
Българското училище е  един от 
участниците на фестивала от самото 
му основаване и всеки път се е пред-
ставяло с успех.

И  тази година, в  изпълнената 
с много гости зала, звучаха песни на 
руски, чешки, френски, английски 
и български език. Средствата, събра-
ни от концерта с  благотворителна 
цел, бяха предадени на директора на 
детския санаториум в Буковани.

Всяко училище представяше стра-
ната си с  песни, добре подбрани от 
своите ръководители по музика. Де-
цата пък се стремяха да ги изпълнят 
много добре и да предизвикат повече 
овации и ръкопляскания у публиката 
И  действително, атмосферата беше 
тържествена и в залата се носеше оча-
рованието на песните, които бяха из-
пълнени. Звънливите детски гласчета 
покоряваха сърцата на всички и чес-
то залата бурно аплодираше участни-
ците.

Нашето училище и  тази година 
се представи отлично на фестивала. 
Единадесет момичета от 5 до 10 клас, 
продължиха традицията изпълнени-
ята на хор „Лира“ да бъдат посрещани 

и изпращани с бурни ръкопляскания.
Тази година, нашият хор беше под-

готвен от г-н Моравенов, който се зае 
с тази не лесна задача. Той трябваше 
да мотивира участниците и  да им 
вдъхне доверие в  собствените сили. 
За да подкрепят изпълнителите на 
концерта, бяха дошли учители, роди-
тели, ученици от училището.

Първи на сцената излезе хорът на 
руското училище. Чувствайки се уве-
рени, участниците пяха с лекота. След 
последното изпълнение, хористите не 
напуснаха сцената, а към тях се при-
съедини френското училище. Когато 
запяха заедно, залата притаи дъх. Де-
цата пееха на български език песента 
„Светът е хубав“, с която те и техните 
ръководители отдадоха почит на г-жа 
Антоанета Добрева-Янкова, която ни 
напусна завинаги и която всяка годи-
на подготвяше хор „Лира“ за участие 
във фестивала. Всички присъстващи 
българи изслушаха песента прави. 
Сълзи се появиха в очите на нашите 
участници и  колеги. Вълнуващ мо-
мент, който не се забравя.

В памет на своята учителка и на-
шите участници изпяха песента 

„Топъл дъжд“ в съпровод на китара 
от г-н Моравенов. Последваха ху-
бавите народни песни „Радо, мари 
Радо!“, „Дай, бабо, боб“, „Катерино 
моме“. Кръшните гласове на моми-
четата, хубавите народни носии, 
бликащата красота и  младост вър-
наха веселото настроение. А  когато 
завърши и  последната обща песен, 
„Алилуя“, нямаше и  съмнение, че 
нашите момичета са не само чудес-
ни изпълнители, танцьори, но и със 
силен и  борчески дух. А  това са: 
Таня, Ралица, Виктория, Лора, Ай-
рин, Карина от VI клас, Маргарита 
от V клас, Кемалие и Семра от VIII 
клас, Силвана от IX клас и  Тони от 
X клас. Благодарим ви момичета, че 
представихте достойно Българското 
училище в Прага и България!

Може би не случайно след кон-
церта в  съблекалнята се чуваше чу-
десното изпълнение на песента „Моя 
страна, моя България“. Сигурна съм, 
че тези млади хора дадоха всичко от 
себе си и  че получиха най-добрия 
урок по патриотизъм.

До нови срещи на следващия фес-
тивал! �

ЗА ДВАДЕСЕТИ ПОРЕДЕН ПЪТ, НА 
13 АПРИЛ 2011Г., УЧИЛИЩЕТО 
ПРИ ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА 
ФЕДЕРАЦИЯ СТАНА ДОМАКИН 
НА ЮБИЛЕЙНИЯ ФЕСТИВАЛ НА 
ХОРОВЕТЕ, ПРЕДСТАВЯЩИ МЕЖ-
ДУНАРОДНИТЕ УЧИЛИЩА В  ГР. 
ПРАГА.
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�  ТЕКСТ: Валерия Тошева  СНИМКИ: архив на БСОУ „Д-р Петър Берон“




