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Според данните от Кметството 
на Прага 9, през тази година 

участие в „Етнофест“ -а са взели ре-
кордните двайсет националности. 
„Щастливи сме, че веднъж годишно 
паркът във Височани се превръща 
в място, което представя почти це-
лия свят. По този начин посетители-
те имат възможност да се запознаят 

с  културата на народите и  нацио-
налните малцинства, които живеят 
в страната ни,“ казва главният орга-
низатор и инициатор на събитието, 
градският съветник Адам Важан-
ски.

Най-точното определение за му-
зикалната програма, изнесена по 
време на фестивала е  онова, което 

дават самите организатори: музика 
без граници. В съответствие с мото-
то, на подиума се сменяха стилове, 
музикални инструменти и  носии. 
Свири пражката група „Duchess and 
the Kittens“, създадена от няколко 
млади соул и блус музиканти („Ко-
тетата“), вихрещи се около впечат-
ляващата им вокалистка („Херцо-

 ТЕКСТ И СНИМКИ: Ели Мандажиева

Фестивал на 
екзотичните 

ухания, ритми 
и цветове

НА 29 АВГУСТ, ПОСЛЕДНАТА ВАКАН-
ЦИОННА СЪБОТА, В  ПАРКА „ПОДВИНИ“ 
ВЪВ ВИСОЧАНИ, СЕ РАЗВИХРИ ПЕТОТО 
ИЗДАНИЕ НА МУЛТИКУЛТУРНИЯ ФЕС-
ТИВАЛ „ЕТНОФЕСТ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ 
КМЕТСТВОТО НА ПРАГА 9. РАЗГЛАСЕН 
ЧРЕЗ СЪОТВЕТНАТА РЕКЛАМА ПО МЕ-
ДИИТЕ, ФЕСТИВАЛЪТ СЪБРА НА ЗЕЛЕ-
НАТА ПЛОЩАДКА СТОТИЦИ ЛЮБИТЕ-
ЛИ НА ЕКЗОТИЧНАТА КУХНЯ, МУЗИКА, 
ТАНЦИ И  НЕТРАДИЦИОННИ ИЗДЕЛИЯ, 
ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЧУЖДЕНЦИТЕ И  НА-
ЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА, ЖИВЕЕ-
ЩИ В  ЧЕХИЯ. ПОСЕТИТЕЛИТЕ СЕДЯХА 
НА ПОЛЯНАТА, РАДВАХА СЕ НА ХУБАВИЯ 
ДЕН (ИЗМОЛЕН ДЕН ПО-РАНО ОТ УЧАС-
ТНИЦИТЕ), ОПИТВАХА КУХНЯТА НА РАЗ-
ЛИЧНИТЕ НАРОДИ И  СЛУШАХА СТРАН-
НИ РИТМИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ.
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гинята“). Последва я  дрезденската 
група „Marracash Orchestra“, която 
представи смесица от музикални 
стилове, обединени единствено от 
неукротим ритъм и  безгранична 
енергия. Специално представяне 
получи „All Star Refjúdži Band“, съз-
дадена през 2008 г. за представлени-
ето „Танц през оградата“ на праж-
кия театър „Archa“, в което участват 
бежанци и  чужденци, живеещи 
в  Чехия. „Preobraženije“ изпълни 
руски народни песни, „Karsiddi 
rantiminputro“ – индонезийски танц 
на пауна, „Wardah al shareef “ – тан-
ци на Ориента, „Drum circle“ – без-
крайно барабанене на малки и голе-
ми барабани. Имаше и  изпълнение 
на японска флейта, доминикански, 
индонезийски, руски и  молдавски 
народни песни.

Голямо внимание организаторите 
бяха отделили на децата. Бяха под-
готвили състезания, игри и творче-
ски кътчета. Победителят на играта 
„За един час около света“ имаше 
възможност да спечели едноседмич-
на екзкурзия „all inclusive“ за двама 
в петзвезден хотел в Доминиканска-
та република. В  рамките на играта, 
детето (най-често придружено от 
някого от родителите) трябваше да 
обиколи щандовете и  да потърси 
закачения на тях отговор на един от 
въпросите в  приложената кръсто-
словица. През останалото време де-
цата се люлееха в двата хамака пред 
щанда на „Метро“, рисуваха и се ца-
паха с водни боички в детските кът-
чета или се учеха да правят оригами 
на японския щанд.

Родителите предпочетоха най-ве-
че да поседят на слънце на донесе-

ните одеяла или направо на тревата. 
Освен това имаха възможност да 
си купят екзотични изделия, об-
лекла и модни етно-
накити от Африка 
и  Тибет, да участват 
в  чайна церемония 
или да си направят 
плитчици според 
модата в Мали. Дълга опашка се об-
разува и  около достолепния япон-
ски майстор на калиграфията, об-
лечен в  автентично кимоно, който 
с дълга четчица и с много внимание 
изписваше върху фини бели листо-
ве имената на желаещите да видят 
името си, изписано на японски. Зад 
щандовете и  далеч от подиума пък 
се заформи автономен кръг, в чиито 
очертания възрастни и  деца има-
ха възможност необезпокоявани 
(и  дори насърчавани), на воля да 
побарабанят на африкански бара-
банчета и барабани.

Както можеше и  да се очаква, 
най-голяма популярност си спече-
лиха продаваните на почти всички 
щандове национални деликатеси. 
Имаше дюнери, баклави, сърми, 
шишчета, торти, стотина вида по-
нички и т.н., и т.н. В една от шатри-
те беше подредена импровизирана 
чайна, в  друга желаещите имаха 
възможност да попушат наргиле, 
а  малко по-нататък да си поръчат 
коктейли. За продаващите важе-
ше едно-единствено ограничение: 
храните и напитките да представят 
кухнята на съответния народ.

Екипът на Мариола, управи-
телката на механата в  Българския 
клуб, представи българската кухня 
с  българско вино, картофена сала-

та и  кебапчета. Ароматът, който се 
разнасяше от скарата им, неизменно 
отделяше по няколко души от пре-

минаващия поток и  ги убеждава-
ше, че си струва да изчакат дългата 
опашка.

В шест часа започна раздаването 
на наградите. Заедно с Адам Важан-
ски на подиума излязоха кметицата 
на Прага-Чаковице Алена Самко-
ва и  директорът на туристическия 
център на Доминиканската репу-
блика Лейла Будекър. Бяха раздаде-
ни много награди, мисля, че имаше 
за всяко дете, което беше достатъч-
но внимателно, за да следи дали са 
изтеглили името му. Екскурзията за 
двама спечели Маркета Дворжакова 
от Прага 4.

Купонът продължи до късно. 
Щандовете нямаха осветление 
и организаторите предполагаха, че 
краят на фестивала ще настъпи от 
самосебе си с  падането на нощта. 
Нищо подобно! Подиумът беше 
ярко осветен, щандът „Ромодром“ 
и  кетъринговата служба на дру-
гия край на полянката – също. На 
фона на това триполюсно осветле-
ние до късно вечерта се мяркаха 
силуети, които танцуваха, пееха 
и съвсем кротко и възпитано (под 
строгите погледи на служителите 
на реда!) се забавляваха. С  което 
несъмнено насърчиха организато-
рите да се потрудят в същата насо-
ка и догодина. �

� �Екипът на Мариола, управителката на 
механата в Българския клуб, представи 

българската кухня с българско вино, 
картофена салата и кебапчета.


