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                                       УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

, 

               Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ПЕТНАДЕСЕТИЯ 

турлашки фолклорен събор „КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ”, който ще се проведе 

на 12, 13 и 14  юни 2020 година  в село Чупрене, община Чупрене, област Видин. 

              Турлашкият фолклорен събор „Када кум прасе и ти вречу” датира от 2006 

година. Той няма конкурсен характер. В него могат да участват танцови и певчески 

групи за автентичен и обработен фолклор, групи за обичаи, както и индивидуални 

изпълнители без възрастови ограничения. Съборът е с международен характер 

              Организатори са Народно читалище „Христо Ботев-1897” село Чупрене и 

Община Чупрене. До 2012 година той се провеждаше в един съботен ден в средата на 

месец юни През 2013  година организаторите разгърнаха неговия формат  в рамките на 

2 дни, а поради засиления медиен интерес, както и растящия брой на желаещите за 

участие в събора  от 2014 година  той  се провежда в рамките на 3 дни. Тази година в 

рамките на  тези 3 дни гостите на Чупрене ще имат възможността да присъстват на 

демонстрацията по приготвянето на традиционните турлашки ястия и обредни 

хлябове, приготвени от български и сръбски готвачи, както и да ги опитат, да се 

запознаят с предметите от бита на нашите предци, да се възхитят от изделията 

изработени от сръчните ръце на турлакинята и майстора занаятчия, да присъстват на 

демонстрацията на някои от старинните и позабравени обичаи като влачене на вълна, 

предене, тъкане, работа с грънчарско колело и др., да си закупят екологично чисти 

продукти от местните производители на селскостопанска продукция, да се потопят в 

магията на българския фолклор, 

             Очакваме Вашите заявки за участие до 15.05.2020 година. 

             ЗАБЕЛЕЖКА: С ОГЛЕД ИЗБЯГВАНЕ НА НЕДОРАЗУМЕНИЯ, ДЕНЯ И 

ЧАСА НА УЧАСТИЕ  ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРЕД РЕДА НА 

ПОДАВАНЕТО  НА ВАШИТЕ ЗАЯВКИ. 

             Повече информация може да получите на GSM 0884628273, 0885024929 и 

0884699221, както и във фейсбук страницата на Община Чупрене. 

 

 

               С уважение: 

                             Анжело Добричов – кмет на Община Чупрене 

 

                             Васил Доцински – председател на НЧ 

                                                     „Хр.Ботев-1897” с.Чупрене 


