
Konzertprogramm

Veranstalter  Verein „Bulgarische Rhythmen“

Фолклорен ансамбъл „китка“ - Виена
„Пирински ритми”
хореография - Димитър Петров
музика - компилация Тодор Василев и народна музика

Детски танцоВ състаВ  
към сДружение „български ритми“ - Виена
„кулско хоро”
хореография - Първан Стоев

танцоВ състаВ „Пирин“ - бърнo
„Добруджански танц”
хореография - Ирина Войнова

Хор на ансамбъл „китка” - Виена и 
Хор на ансамбъл „лазарка” - мюнХен
„Дафино моме”
„Дойди, дойди, либе ле”

сборна груПа от курсоВете 
към сДружение „български ритми” – Виена
музика – „Пий, куме” в изпълнение на николина Чакърдъкова

танцоВ състаВ „огнени ритми” - ВаляДолиД
„момински пролетни игри”
хореография - Тончо Тончев

Детски танцоВ състаВ  
към сДружение „български ритми” - Виена
„лаленце се люлее”
хореография - Юлия Стоичкова

Фолклорен танцоВ състаВ „гергьоВДен” – лонДон
„Шопски ритми”
хореография - Димитър Спасов и Марина Добрева

Фолклорен ансамбъл „китка” - Виена
„Варненски танц”
хореография - Валя Дряновска

танцоВ състаВ „Пирин” - бърнo
„тракийска китка”
хореография - Николай Николов

Хор на Фолклорен ансамбъл „китка” - Виена
„море над вечер се”
„цона иде”
„рипни, калинке”

танцоВ състаВ „огнени ритми” - ВаляДолиД
„Шоплука иде”
хореография - Владислав Любенов
музика - Георги Андреев

Фолклорен танцоВ състаВ „гергьоВДен” – лонДон
„криво садовско”
Хореография – Мартин Спасов

Фолклорен ансамбъл „китка” - Виена
„северняшки игри”
хореография - Димитър Петров

Folklore ensemble „kitka” - Wien
„Pirinski ritmi”
Choreografie - Dimitar Petrov
Musik - Todor Vasilev und Volksmusik

kindertanzgruPPe  
des Vereins „bulgarische rhythmen” - Wien
„kulsko horo”
Choreografie - Parvan Stoev

tanzgruPPe „Pirin” - brno
„dobrudzanski tants”
Choreografie - Irina Voinova

der Folklorechor des ensembles „kitka” - Wien &
der Folklorechor des ensembles „lazarka” - münchen
„dafino mome”
„doidi, doidi, libe le”

tanzVorFührung Von Vertretern aller kurse 
des Vereins „bulgarische rhythmen” - Wien
musik – „Pii, kume“, gesungen von nikolina chakardakova

tanzgruPPe „ogneni ritmi” - Valladolid
„mominski proletni irgi”
Choreografie - Toncho Tonchev

kindertanzgruPPe  
des Vereins „bulgarische rhythmen” - Wien
„lalentse se liulee”
Choreografie - Julia Stoichkova

Folklore tanzgruPPe „gergioVden” - london
„shopski ritmi”
Choreografie - Dimitar Spasov und Marina Dobreva

Folklore ensemble „kitka” - Wien
„Varnenski tants”
Choreografie - Valya Dryanovska

tanzgruPPe „Pirin” - brno
„trakijska kitka”
Choreografie - Nikolai Nikolov

der Folklorechor des ensembles „kitka” - Wien
„more nad vecher se”
„tsona ide”
„ripni, kalinke”

tanzgruPPe „ogneni ritmi” - Valladolid
„shopluka ide”
Choreografie - Vladislav Lyubenov
Musik - Georgi Andreev

Folklore tanzgruPPe „gergioVden” - london
„krivo sadovsko”
Choreografie - Martin Spasov

Folklore ensemble „kitka” - Wien
„severniashki igri”
Choreografie - Dimitar Petrov

В 30 минутната пауза след концерта Ви очакват кулинарните 
изкушения на Strandgasthaus „Birner“, след което специалният гост 
на вечерта Иван Дяков ще ни потопи в магията на българската 
народна песен. Вечерта ще завърши с хоротека.

30 Min. Pause
Catering Strandgasthaus „Birner“
Spezieller Gast Ivan Dyakov
After show party


