Обявиха новата коледна украса и посрещането на празниците в Разград

На пресконференция в Община Разград днес гл.експерт Виолета Антонова представи
новата коледна украса, която поставят служители на ОП „Паркстрой“ в града. Фасадата
на Общински културен център тази година ще бъде с нова визия, с 11 300 лампи.

Коледното дърво тази година е сребрист смърч 11 м., ще бъде украсено с нови
елементи и ел.гирлянди - 12 хил. лампички и 95 светещи елемента. Около елхата ще
бъде разположена светеща шейна със светещ Дядо Коледа, с 800 лампички. Площад
„Ларго“ ще бъде украсен със светещи стрингове увити по основните клони на три броя
дървета с 1500 лампички. На него ще бъдат разположени още и детски кът с две
къщички, светещ Дядо Коледа със светеща шейна и Коледен кът „Брезова гора“ със
светещо дърво, светещ елен, брезова пейка.

Бул. „България“ също ще има новогодишна украса със светещо пано, светеща елха до
ул.“Иван Вазов“ и светещи висулки. В градинката на Следствието ще бъде поставена
светеща елха със светкавици и светеща ваза, а ул.“Паркова“ ще бъде украсена с
фенери и елха. Други големи улици също ще бъдат осветени с празнични светлини ул.“Дунав“, ул.“Васил Левски“, ул.“Странджа“ , ул.“Априлско въстание“, ул. „Св.Климент“,
площада на Читалище „Развитие“, градинка с Часовниковата кула и ж.к. „Орел“.

За посрещане на празниците Община Разград подготвя три събития – „Искряща Коледа”
на 11 декември, Коледен концерт на 20 декември - Игнажден и Новогодишен концерт в
полунощ на 31 декември. „Искряща Коледа” е събитие по повод запалване светлините
на градската коледна елха. На 11 декември от 18.00 ч. Светлините на градската елха
ще бъдат запалени по оригинален начин, със специалното участие на група „Вакали“,
които ще представят своя уникален арт-проект. Разградчани ще се насладят на
новаторско зрелищно дръм-шоу, професионално синхронизирано със специални,
сценични пироефекти. Кулминация на шоуто ще бъде именно атрактивното запалване
светлините на елхата. След което ще пристигне Дядо Коледа, за да получи лично
писмата на децата от Разград, за желаните от тях подаръци.

На Игнажден – 20-ти декември, ще се състои Коледният концерт на Община Разград.
Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ от Бургас ще гостува на сцената на
Общински културен център. Ансамбъл „Странджа” е създаден през 1965 година.
Съставен е от три основни формации: женски хор на основата на открито народно
пеене, солисти, оркестър от народни инструменти и смесен танцов състав. В богатия им
репертоар присъстват танци и песни от всички етнографски области, които разкриват
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огромното фолклорно богатство на България. Особено внимание се обръща на
пресъздаването на фолклора и народните обичаи от Странджанския край.
Емблематичен е танцът им „Нестинарка“- хореография на Методи Кутев, музика Христо Тодоров и проф. д-р Стефан Чапкънов.

Ансамбълът е носител на: „Златна лира” - 2005 година и „Кристална лира“ - 2015 година
на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Странджа“ е Марио Егов,
Ивайло Стоянов – балетмайстор, Атанаска Бонева – хормайстор, Николай Чапкънов –
диригент на оркестъра, Любен Касабов – диригент на ансамбъла.

В Новогодишната нощ, на открита сцена, пред паметника на Майстор Манол, поп-рок
група „Сода акустик” ще представят празничен концерт.

«Сода акустик» е група, която изпълнява българска поп и рок музика с акустични
аранжименти. В репертоара им влизат вечните златни, както по-стари, така и по-нови
хитове на любими български групи и изпълнители. («Тангра» , БТР , «Щурците» ,
«Сигнал» , Милена , «Диана Експрес» , «Авеню»....)

Танцьори от Капански ансамбъл Разград ще поведат първото хоро, за добро начало на
Новата 2018 година.
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