
Приложение 24а 
ПРОГРАМА 

ЗА УСТОЙЧИВО ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ВАРНА" - НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1928" 

ЗА 2020 ГОДИНА 
МИСИЯ: 
Професионалните или представителни фолклорни ансамбли се изграждат като 

просветителс1<и организации за издигане на националното самочувствие, за развитие на 
професионална културна инфраструктура и стимулиране на националното фолклорно изкуство. 
Като културни организации със своята дейност те издирват, съхраняват и популяризират 
българс1<ия фол1<лор чрез обработка и сценична адаптация на автентичен материал. 

Народно читалище „Христо Ботев 1928" и Фолклорен ансамбъл „Варна" към него 
развиват и популяризират от дълги години българския фолклор в страната и чужбина. Със 
своята 59 годишна история Ансамбълът се е утвърдил сред най-добрите фолклорни формации в 
България, с доказан принос в изследването и сценичната реализация на българския фолклор. 
Негов главен художествен ръководител и хореограф е Юлиян Станев, диригент на оркес�ъра е 
Данчо Радулов, а диригент на хора е доц. Йорданка Неделчева. 

Фолклорният ансамбъл „Варна" е създаден през 1960 г. към ОНС - Варна от хореографа 
Игнат Христов От 1993 г. Ансамбълът е пренасочен към НЧ "Христо Ботев" с художествен 
ръководител и хореограф Юлиян Станев. От създаването му до сега през него са минали над 
500 самодейци от З поколения. Сред тях днес са и внуците на основателите. В творческата 
биография на Фолклорен ансамбъл „Варна" са записани 2 100 концерта пред повече от 
1200000 зрители на 28 страни от Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия. 

ЗАДАЧИ: 
В 1<ултурната си програма за 2020 г. Фолклорен ансамбъл иВарна" се ангажира с 

осъществяването на самостоятелни концерти
1 

участия в художествени програми по случай 
бележити дати, празници и събития на град Варна, както и да представя Община Варна на 
международни фолклорни форуми, конкурси и прояви. 

ЦЕЛИ: 
- Да стимулира разпространението на образци от българското фолклорно изкуство.
- Да разработва проекти, свързани с фолклора и осъществяващи дейност в областта на

музиката и танца. 
- Да извършва информационна дейност в областта на музикалната, танцовата и

певческата култура. 
- Да осъществява контакти и сътрудничество с държавни и недържавни институти и

организации, колективи и творци в страната и чужбина. 
- Да контролира и документира изразходването на предоставената субсидия.
В колектива на Фолклорен ансамбъл "Варна" членуват хора с различни професии и

социално положение - ученици, студенти, учители, юристи, работници, служители. Общото, 
което ги свързва е любовта 1<ъм фолклора и българските народни танци. Основни действащи 
танцьори, певци и музиканти във Ансамбъла са 50 души, които са участвали в различни по 
численост формации в концертните прояви от културния афиш на Община Варна през 
изминалите 4 години. 

Във връзка с осъществяване на цялостна приемственост между поколенията, 
читалищното настоятелство и ръководството на ФА "Варна" успешно постигна своята амбиция 
да създаде детска формация. Вече една година Детската формация към ФА възпитава ново 
младо попълнение от изпълнители, за да продължи успешно неговата творческо
изследователската мисия в областта на българския танцов фолклор. Освен в оркестров и 
танцувален ФА „Варна" се разширява и в певчески план 1<ато привлича млади, талантливи 
кадри от специалност "Народно пеене" към НУИ „Добри Христов'\ 

Фолклорен ансамбъл „Варна" е лицето на град Варна и неговите граждани, които 
неизменно пълнят концертните зали в дългогодишното му съществуване. 

През 2020 г. ФА''Варна" ще чества своята 60 годишнина. 
Българското народно творчество във всичките му дялове - музика, танц, песен и 

хореография учи, възпитава и дарява радост на младите хора като ги приобщава към 
българските народни традиции. Ансамбълът създава връзката между покол,енията и е 
възможно най-добрата автентична среда за придобиване на социален оп, �tи1tf. · <Дане от
ранна възраст на нравствени и естетически добродетели сред младите � � она �о 
самочувствие и духовна културна принадлежност. 



ПРОГРАМА НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ВАРНА" ЗА 2020 r. 

Месец Февруари 

Концерт гр. Велико Търново 
Месец Март 

3 март- Национален празник на България 
Пролетни маскарадни празници 
Месец Април 

11 Великденска плетеницаu -Общоградски фолклорен преглед на танцовото изкуство 
04 април Тържествен концерт бОг. ФА 11 Варна 1

' 

Месец Май 

6 май - Национален празник на България 
24 май Ден на славянската писменост и култура 
Месец Юни 

1-10 юни Летище Врана /анимации за гостите на Варна - съвместна инициатива на Фрапорт
и Община Варна/
2 юни Ден на Ботев
Фестивал на етносите 11 България за всички"
Фестивал за български народни танци 11 Мегданско веселие край морето 11 

Месец Юли 

„Фолклорна ваканция'' - обучение на деца и младежи, семинари, дискусии, изнесени 
етнографски обучения 
Концерти на к.к. Златни пясъци /съвместна инициатива на к.к. Златни пясъци и Община 
Варна/ 
Месец Авrуст 

Панаир на занаятите Варна 
Международен фолклорен фестивал Варна 
15 август Свето успение богородично -Ден на Варна 
Месец Септември 

6 септември Съединението на България 
7-17 септември Летище Врана /анимации за готите на Варна -съвместна инициатива на
Фрапорт и Община Варна/
22 септември Независимостта на България
Месец Октомври 

1 октомври Ден на музиката -певчески и оркестров концерт 
Концерт на хора на ансамбъла, семинар и майсторски клас 
Месец Ноември 

1 ноември Ден на народните будители 
Месец Декември 

11 декември Коледни мелодии, песни и танци с ФА „Варна 1

' 

18 декември 11 Коледна дряновица" -общоградски коледен концерт 
31 декември 11Заедно в новогодишната нощ" 
Всичко разходи за реализация на програмата на ФА Варна за 2020г. 
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