Първи планинарски сбор на хороиграчи – хижа Ехо, есен 2010
За планинари обичащи да потропват хорца и за танцьори които либят
планината☺
Целта на този сбор е да достави много настроение и български ритми на едно прекрасно
място в планината, на връх самия Балкан! Може би така ще поставим началото на
ежегодни пътуващи по хижите събори за хороиграчи-планинари или пък ще открием
есенния ежегоден музикален фест на хижа Ехо! Бъдете първи, създайте една нова
българска традиция, елате за първи път на хижа Ехо, изтанцувайте за първи път ново
хоро!
Нещо като програма (примерна и незадължителна☺):
Петък, 8 Октомври:
- Цял ден: пристигане по маркираните маршрути от всички посоки и всякакви
краища на България
- Вечер: на поляната пред хижата или в уютната дневна ще се завихри веселба
народна и всенародна, свободна изява на таланти всякакви. Обощено – подгряваща
вечер!
Събота, 9 Октомври:
- за пристигналите от петък посвещаваме деня на изкачване на връх Юмрука и
целодневни разпевки и разигравки в стил “обмяна на опит” или “научи другарчето
на хорце, което не знае”, работа в малки групи смесени от различните състави;
- продължават да пристигат от всички страни участници-ентусиасти и бодри
танцувачи;
- 18ч – надиграване (на поляната или в дневната) - всеки да приготви по едно хорце
любимо (може и ръченичка) в рамките до 5мин. Приемат се всякакви импровизации
и презентации, стига да са народни, български и от сърце. Да подарим на хижа Ехо
най-доброто си изпълнение. Нашите домакини хижарите Иван и Галя ще ни
огледат и ще отличат най-достойните ехо-играчи.
- Гранде вечерта (откъм 20ч): тържествена софра на поляната под звездите (или ако
няма звезди в дневната под светлодиодните ленти) когато ще се развихрим волно и
свободно, ще се надиграваме и надпяваме, ще дишаме балкански въздух. На събор,
като на събор!
Неделя, 10 Октомври:
- според силите и настроението с преходче и танцова стъпка ще завършим тоз уикенд
и ще отнесем вкъщи сладки спомени за високопланински ръченични, хлопки,
граовки....
Такса участие
(покрива разходите за нощувка(и), почерпка в събота вечер, разходи за
агрегат на хижата и още нещо):
 30лв. при пристигане в събота
 40лв. при пристигане в петък
* Тази такса е приложима за онези, които ще участват в надиграването и в
празничната вечеря. Всички останали са добре дошли да ни гледат, да се радват,
да послушат и попеят с нас. Хижата е с отворени врати за всички!

Организационни:

- Подходи за качване на хижа Ехо:
1/ от север е най-кратката пътека (3.30-4ч
преход) с изходен пункт с. Рибарица – отлично
маркирана пътека (препоръчва се особено в
лошо време!)
2/ от север с изходен пункт хижа Хайдушка
песен (след с.Чифлик, Троянско) – 4-4.30ч
преход по добре маркирана пътека
3/ от юг с изходен пункт гр. Клисура – 5-5.30ч.
преход по добре маркирана пътека
4/ от юг с изходен пункт с. Розино – ок. 4.30-5ч.
преход по добре маркирана пътека
5/ от проход Троян-Кърнаре (колата се оставя на най-високата точка на прохода) – ок.
5часа билен панорамен маршрут, отлично маркиран (не се препоръчва за лошо време!)
*Важно! Хижа Ехо е една от най-труднодостъпните хижи в Стара планина! Моля не
подценявайте пешеходните маршрути, бъдете подготвени с екипировка (най-вече
стабилни планински обувки, достатъчно дрехи за вятър и студ, дъждобран, шапка,
ръкавици). Нека всеки, които има съмнения за справяне с прехода се обади на
организаторите и ще сформираме групи за качване с опитни водачи! Сигурността в
планината е водеща в конституцията на Сдружение “За Ехо”. Повече информация:
www.ehoto.org
-

Транспорт: всеки сам урежда. Варианти за обществен транспорт - с влак до гр.
Клисура или с. Розино, автобус - до Тетевен и оттам такси до Рибарица.

-

Условия за настаняване в хижата: общи спални помещения с по 5, 8, 10, 14 легла.
Вътрешен санитарен възел и баня. Има одеала и чаршафи, но се умоляват всички
които имат тънко спално чувалче или чаршаф да си носят (прането и съхненето на
чаршафите на височина 1675м. си е истински проблем!). Има възможност за спане на
палатки по желание (в такъв случай таксата за участие ще бъде коригирана с 10лв на
вечер).

-

Хранене: от хижата можем да си поръчаме супа, да си купуваме сладки неща, бира,
безалкохолно. В таксата е включена само вечерята на ден събота. Носете суха храна за
другите хапвания.

Музика: насърчават се акустичните версии на всякакви български мелодии, но в
събота вечер ще имаме и работеща уредба, носете CD (аудио и MP3).
* Важно! На хижата има акордеон, китара и тарамбука. По желание носете още
прекрасни български инструменти!
-

Записвания (приемат се до почти последния момент) на:
ehotooo@gmail.com
или на тел. 0889 12 82 76, 0882 966 333 – Ирина, Сдружение За Ехо
Моля, предупредете ни дори да идвате само като публика, а не участник в
мероприятието, ако разбира се искате да ползвате легло☺

Хайде, до скоро потропване!

