
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА СМЕСЕН ХОР „КАМЧИЙСКА ЛИЛИЯ“ 

Петдесет и пет години смесен хор „Камчийска лилия“ и 672 концерта! Освен своя 

юбилей, хорът посрещна и шестдесет годишнината от основаването на 

туристическото хорово пеене в България – едно уникално и неповторимо 

явление със значителен принос в музикалната култура на страната ни. А 

туристическата песен е извървяла своя път от химна на туристите „Балкани 

вдигайте се в небесата“ , до прекрасните туристически песни на диригента и 

композитор Филип Аврамов. Хор „Камчйска лилия“ запява туристическата песен 

от далечната 1964 год. – основоването на хора. Тя обедини всички и създаде 

един прекрасен колектив, съхранил в себе си най-ценните качества – другарство, 

уважение, взаимопомощ. В най - трудните години хорът оцеля. Издържа се със 

собствени средства – членски внос и финансови приходи от изнесените концерти 

на сцена „Раковина“ в Морската градина. 

Всяка година хор „Камчийска лилия“ започва репетиционна дейност след 15 

януари.  

Месеците февруари и март започват с възстановяване и обновяване на 

репертуара. 

М.април на 14 – се проведе екскурзия Варна , Бургас, Истанбул. 

На 19 април хор „Камчийска лилия“ участва в четвърта национална инициатива 

на Български хоров съюз и Община Варна „България пее“ и беше удостоен с 

грамота. 

На 1 и 2  юни хорът участва в 31-вия Национален песенен празник „Песните на 

България“ в гр. Хисаря. Хорът посети гр. Карлово и Казанлък. 

На 12 юли хор „Камчийска лилия“ изнесе самостоятелен концерт на сцена 

„Раковина“, посветен на  124 години организирано туристическо движение в 

България и 60 години туристическа и планинарска песен. 

Месеците септември, октомври и ноември бяха за подготовката на 55 годишния 

юбилей. На 20 декември в зала „Бах“, хор „Камчийска лилия“ изнесе Коледен и 

Новогодишен концерт и отбеляза 55 години от създаването си. По случай юбилея 

на състава бяха наградени със званието „Заслужил деятел на туризма“ Дора 

Корабова – единствена останала от основателите на хора, дългогодишната 

председателка на състава Мария Йовчева и дългогодишната диригентка Ирена 

Коларова – Таушанова. 

 


