
Монтана – град на духовата музика 

Духовата музика на Монтана - най-яркият и най-колоритният 

акцент в духовната емблема на града. 

Културният пейзаж на Северозапада е немислим без духовата 

музика. Най-големият творец в тази област е Дико Илиев - 

майсторът на флигорната, създателят на множество духови банди, 

авторът на десетки хора, валсове, полка. Сърцата на всички 

българи бият в ритъма на неговото Дунавско хоро, с което цяла 

България посреща всяка Нова година. В негова чест в Монтана 

всяка година се организират  празници на духовите оркестри.             

Празниците съзнателно избягват съревнователния елемент, защото 

главната им цел е да запазят богатите традиции на духовите 

оркестри в регионален и национален план. Организаторите им 

полагат целенасочени усилия да популяризират творчеството на 

самобитния композитор Дико Илиев и духовата музика у нас и в 

чужбина.  

Безспорен е приносът им за стимулиране на междукултурното 

сътрудничество. Празниците способстват и за развитието на 

фестивалния туризъм. За престижа на Международните празници 

на духовите оркестри “Дико Илиев” допринася фактът, че те се 

провеждат под патронажа на Министерството на 

културата. Устойчивостта им като събитие е доказана във времето – 

те са едно от традиционните културни събития в Монтана, защото 

се провеждат без прекъсване близо три десетилетия. 

 

 



  Международният конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро 

се вие” 

Конкурсът е създаден през 2000 г. като регионален, от 2002 г. е 

национален. Постепенно обхватът му се разширява и от 2006 г. 

става международен. До момента в него са участвали над 10 000 

деца от около 100 населени места в България и над 40 държави по 

света. Сред тях са Египет, Италия, Индия, Кувейт, Молдова, Русия, 

САЩ, Хонконг, Казахстан, Норвегия, Холандия, Шри Ланка, 

Индонезия, Иран, Испания, Китай, Казахстан, Латвия, Обединени 

арабски емирства, Русия, Полша, Пакистан, Португалия, Сърбия, 

Тайланд, Турция, Украйна, Филипините, Чехия, Узбекистан и др.  

 

Изложбата  от конкурса отваря врати в експозиционна зала 

"Кутловица" в деня на откриване на Дико-Илиевите празници. 

Класираните на първите места творби се зачисляват след края й в 

отдел “Детско изкуство” на Художествена галерия “Кирил Петров”. 

Останалите творби участват в благотворителни търгове или биват 

дарявани на детски заведения и училища. Те впечатляват с начина, 

по които децата са претворили темата “Музиката и танците на моя 

народ” в жанрове като фигурална и нефигурална композиция и 

портрет и най-вече с богатството от техники: живописни (акварел, 

темпера), графични (молив, туш, пастел, флумастер, линогравюра); 

приложни (батик). 

 

 



Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“  

Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в 
партньорство със сдружение „Младежки Северозапад“ и школа по 
български народни танци „Стоянови“. 

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана 
Целта на форума е  
да съхрани и популяризира певческото, инструментално и танцово 
фолклорно изкуство на Северозападна България. 
Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца – 
изпълнители и да  стимулира интереса на все повече млади хора 
към фолклорното богатство на Северозапада. 
 

 


