200-годишни фолклорни костюми от видинско представиха на фестивала „Традиции без граници”
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Видин. В първия международен фолклорен фестивал „Традиции без граници”, който се
проведе във Видин взеха участие над 100 участници от самодейни състави от България
и Румъния. Проектът, в рамките на който се провежда фестивалът „Традиции без
граници”, се финансира от Европейския фонд за Регионално Развитие чрез програмата
за териториално сътрудничество между Румъния и България 2007-2013 и се реализира
по международния проект «Е-79- културен коридор между България и Румъния», каза
за радио “Фокус”- Видин Миглена Тодорова, ръководител на проекта. По думите й,
освен изпълненията на самодейците, голям интерес е предизвикало и модното дефиле
на национални носии от българска и румънска страна. "Бяха представени автентични
костюми, женски и мъжки носии от село Шишенци на възраст 200 години, които смаяха
присъстващите с красотата и изяществото си", обясни Тодорова. Свои произведения в
рамките на фестивала са представили и възпитаниците на гимназията по облекло и
хранене във Видин, които са дефилирали със съвременни облекла с фолклорни
мотиви, изработени от естествени материали. Ръководителят на проекта обясни, че
предстои провеждането на подобен фестивал и в съседна Румъния в област Долж в
края на месец февруари. На занаятчийската изложба по време на фестивала са
представени над 200 предмета, изработени от участници в проекта, преминали
обучение в 8 арт и фолк сесии. Част от предметите са ръчно изработени бродирани
части от националните носии на България и Румъния. Предмети на дърворезбари и на
везбари също са били експонати в подредената изложба. Предвижда се също участие
на български занаятчии в края на месеца в съседна Румъния. Този фестивал ще има и
лятно издание, обясни Тодорова. В това първо издание са участвали състави от
читалищата от румънската област Долж, а от българска страна са били съставите от
Шишенци, Флорентин, Винарово, Сланотрън, Капитановци, които са представили песни,
танци и носии от своя край. В края на проекта ще има кулинарно шоу в България и в
Румъния, на което традиционни отбрани ястия ще могат да се видят и дегустират,
допълни Тодорова. радио "фокус" - Видин
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