
Здравейте любители на хорото, 
 
Коледа наближава, празничното настроение се промъква полека, а хорото 
допринася за него! 

20-ото Голямо хоро на клуб „На хорото в Брюксел“ ще се проведе на 9 

декември в просторната зала на община Woluwe St. Pierre. Освен да се 
повеселим заедно, сме поканили и специални гости, с чиято помощ ще се 
потопим в очарованието на типична Бъдни вечер в семейство от 
Североизточна България, представена от  ансамбъла за изворен фолклор 
“Капанци”, с . Паламарца (област Търговище) и ще присъстваме на 
наричанията на коледарите от този край.  
 
Важно: От 16 ч. в същата зала децата ще могат да си изработят суровакничка 
под ръководството на гостите от с. Паламарца. Родителите също са добре 
дошли. За подготовка на нужните материали (от България)  е необходимо 
записване на децата най-късно до 30 ноември. 
 
Хоро за всички 
Ще поиграем на воля любимите ни познати хора и ща разучим две нови, а 
групата за сценични изяви към клуба ще спомогне за празничното настроение. 

 
Прочети и донеси на следващото Голямо хоро 
Инициативата продължава. 
Всеки, който разполага с прочетена книга или списание на български език, би 
могъл да ги постави на определеното за това място и/или да си вземе от 
наличните там. 

Храна и напитки 
В залата ще има щанд, от който може да се купи вкусна българска храна на 
достъпни цени. Организаторите ще осигурят вода и българско вино. 

 
Очакваме ви с удобни обувки, леки дрехи, добро настроение и желание да си 
направим празник на познатия ви адрес: 

 
salle „FABRY“  
W :Halll 
Av Charles Thielemans, 93, 1150 Woluwe St. Pierre 
http://www.woluwe1150.be/congres/fabry/fabry_description.htm 

 

Залата се намира на 3 мин. от спирка “Chien vert“ на трамваи: 
39 (Montgomery- Hermann Debroux) 
44 (Montgomery- Tervuren) 
Подземният паркинг е достъпен и безплатен (запазените места, отбелязани с 
номера на коли важат само през работните дни). 

 
Програма: 

http://www.woluwe1150.be/congres/fabry/fabry_description.htm


 
 

18,00 ч. Начало на вечерта 

18,30 ч. Изпълнение на клуб "На хорото в Брюксел" и възстановка на Бъдни вечер по 

капанска традиция 

19,15 ч. Всички на хорото 

19,45 ч. Разучаване на две хора 

20,05 ч. Всички на хорото 

23,00 ч. Край на вечерта 

 

 
 
Билети и информация:  

Предварителна продажба на билети: 

По интернет (моля, разпечатайте сами билетите си): 
https://app.myupcoming.com/fr/distribution-id/69931/event/336333/soire-dansante-bulgare-

de-nol-horo--bruxelles---9-dcembre-2017 

Мария Цветкова (близо до метро Maalbeek) 
0477 06 25 18  

Цена на билетите : 10 евро предварителна продажба 

                                 12 евро на място (безплатно до 18 години) 

 

Цена и записване за ателието за суровакници : 

5 евро (заплащане на място) 

Задължително предварително записване до 30 ноември :  

Doroteia.MIHAYLOVA-SPASSOVA@ec.europa.eu 

 

 За информация  и връзка: 

https://www.facebook.com/NaHorotoVBruksel/ 

mariai1969@yahoo.fr    0477 06 25 18 
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