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50 деца пяха Химна на Независимостта на 22 септември на пл.
„Тройката"
неделя, 22 септември 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

*Историческа възстановка представи най-важните моменти от миналото на България

С впечатляващ спектакъл, озаглавен "Величието на България и Независимостта" Бургас отбеляза
111-та годишнина от историческото събитие. Той се проведе на площад "Тройката" и бе организиран от
Община Бургас.
В първата част от програмата на сцената се изявиха бургаски детски танцови ансамбли. Малки артисти
рецитираха емблематични стихотворения, посветени на България. В концерта взеха участие ДТА
"Лъкатниче", ДТА при ФА "Атанас Манчев", ФА "Лукойл-Нефтохим Бургас", ДФА "Лазур",
ДТА
"Звездички", ДТА "Зорница", хор "Родна песен", хор "Милка Стоева", ВГ "Фортисимо", ДВГ "Морски
песъчинки", хор при ПФА "Странджа" и актьорите Юри Ангелов, Валери Еличов, Пламен Каров и Иван
Григоров.
Втората част от спектакъла бе посветена на българската история, проследяваща важни събития от
нашето минало. Ретроспекцията започна с идването на хан Аспарух по нашите земи, написването на
Паисиевата история, Освобождението, Съединението на Княжество България и Източна Румелия и
завърши с написването на Химна на Независимостта от композитора Георги Шагунов.
Историческите моменти и личности бяха пресъздадени от актьори, облечени в характерните за
съответната епоха костюми. Кулминацията на спектакъла бе изпълнението на Химна на
Независимостта от 50 бургаски деца.
Община Бургас бе подготвила специални картички, посветени на Независимостта. Те бяха раздавани на
гражданите, дошли да отбележат празника на пл. "Тройката". Картичките бяха в два варианта, а върху
тях са отпечатани историческите места от прочитането на Манифеста за независимост в столицата
Търново, композиторът Георги Шагунов и ръкопис на Химна на Независимостта.
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Всеки имаше възможност да запечата емоцията от празника като си направи снимка на две специално
направени пана. На тях бяха изобразени велики българи, както и 24 черноморски пехотен полк.
Празникът завърши с голямо хоро на площад "Тройката".

По традиция празничната програма посветена на 111-та годишнина от обявяването на Независимостта
започна с тържествен ритуал по издигане на националния флаг на Република България, флаговете на
Европейския съюз и на Община Бургас на пл. "Атанас Сиреков" и полагане на венци и цветя на
паметника на 24-ти черноморски пехотен полк в памет на загиналите за защита на българската
независимост пред Военния клуб.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

