
34 Роден глас34 Роден глас

Рубрика на Анжела Гюрова | Снимки: Анжела Гюрова

Фестивалът е основан 
от режисьор-хореогра-
фа Войн Войнов през 
вече далечната 2002 г. 
в гр. Дупница, а през 

2003 става регионален и фестивални-
те дни се провеждат на открити сцени 
в Дупница, Кюстендил, Благоевград, 
Сапарева баня и Бобов дол. Ведна-
га след първото си издание „Мир на 
Балканите“ се превръща в ежегоден, 
провеждащ се в рамките на четири 
поредни дни, в края на месец май, 
обикновено като пъстър завършек на 
традиционните Майски празници на 
културата в Дупница. Организатори 
са сдружение „ФТА – Дупница 2000“, 
танцов състав „Актавис“ и Община 
Дупница, със съдействието на Ми-
нистерството на културата. 

През годините, освен танцови 
състави от България, на фестивал-
ните сцени са се изявявали танцьо-
ри-гости от Индия, Того, Унгария, 
Гърция, Русия, Босна и Херцеговина, 
Румъния, Сърбия, Молдова, Грузия, 
Полша и Македония. Всяка следваща 
година интересът към Фестивала на-
раства и все повече танцови състави, 
буквално от цял свят, подават своите 
документи за участие. За съжаление, 
финансова пречка възпрепятства 
всички да бъдат поканени, тъй като 
разноските се поемат изцяло от бъл-

гарските домакини. 
Въпреки немалкото проблеми и 

препятствия, и тази година „Мир на 
Балканите“ събра танцьори, любите-
ли на фолклора и стотици зрители на 
централния градски площад в китната 
Дупница. Фестивалът започна с дефи-
ле на участниците от общо 6 страни, 
символично разделени в три лъча, ид-
ващи от трите крайни точки на града. 

Официалната церемония по от-
криването се състоя вечерта на 25-ти 
май и започна традиционно – с танц 
на народите, като танцьорите от раз-
личните състави образуваха кръг от 
знамената на страните, на които са 
представители и хванати за ръце, си 
пожелаха вечен мир. 

Най-малките участници – три-
годишните танцьори на ансамбъла-
домакин, пък пуснаха в небето 300 
балона с цветовете на българския 
трикольор, а малко по-големите им 
каки и батковци и три бели гълъба, 
чрез които изпратиха своето посла-
ние за мир. 

Магията на танца обедини всички 
жители и гости и концертната програ-
ма, в първия фестивален ден, продъл-
жи повече от 4 часа, завършвайки с 
голямо общо хоро. Гостите от другите 
страни не знаеха стъпките на българ-
ските неравноделни танци, но се ув-
лякоха по своите домакини и хванати 

ръка за ръка направиха жива река, 
пожелавайки си да не спира да тече. 

Въпреки че организаторите имаха 
алтернатива за закрита сцена, време-
то също подкрепяше Фестивала и ос-
таналите три дни също успяха да се 
проведат на специално изградената 
открита сцена. В последователен ред 
се представяха ансамбли от Македо-
ния, Сърбия, Босна и Херцеговина, 
Грузия, Унгария и Молдова, а всеки 
от фестивалните дни завършваше с 
щедра фолклорна програма от бъл-
гарски местни и гостуващи танцови 
формации. Най-голямата атракция и 
най-бурните аплодисменти, разбира 
се си заслужиха най-малките – едва 
три-четири годишни – които умили-
ха публиката със своята детска ръче-
ница и „Ежово хоро“. 

Зрителите и гостите на града се 
стичаха на централния площад, мно-
го преди обявения за начало старт 
във всеки от дните на Фестивала. Те 
се радваха да гледат подготовката на 
участниците и успяваха да се снимат 
с представителите на различните 
държави, които винаги с големи ус-
мивки позираха за снимки, макар и 
да не разбираха и дума от компли-
ментите и милите думи, които отпра-
вяха българите към тях. 

XVI-ят фестивал “Мир на Балка-
ните“ завърши така, както и започ-
на – емоционално, пъстро, пълнещо 
сърцата на участниците и гостите. 
Народна музика, както българска, 
така и украинска, молдовска, сръб-
ска, звучеше до късно, а танцьорите 
не спираха…, танцуваха заедно, хва-
нати ръка за ръка, образувайки съ-
щата човешка река, каквато и в пър-
вия ден на Фестивала. Танците им 
достигаха до сърцата на многоброй-
ната публика и много от зрителите 
също се хващаха на общите хора. 
Стъпките отдавна нямаха значение, 
ритъмът беше водещ. 

Около полунощ първите групи от 
гостуващите състави започнаха да от-
пътуват. Всички: и домакини, и гости, 
и зрители съхранихме много споме-
ни и си пожелахме до нови срещи, до 
нови танци и до нови усмивки! 

И знаем, че ще ги има… догодина 
по същото време малката Дупница 
отново ще се превърне в столица на 
танците, фолклора, красотата и друж-
бата, а Фестивалът ще ни сплоти…

И ще го има Мирът на Балканите!  ◆
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  Нека бъде Нека бъде 
„Мир на Балканите“„Мир на Балканите“

Между 25-ти и 28-ми май 2017 г. в град Дупница се проведе XVI-ят 
Югозападен международен фолклорен фестивал „Мир на Балканите“. 


