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Taneční soubor Pirin oslaví výročí velkým folklórním koncertem 
 
BRNO – Soubor bulharských lidových tanců Pirin z Brna slaví letos desáté výročí 
svého založení. 
K oslavě zvou jubilanti všechny příznivce bulharského folklóru a lidových tradic 
v sobotu 12. listopadu na koncert a taneční zábavu s bulharskou hudbou, kde se 
představí bulharské taneční soubory i hudebníci nejen z Česka, ale i z Maďarska, 
Rakouska a Bulharska. 

  
Koncertu bude ve stejný den předcházet taneční seminář, kde se účastníci naučí základní kroky 
bulharských lidových tanců, tzv. chor, které se tančí v kole. Nebude chybět ani pohoštění v podobě 
tradičních bulharských specialit. Začátek semináře je od desíti hodin ráno v tělocvičně Pod Hradem na 
Údolní 3. Vstup na seminář je zdarma. 
 
Od šesti hodin večer pak zve Pirin na folklórní koncert v kulturním domě Rubín na Makovského 
náměstí 3, na kterém se představí spřátelené soubory prezentující bulharský folklor v různých koutech 
České republiky i Evropy. Na scéně předvedou svoje taneční a hudební umění soubor Zornica 
z Budapešti, soubor Kitka z Vídně, taneční skupiny Balgari z Prahy či soubor Kytka z Brna. Na 
akordeon zahraje Ilija Todorov z Bulharska a představí se samozřejmě i samotní oslavenci – soubor 
Pirin z Brna. Po skončení koncertu se pod pódiem rozvíří taneční zábava, na které k tanci zahraje 
lidová kapela z Bulharska. Vstupenky na koncert v hodnotě 80 korun budou v prodeji na místě. 
Srdečně zveme všechny přátele folklóru a bulharské kultury! 
 
Soubor bulharských lidových tanců Pirin vznikl spontánně na podzim roku 2001, kdy se skupina 
mladých lidí se zájmem o znovuzrození bulharského folklóru v Česku rozhodla navázat na činnost 
dávno zaniklého bulharského souboru, který působil v Brně v 50. a 60. letech minulého století. Členy 
souboru jsou nejen Bulhaři a potomci smíšených manželství, ale i Češi a Slováci, kteří projevují zájem 
o bulharskou kulturu a folklór. Název dostal soubor od jednoho z nejznámějších bulharských pohoří –
Pirinu, o němž se věřilo, že je sídlem slovanského boha hromu Peruna. 

Repertoár se skládá převážně z autentických lidových tanců, které jsou populární po celém území 
Bulharska. Lidové tance, takzvaná chora, jsou charakteristická svou dynamikou a nepravidelným 
rytmem. Další jsou skupinové tance, na kterých soubor spolupracuje s významnými bulharskými 
choreografy. 

Taneční soubor Pirin se za dobu své existence prosadil na brněnské i celorepublikové scéně. Důkazem 
toho jsou četná vystoupení na kulturních akcích po celé České republice. Na pozvání místních 
bulharských spolků vystupoval soubor Pirin také v Budapešti a ve Vídni a prezentoval se i na 
mezinárodních festivalech v Česku, Polsku a na Slovensku.  

 

Pro více informací se obracejte na: 

Georgi Georgiev, vedoucí souboru Pirin  

tel.: 603 404 396 

georgiev@seznam.cz  

www.pirin.cz  


