
Р Е Ц Е Н З И Я 

от Тенчо Златков Тенчев 

за провеждане на Национален фолклорен фестивал„С песните на Кичка 

Славова“2018 

На 21 и 22.04. се проведе Национален фолклорен фестивал „С песните на 

Кичка Славова на, който имах щастието да бъда член на журито.  

 На първо място искам да изразя своето задоволство от 

организационният екип на НЧ „Изгрев- 1928“ с. Сладун  в лицето на 

неговия секретар Надая  Щергова, за отличното организиране и 

провеждане на фестивала.  

През двата фестивални дни се изявиха повече от 90 институции от цялата 

страна, което прави фестивала един от най- значимите културни 

мероприятия за област Хасково. Усещането за надпревара беше 

показателно, всеки състав се стремеше да покаже най доброто от себе си и 

да впечатли журито с автентичност, подбран репертоар, сценично 

поведение и гласови данни.  

 Тук трябва да отбележа и желанието на всички групи и 

индивидуални изпълнители да изпълнят песен на патрона на фестивала – 

Кичка Славова, за което ги поздравявам.  

В раздел  Групи за автентично пеене  безспорно се представиха най 

много участници.  Насладихме се  на автентични песни, които носят 

характерните белези   на  локалното местно изкуство. Иска ми се да 

отбележа и групите които,се представиха с  пеени хора, които са все по -  

голяма рядкост. Бих искал да препоръчам на групите да обновяват  по – 

често своя репертоар . 

В раздел Обработен фолклор се представиха десетки самодейни състава, 

които бяха на много високо ниво и съвсем заслужено бяха наградени със 

съответните награди. Някои от групите звучаха професионално и 

изпълниха сложни за самодейци партитури. 

С радост искам да почертая че на фестивала участваха голям брой 

индивидуални изпълнители и свирачи . Спокойно мога да кажа че по – 

голямата част от  инд. Изпълнители бяха със завидни гласови данни, 

богата орнаментика и присъствие на сцената. Свирачите на инструменти 



показаха висок стил и отлична техника. Впечатление направи големия 

брой участници  на деца до 10 г. възраст, които се представиха отлично, 

това  направи празника още по- колоритен.  

Народните обичаи бяха пресъздавани изкл. точно, самодейците 

разполагаха със съответния реквизит, говориха на диалект и пресъздадоха  

много точно действията характерни за обичая. Няма как да не отбележа 

обичая „Молитви“ на с. Воден и обичая „Замески“ на с. Странско. За 

отбелязване е и обичая „Пеперуда“в който, главните действащи лица бяха 

деца. Бих препоръчал на участниците да не внасят на сцената найлонови 

торбички, пластмасови столове или да излизат на сцена неподходящо 

обути.  

Много добре бяха подготвени и танцовите клубове и състави. Направи ми 

впечатление участието на младежи в повечето ТС, което е радващо. 

Фестивалът набира все по – голяма инерция със всяка измината година. 

Участниците стават все повече и се  представят все по добре в резултат на 

това бяха раздадени множество медали, статуетки,  дипломи и парични 

награди.  

Желая на организаторите и на всички участници здраве и творческо 

вдъхновение ! 

                                                                         Тенчо Тенчев  

24.04.2018 г.                                                  /фолклорен изпълнител/ 


