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Общините в област Добрич подготвиха богат културен календар за 2021 г.
Адрес на новината www.dobrich.government.bg/news.php?id=3737

Богат културен календар подготвиха общините на територията на област Добрич за
настоящата 2021 година. Предложенията им са обобщени и внесени в Министерството на
културата. Всяка една община залага както на вече превърнали се в традиция местни
културни прояви и подобаващо отбелязване на официални и национални празници, така и
на събития по повод годишнини на културни институти и личности, свързани с Добруджа и
нови идеи.
По подобаващ начин с редица от прояви Община Генерал Тошево ще отбележи
80-годишнините на читалища в населените места, като читалището в с. Красен ще чества
своята 120-годишнина. Сред събитията е и първи фолклорен празник "Майстори на
лютеницата", посветен на Деня на възрастните хора. За поредна година ще се състои
празникът на сармата и кюфтето, националният фестивал на лавандулата. Тази година
националният конкурс за млади изпълнители "Иван Георгиев" ще има своето 25-о издание.
Община Крушари също залага на вече утвърдените изяви - "Празник на гърнетата" и
фестивала "Текето". Община Добричка ще бъде домакин на "Песни и танци от слънчева
Добруджа". Община град Добрич планира изобилие от различни културни прояви през
цялата година за всички възрасти. В културната програма за годината е заложено
отбелязването на 60 г. от основаването на детски хор "Маестро Захари Медникаров" и 120
години от основаването на смесен хор "Добруджански звуци". През 2021 г. ще се проведат
юбилейни издания на утвърдени фестивали и конкурси - 30-о издание на европейския
младежки поп-рок конкурс "Сарандев", 20-о издание на международния младежки
фестивал "Фолклор без граници" и 25-о издание на международния младежки музикален
конкурс "Надежди, таланти майстори". Наред с утвърдените вече културни събития фолклорния събор "С България в сърцето", фестивала на любителските театри и Мидения
и рибен фест, Община Каварна залага и на културни събития в малки населени места като
"Джаз на село", "Българево рок" и "С песни и хорце в село Селце". За поредна година
Община Тервел ще привлече изпълнителите на добруджанска песен в конкурса, носещ
името на голямата Калинка Вълчева, а Община Шабла ще очаква гости за посрещането на
Джулая, за празника на хвърчилата и на плодородието.
С пълния културен календар можете да се запознаете на адрес:
http://www.dobrich.government.bg/files/ipages/kulturen_kalendar_obl_Dobrich_21.pdf
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