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От традиционния фолклорен танц към 
съвременните му форми 

Работен семинар 
 

Организатор: Асоциация за български музикално-танцов фолклор (АБМТФ) 

Дата на провеждане: 26-28 май 2017 

Място на провеждане: Етнографски комплекс „Кривини“ 

За кого е предназначен този работен семинар: преподаватели-хореографи в специализираните 

училища; ръководители на танцови школи, състави и групи; учащи от специализираните учебни 

заведения. 

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА СЕМИНАРА? 

 Ще се потопите в атмосферата на автентичен етнографски комплекс; 

 Ще бъдете част от професионалната общност на водещи хореографи-новатори; 

 Ще бъдете отново вдъхновени от класическите образци на майсторите на българската 

хореография; 

 Ще имате възможност да споделите тайните на творческата си лаборатория; 

 Ще потърсите начини за разгадаване на „кода“ при съвременното претворяване на 

традиционния танц; 

 Ще споделите опита си в преподаването и предаването на знанията ви на младото 

поколение; 

 Ще участвате във вечерните работни програми и неформалния обмен на информация; 

 Ще видите в действие приложението на дигиталните технологии в разпространението на 

фолклора; 

 Ще получите сертификат.  

Пакетна цена на един участник:  

 За членове на асоциацията и студенти – 119 лева; 

 За участниците – 159 лева, при регистрация до 9 май 2017; 

 Такса (еднодневно участие, 27 май 2017, при регистрация до 9 май 2017) – 89 лв 

(включва такса за участие, материали, кафе-паузи и хранене, сертификат) 

 Цени за регистрация след 9 май – пълната таксата е 189 лв, а еднодневната - 119 лв. 

Какво включва цената – настаняване, хранене, кафе-паузи, участие в работните сесии, 

сертификат. Пътните разходи са за сметка на участниците. 
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Забележка: Всеки участник може да заплати годишен членски внос за АБМТФ в размер на 40 

лева и да ползва промоционалната цена от 119 лева. Средствата се превеждат по банковата 

сметка на АБМТФ: 

Титуляр: Асоциация за български музикално танцов фолклор 

IBAN: BG44STSA93000020089453 

BIC: STSABGSF 

МОЛ: Д-р Мария Дражева 

Лектори:  

 Г-н Любчо Василев, зам. председател на Съюза на българските музикални и танцови 

дейци  http://ubmd.bg/  ; Гл. худ. р-л на ансамбъл „Мизия“ – Търговище; 

 Г-жа Мила Искренова, педагог и хореограф на „Арабеск“; http://bit.ly/2o7fxBw ; 

 Г-н Мариян Василев, преподавател в НУТИ – София http://www.nutibg.com/ ; хореограф 

на танцов ансамбъл „Заря“ 

 Д-р Мария Дражева, председател на АБМТФ http://folkxplorer.com/ ; хореограф и 

основател на танцов център Дражева;  

 Д-р Анелия Карчева, преподавател в 144 СОУ, София, с преподаване на български танци. 

На присъстващите в работния семинар се издава „Сертификат за участие“. 

Предварителна програма 
 

Първи ден – 26 май 2017, петък  

 От 14:00 до 16:00 ч – Регистрация и настаняване; 

 От 16:05 до 16:15 ч – Откриване на работния семинар; 

 От 16:15 до 17:00 ч – Първа работна сесия; д-р Мария Дражева: Българският танц и 

съвременните му форми на проявление; 

 От 17:05 до 18:00 ч – Открита дискусия; 

 От 19:00 ч – Представяне на участниците; вечеря; 

 От 21:00 ч – Развлекателна програма… 
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Втори ден – 27 май 2017, събота 

 От 07:00 до 08:00 ч – Закуска; 

 От О9:00 до 10:00 ч – Откриване на изложба-базар на народни носии и аксесоари; 

 От 10:15 до 11:00 ч - Втора работна сесия; председател д-р Анелия Карчева; Любчо 

Василев: Фолклорният танц – традиция и съвременност; 

 От 11:00 до 11:30 ч - Кафе-пауза; 

 От 11:30 до 13:00 ч - Трета работна сесия; председател – г-н Любчо Василев: 

Открита дискусия; 

 От 13:15 до 14:00 ч - Обяд; 

 От 14:15 до 15:00 ч - Четвърта работна сесия; председател г-н Тодор Тодоров;  

Г-жа Мила Искренова: Танц и иновативност;  

Г-н Мариян Василев: Традиция, съвременност и учебно-постановъчен процес; 

 От 16:00 до 16:30 ч - Кафе-пауза; 

 От 16:30 до 18:00 ч - Пета работна сесия – Открита дискусия; председател – г-н 

Мариян Василев 

 От 19:00 ч – Работна вечеря с мултимедийни демонстрации; 

 От 21:00 ч – Хайде на хорото… 

 

Трети ден – 28 май 2017, неделя 

 От 0700 до 08:00 ч – Закуска; 

 От 09:00 до 11:00 ч -  Шеста работна сесия – председател г-н Георги Колев 

Д-р Мария Дражева: Съвременният фолклорен танц и обкръжаващия ни 

дигитален свят. 

Връчване на сертификатите на участниците и закриване; 

 От 11:15 – Отпътуване на участниците. 

Регистрация за работния семинар – 9 (Девети) Май 2017, с отстъпка в пакетната цена! 

Организационният комитет си запазва правото на текущи промени в предварителната програма. 

  

9

http://www.folkxplorer.com/
mailto:folkxplorer@gmail.com
https://goo.gl/forms/yw3SGYtC43tYosjA2


 
 

www.folkxplorer.com  Асоциация за български музикално-танцов фолклор folkxplorer@gmail.com 4 

 

http://www.folkxplorer.com/
mailto:folkxplorer@gmail.com

