954 г.“ с. Листец

Поощрителни награди получиха:

Скеч „Йабанджъ даамат” - НЧ „Христо Ботев - 1954 г.“ с. Зебил
Женска вокална група „Айватлълар“ – НЧ „Светлина – 1960 г.“ с. Звенимир
ВГТФ „Карадърларски звуци“ – НЧ „ Янко Забунов – 1975 г.“ с. Черногор
ВГ „Косарки“ – НЧ „ Ведрина – 1997 г.“ с. Косара
ИИ на - Берфин Айредин и Нехир Шабан – НЧ „Бъднина – 1941 г.“ с. Бащино
ТГ „ Пъстра китка“ – НЧ „ Зора – 1954 г.“ с. Листец
ТГ - НЧ „ Янко Забунов – 1975 г.“ с. Черногор
Обичай – „Къна геджеси“ – НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1942 г.“ с. Коларово
ХС на Есра Ергюн Рамадан – НЧ „Христо Ботев - 1954 г.“ с. Зебил
ТГ „Дунавчета“ – НЧ „Ст. Караджа – 1966 г.“ с.Долно Ряхово

Класираните получиха статуетки, грамоти и парична награда.
За поощрителни награди получиха грамота и парична награда.
Всички читалища получиха грамота за участие и достойно представяне.

