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На 24, 25 и 26 март 2017 г. в Европейската столица на културата – Пловдив се проведе
един от най-мащабните фолклорни форуми в България, Националния
музикално-фолклорен конкурс “Орфееви таланти”. Грандиозният фолклорен форум се
провежда за седемнадесети път, по традиция ежегодно през предпоследната седмица
на месец март. “Орфееви таланти” е собственост на Българския национален младежки
фолклорен съюз, а съорганизатори са Община Пловдив и Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство – Пловдив. Тази година Националния
музикално-фолклорен конкурс е включен в Културния календар на Община Пловдив.
Председател на журито е проф. акад. Милчо Василев – Ректор на АМТИИ – Пловдив.
Известен диригент, композитор и педагог. Зам.-председател е проф. д-р Костадин
Бураджиев, който към настоящия момент е зам.-ректор на АМТИИ, зам.-председател на
Българския национален младежки фолклорен съюз и главен диригент на Световния
шампион – Академичен народен хор. {gallery}daina{/gallery} Сред членовете на
двадесетчленното жури са също: Ваня Монева – диригент на хор “Космическите
гласове” и продуцент в БНР, Любчо Василев – зам.-председател на Съюза на
българските музикални и танцови дейци и художествен ръководител на ПФА “Мизия”,
проф. д-р Даниела Дженева – главен художествен ръководител на ФА “Тракия” и
зам.-ректор на АМТИИ – Пловдив, проф. д-р Тодор Киров – първият професор по
гъдулка в България и декан на факултет “Музикален фолклор и хореография” към
АМТИИ, проф. д-р Любен Досев – първият професор по кавал в България и директор
на Департамент за езикова и специализирана подготовка при АМТИИ, доц. д-р
Владимир Владимиров – диригент на Академичния народен оркестър и ръководител
катедра “Музикален фолклор” при АМТИИ – Пловдив, д-р Иван Георгиев – гайдар, част
от световноизвестния квинтет на Теодосий Спасов, д-р Данка Цветкова и д-р Галя
Петрова -преподаватели по народно пеене в АМТИИ – Пловдив, Росица Пейчева – една
от най-известните народни певици на съвремието ни, Нели Андреева – солист на
Националния фолклорен ансамбъл “Филип Кутев”, д-р Данислав Кехайов – народен
певец и директор на ПФА “Пирин” – Благоевград, д-р Зоя Микова – етномузиколог, доц.
д-р Татяна Гигова – световноизвестен пианист и преподавател в АМТИИ, Дочка Къшева
– почетен член, Ангел Чакъров – диригент на оркестъра при ФА “Загоре”, Ани Сърабян
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– бивш държавен експерт в МОН, проф. д.и.зн. Лозанка Пейчева – ИЕФЕМ при БАН и
др.Да подкрепят събитието, са поканени в качеството си на официални медийни
партньори: Българска телеграфна агенция, Българска национална телевизия,
Българско национално радио, БНР – Пловдив, “ТВ 1”, фолклорните телевизии “Фен
фолк ТВ” и “Sunrise music”, Информационна агенция “Кросс”, Пловдивска обществена
телевизия, вестник “Марица”, вестник “Народна мъдрост”, вестник “Фолклорен
хоризонт”, водещи информационни web портали в Пловдив и много други. В този
престижен конкурс Дайна Григорова, ученичка от 10 а клас на Професионална
гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен спечели първа награда в
IV възрастова група. Честито, Дайна, желаем ти все повече успехи, гордеем се с теб!
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