
К ратката предколедна вечер, 
организирана от Мариана Но-

вотна, председател на сдружение 
„Българска беседа“, беше разделе-
на на две части. В  първата Лидия 
Гълъбова разказа за живота на Св. 
Николай Мирликийски Чудотворец, 
чийто празник Църквата чества на 
6  декември (Никулден) и  на 9 май 
(Св. Николай Летни).

Втората част на вечерта беше 
предоставена на хор „Бизантион“. 
Под диригентството на Ева Ко-
маркова, хорът изпълни църковни 
и  коледни песни – Лапонска, Лу-
жицкосръбска, украинска, полска, 
унгарска и шведска. Изненада и по-
дарък за гостите беше песента „Ху-
бава си, моя горо“, с която приклю-
чиха изпълнението си.

Смесеният хор „Бизантион“ 
е  създаден през 1957 г. под името 
„Collegium musicae slavicae Praga“. 
Под ръководството на своята ос-
нователка, д-р Олга Дуткова, хо-
рът концертира и  печели отличия, 
както в страната, така и зад грани-

ца (Франция, Белгия, Германия). 
Репертоарът му съставя църков-
на гръцко-византийска и  славян-
ска музика на Източна Европа от 
най-стари времена до днес. „Това 
е  музика, която грабва сърцето – 
споделя диригентът на хора Ева 
Комаркова. – Съдържа хармония 
и  мелодия, които нямат равни 
и  всички сме запленени от нея. 
Една от членките на хора пее в него 
от основаването му.“

В хора пее и една българка – Ма-
риана Шкопова. Преди години тя 
пристига да следва в  Прага, но се 
влюбва, омъжва се и  остава да жи-
вее тук. „В  хора ме привлече моята 
приятелка от студентските години 
Ева Комаркова – разказва Мариа-
на Шкопова. – Харесвам музиката, 
която изпълняваме, обичам да пея, 
а и колективът ни е много хубав.“

За 2009 г. това е  третата акция 
на сдружение „Българска беседа“. 
Мариана Новотна създава своето 
сдружение през май 2008 г. През 
тази година, със средствата, които 

получава на базата на подаден към 
Кметството на Прага проект, тя ор-
ганизира още Мартенска вечер в Ет-
нографския музей и вечер по случай 
Деня на независимостта на Бълга-
рия. „Преди да създам сдружението, 
работех в библиотека за деца – казва 

Мариана Новотна. – Там правехме 
мултикултурни програми, в  кои-
то участваха и деца от Българското 
училище в Прага. И тъй като изпъл-
ненията им се харесваха, а аз отдел-
но имам познати и приятели, които 
се интересуват от България, реших 
да създам сдружението и  да правя 
програми за България.“ �

У частниците във фестивала 
бяха от Германия, Полша, 

Италия и  България. Всички из-
пълниха програмата си, съставе-
на от класически и  коледни ме-
лодии, на немски език.

Участникът от България, хор 
„Родни звуци“, е  от Шумен. Ос-
нован е през 1898 г. като продъл-
жител на традициите, заложени 
от големия български възрожде-
нец Добри Войников. От 1952 г. 
хорът е колектив на едно от пър-

вите български читалища – „До-
бри Войников“. В  Прага хорът 
се представи под диригентство-
то на Дарина Лазарова и  Венета 
Вичева, която е  и  главен худо-
жествен ръководител на хора. 
На пиано акомпанираше Жанета 
Кацарова. Изпълниха произве-
дения на Рахманинов, Дмитрий 
Бортянский, Антонио Вивалди, 
Моцарт и др.

„Всички бяха омагьосани от 
изпълнението им на „Тиха нощ, 

свята нощ“ на Франц Грубер, на 
български език. Именно по вре-
ме на тяхното изпълнение, по-
чувствах истинското коледно 
настроение“ – каза още Мария 
Бублова.

След изпълнението на българ-
ския хор много от зрителите си 
тръгнаха. Това може да означа-
ва, че българският маркетинг си 
е  свършил добре работата. Или 
че българският хор наистина 
е бил най-добрият. �

�������	
��������
������������	
������

��	���������������������

НА 7 ДЕКЕМВРИ, В ДОМА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА, СЕ СЪСТОЯ НИКУЛДЕНСКА ВЕЧЕР, ОРГАНИЗИРАНА 
ОТ СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА БЕСЕДА“ В  СЪТРУДНИЧЕСТВО С  БЪЛГАРСКИЯ КЛУБ В  ПРАГА. В  НАЧАЛОТО НА 
ВЕЧЕРТА ПОЕТЕСАТА ЛИДИЯ ГЪЛЪБОВА РАЗКАЗА ЖИТИЕТО НА СВ. НИКОЛАЙ. УЧАСТИЕ ВЪВ ВЕЧЕРТА ВЗЕ 
СМЕСЕН ПЕВЧЕСКИ ХОР „БИЗАНТИОН“.

ТАКА МАРИЯ БУБЛОВА ОПРЕДЕЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХОР „РОДНИ ЗВУЦИ“ В  ЦЪРКВАТА „HUSŮV SBOR“ НА 
5 ДЕКЕМВРИ. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХОРА БЕШЕ В РАМКИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ „ADVENT MUSIC FESTIVAL“.
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