
ФОЛКЛОРЕН АСАМБЪЛ  „ГРАОВО” 

 

 

1. Институция: Районен младежки дом - Мошино 

 

2. Кратка анотация на дейността: Ансамбълът е създаден през 1953 год. От 1984 г. до 

сега творческата му биография се пише под ръководството на Александър Нецов, 

хореограф главен художествен ръководител. В годите през школите му са минали 

хиляди млади хора. Няколко поколения носят и предават любовта към българския 

фолклор и днес техните деца и внуци огласят репетиционните зали и концертните 

подиуми. Над 250 са участниците – танцьори и певци във формациите на фолклорен 

ансамбъл „Граово” - подготвителни групи: от 8 -10 години и от 10-12 години; детски 

концертен състав; средношколски концертен състав; представителен танцов състав 

подготвителна и концертна певчески формации и народен оркестър.  

Ансамбълът е участвал в много национални и международни фестивали, печелил е 

престижни награди. В богатата си, разнообразна програма ансамбъл „Граово” включва 

музика, песни и танци от всички фолклорни области на България. Концертите са 

неповторимо изживяване, както за самодейците, така и за публиката. Това е ансамбъл 

със собствен облик и очарование, спечелил много приятели в страната и чужбина. 

Носител на орден „Кирил и Медодий” ІІ степен. 

 

3. Място за провеждане на занимания: ХI ОУ „Елин Пелин” 

 

4. Ръководител на формацията: 

   - хореограф – Александър Нецов  

   - ръководител на детска вокална група – Ива Сачанска 

   - ръководител на народен хор – Нели Милчова 

   - ръководител на нар. оркестър  - Димитър Митов 

 

5. Координати за връзка с формацията: 0898 982 001 – А. Нецов 

 

6. Възрастова група на участниците във формацията: от 8 год. до 35 год. 

 

7. График за провеждане на заниманията по дни и часове:  

понеделник и четвъртък: детска концертна група и ансамбъл „Граово” - от 18.00 до 

21.00 ч. 

вторник и петък: подготвителна детска група и средношколска формация - от 18.00 до 

20.30 ч. 

 

8. Начало и край на сезона: м. октомври – м. юли 

 

9. Срок за записване на желаещите: целогодишно 

 

10. Такса месечна: 15.00 лв. за подготвителните групи 

 


