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Интересно, колоритно, различно и доста 
хумористично бе второто ни събитие. Още през 
далечната 1976г. за първи път има записи и 
сведения за провеждането на „Зетьова вечер“ 
инициирана от създаденото неформално 
дружество „Къщовник“. То е създадено от 
зетьове, които са дошли да живеят в селото от 
други места и имат свой „Устав на завряния 
зет“, който новодошлите трябва да приемат и 
свое знаме. Пресъздадохме обичаят в 
хумористичният му вид като избрахме зетьове, 
които да извършат част от задълженията 

записани в техният устав. 
Задълженията като пране, 
простиране и прибиране на 
дрехи, са част от мъжките 
задължения в дом, чиито зет е 
заврян. Включени са и други 
задължения свързани с 
отглеждането на децата в 
дома, финансовите облаги на жената, тъщата. Уважението и почитането 

на тъщата е било неизменна част от 
устава и празника. Младите зетьове са 
отдавали почит към тъщата с 
качването и на каруца покрита с меки 
възглавници, одеала, черги, и е 
трябвало да бъде теглена от младите 
зетьове. На тъщата се е давал чадър, 
който да я крие от дъжд и пек, а 

зетьовете са били задължени да я пазят 
да не падне от каруцата. Освен тези 
задължения е имало и такива свързани с 
тупането на килими, метене, и чистене на 
семейният дом. Празникът е бил свързан 
с много смях, веселие, оркестър, музика 
и танци с цел за усмиване на завряните 



зетьове. От тук може би и произлиза връзката на така характерните мъжки 
хора и танци вмъкнати в танците на 
Богдан Балабанов, защото обичаят е 
свързан с мъже/зетьове, които танцуват 
заедно - мъжко обредно хоро. Това е 
било хоро за майстори , които са 
танцували сложни комбинации 
съдържащи „трополене“, „пляскания“, 
„набивания“ и характерни 
„причуквания“ за тракийската област. 

 
Пъстро, цветно и шарено бе третото 
ни публично събитие. Обагрен от 
песен, танц и ритъм, самодейците 
поднесоха на жителите страхотен 
тематичен Великденски концерт. 
Декорации от яйца, картини и 
тематични стихове допринесоха за 
приповдигнатото настроение на 
всички самодейци. В този концерт 
танцовият клуб представи  разученото тракийско хоро „Трите пъти“ а 

детският състав показа характерната 
тракийска игра „Джиновско“ и 
нейните специфични движения. 
Приемствеността се видя и при най-
малките, които изпълниха играта 
„Боряно, Борянке“, в която са 
заложени движения от „Право 
тракийско хоро“. Концертът отново 
беше изцяло насочен към 

тракийският танцов фолклор и 
неговите специфики с цел 
задълбочаване на принадлежността 
на съставите към даденият танцов 
район и достигане на максимално 
близък стил на танцуване и тяхното 
автентично вътрешно изживяване.  

 
 
 



 Най-грандиозно и мащабно беше четвъртото събитие, което 
проведохме по проекта. 
Изключителен спектакъл свързващ 
песенен и танцов фолклор, 
класика, литературни 
произведения подготвени и 
тематично свързани с празника 24 
май. Дълго и тежко беше 
приготовлението за този така 
голям концерт. В концерта 
участваха над 70 самодееца 

изнасящи двучасова програма на площада 
пред читалището. Общото начало бе 
изключително вълнуващо и обединяващо 
всички танцови и певчески колективи 
изпълняващи „Право тракийско хоро“ на 
песента „Дене мъри“. Площадът едва 
събираше публиката, която се бе събрала 
да изгледа този празничен спектакъл. 
Овации и ръкопляскания огласяха 

площада след всяко едно 
изпълнение, особено на най-малките 
участници, които бяха едва на 4-5г. Те 
изпълниха няколко танца заучили 
основите на тракийският танцов 
фолклор и едва част от неговите 
особености. Юношеският състав не 
отстъпваше по-никакъв начин на 
сладостта на децата, а умело 
танцуваше своите тракийски 
заигравки с характерните провиквания за областта на танца. Запленени от 

танца и с усмивка на лицето 
приповдигнаха настроението на 
публиката преди още по-големите 
изпълнители. Танцовият клуб 
представи хората „Дългата“ и 
„Калгамашката“, които са интересни и 
различни хора от тракийската 
етнографска област с техните 
специфични хватове за пояс и предна 



леса.  На този концерт представихме и възстановените танци „Мъжки 
тракийски танц“ и „Калековци“, 
които не бяха танцувани от 
1996г., когато хореограф на 
читалището е бил Богдан 
Балабанов. Танците бяха 
представени от по-младите 
самодейци събрани от 
колективите и под ръководството 
на професионален хореограф с 
репетиции по график успяха да 
възстановят двата танца.  Характерните мъжки „пляскания“, „набивания“ и 

„трополене“ оставиха публиката 
без дъх. След края на танца 
избухнаха бурни аплодисменти за 
прекрасното представяне на 
мъжкият танц. Концертът 
завърши със смесеният танц 
„Калековци“, в който жените 
представиха кипрата и сдържана 
игра, специфичните 
„приситвания“, както и движения 

с ръцете като „месения“ и „навиване на прежда“. Мъжете контрастираха в 
танца със сложните 
лексикално-танцови 
комбинации и характерни 
„косички“, „клякания“ и 
други движения от областта. 
Танцьорите бяха облечени с 
костюмите използвани още 
по времето на Балабанов, за 
да може да се допринесе 
усещането за максимално 
доближаване до танците в 
старият им вид.  

След концерта стари танцьори участвали в състава дойдоха да 
поздравят самодейците за тяхното добро представяне, а на площада се 
извиха кръшни и дълги прави хора до късните часове.  



След приключване на 
концерта всички участници бяха 
удостоени със сертификати за 
активно участие и придобити 
умения по време на тракийската 
хоротека.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По проекта са изготвени Facebook и Instagram профил на проекта, 
както и Facebook страница. Името на профилите е Свързаникорени Ихора. 
Там може да намерите още интересни факти, снимки и видеоклипове от 
целият проект.  
 Проекта е популяризиран чрез своите профили, хаштагове и чрез две 
кратки статии в сайта на община Марица, както и в онлайн медии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В проекта участват:  

 Танцов клуб „Калековец“ 

 Танцова формация „Лазаре“ 

 Детско – юношески танцов състав „Тракийци“ 

/група „Великденче“ ; група „Гергьовче“/ 

 Женски битов хор 

 


