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По случай 2 юни – Деня на Христо Ботев и на загиналите за свободата и
независимостта на България, общинската организация на ПП „Нова Зора” в Плевен
организира фестивал на патриотичната песен „Отечество”. Гости на фестивала бяха
председателят на ПП „Нова Зора” и главен редактор на в. „Нова Зора” Минчо Минчев,
цялото политическо ръководство на партията, лидери на други политически партии,
сдружения, клубове, секретари на читалища. Фестивалът бе открит от г-н Минчо
Минчев, който в словото си подчерта, че няма по-подходящ момент от този за
провеждане на фестивала, за отдаване на почит на онези знайни и незнайни герои,
които са пролели кръвта си за освобождение на родината ни. В песните ни, подчерта
председателят на ПП „Нова Зора”, българският народ е излял и мъката си, и радостта
си, и възхищението си от техния подвиг.
Журито на фестивала бе в състав - Елена
Недялкова, председател, и членове – Мая Николова, Валентин Недялков и поетът Васил
Милев. Присъдени бяха награди на най-добре представилите се участници във
фестивала.
От индивидуалните изпълнители първо място бе присъдено на Димчо Македонски,
Плевен, и Янаки Димитров, Червен бряг. Второ място зае Диана Миленкова, Плевен, а
на трето бе класиран Тодор Панайотов, Ямбол.
От вокалните и певчески групи призове за победители получиха: дует Нонка Кръстева и
Елена Димитрова при Софийска градска организация на ПП „Нова Зора”, вокална група
за народни песни „Авлига” при народно читалище „Кр. Браницки 1900”, Славяново, и
Володя Дешков. Второ място се присъди на вокална група „Планински звуци”, с
ръководител Живка Петрова, при пенсионерски клуб „Мизия”, Плевен. А трето място
зае Група за фолклорни песни, с ръководител Мариана Цанина, при народно читалище
„Неофит Рилски”, Тръстеник.
От хоровете първо място зае Смесен хор „Емил Димитров”, с ръководител Димитър
Занов, при народно читалище „Цветан Спасов – 1959”. Втори се класира хор „Росна
китка”, с ръководител Магдалена Георгиева, при народно читалище „Изгрев 1926”, с.
Върбица. Трето място получи Хорът на учителите, с ръководител Борислав Георгиев,
при народно читалище „Извор”, Плевен.
Участниците във фестивала си пожелаха „До нови срещи!”, а г-н Минчев обяви, че
2-рият национален фестивал на патриотичната песен ще бъде проведен отново в
Плевен и отново на 2 юни през следващата 2013 г.
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