Тази година кулският панаир ще бъде закрит с концерт на площада на града с фолклорен празник
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Тази година кулският панаир ще бъде закрит с концерт на площада на града с
фолклорен празник, съобщи за радио “Фокус”- Видин Маргарита Вълчева, секретар на
Народно читалище "Просвета 1882" Кула. Това е и по-различното в програмата на
панаира тази година, защото досега за закриването са били канени популярни поп
фолк певици.
В понеделник (13.08) започва
Кулски традиционен панаир. Откриването е от 20 часа на самия панаир, с концерт на
всички състави на читалище "Просвета".
На 14.08 от 19,30 часа ще има модно ревю на сецената в панаира. Предимно деца ще
участват в него, ще има жури, което ще оцени дефилиращите и ще бъдат раздадени
награди.
На 15.08 до самата крепост, от 10 часа ще има изложба на домашни любимци.
На 16.08 от 10 часа ще има детски игри в самата крепост "Кастра Мартис". В 20 часа
същия ден детски танцов състав от град Болевац, Република Сърбия ще изнесе
концерт, като в него ще вземат участие и самодейни състави от село Арчар.
И на 17.08 е традиционния кулски поетичен панаир "Йордан Йончев", който ще бъде
открит, ще бъдат връчени наградите и ще има поетично четене в самата крепост от 20
часа. Музикалният фон на поетичната инициатива ще бъде от квартет от Симфониета
град Видин.
На 18.08 ще има тържествено заседание на общинския съвет, дефиле на духовия
оркестър и мажоретния състав на СОУ "Васил Левски". От 17 часа ще започне
фолклорния празник на площада, а не на панаира, подчерта Вълчева. В богатата
програма ще участват ансамблите "Балкан" и "Жар", фолклорна формация "Глагорци",
клуб за народни хора "Дели ка нали", ковачница за български хора и обичаи
"Глагорци", и разбира се домакините от всички състави народно читалище "Просвета"
град Кула. Празникът ще завърши с фойерверки, уточни Вълчева.
В неделя, последният ден от панаира ще има тържествена сесия на общинския съвет.
Ще се проведе и мотокроса – традиция, оформила се в последните години.
Радио “Фокус”- Видин
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