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В галаконцерта участваха най-мла-
дите изпълнители на народни 
песни, победители в национал-

ните конкурси на Чехия и Словакия за 
2012 година. Повечето от участниците 
от невръстна възраст участват във фол-
клорни хорове, свирят на музикални 
инструменти и се учат да пеят под ръ-
ководството на педагози и родители-
музиканти. Много от тях имат солова 
кариера на фолклорните фестивали и 
записи.

Общият концерт е традиционният 
връх на двата конкурса и се провежда 
веднъж в Словакия и веднъж в Чехия. 

От Чехия и Словакия участваха злат-
ните, сребърните и бронзовите славей-
чета. Заедно с тях имаше задгранични 
гости – Ивелина Денкова (България), 
Каролина Контек (Полша), Лариса Со-
колова (Русия) и Роксана Сициу (Ру-

Гласче, обградено с обич

На 12 октомври, в старинната приемна 
зала на Мартиницкия дворец в Прага, се 
състоя международният галаконцерт, 
който увенча края на националните 
конкурси за народна музика на Чехия и 
Словакия – съответно „Zpěváček” и „Slávik”. 
Организатор на събитието е Фолклорното 
сдружение на Чехия. За участие в него, 
от България пристигна десетгодишното 
варненско „славейче”, Ивелина Денкова.

мъния). Младите изпълнители бяха 
съпрождани от оркестър „Ondráš” и 
Оркестъра на Бърненското радио.

Патронаж над галаконцерта бяха 
поели Алена Ханакова, министър на 
културата на Чехия, Ева Бартоньова, 
заместник-министър на образованието, 
младежта и спорта на Чехия, Олдржих 
Ломецки, кмет на Прага 1 и оперният 
певец Петър Дворски.

Кметът на Прага 1 отбеляза, че фолк-
лорът е изкуството, което във времето 
на финансова криза страда най-много 
– но съссигурност не от липса на сърца, 
които го обичат.

„Славейчето” от България, Ивелина 
Денкова, изпълни две песни, първата от 
които акапела (без музикален съпровод, 
бел. на ред.).

Ивелина е на десет години, родом от 
Варна. Започва да се занимава с народно 

пеене в Общински детски комплекс, къ-
дето става солистка на ансамбъл „Бъл-
гарче”. Във втори клас, родителите й я 
записват в паралелка със засилено изу-
чаване на фолклорни инструменти и на-
родно пеене, където също е солистка. Тя 
е и едно от успелите деца на фондация 
„Бербатов”, вследствие на което Фон-
дацията вече втора година финансира 
обучението й в Музикалната школа във 
Варна. В Общински детски комплекс 
неин ръководител е Добринка Колева, в 
Музикалната школа – Павлинка Тодоро-
ва, а в училище – Росица Малчева.

В училище, Ивелина е отличничка. 
„Само математиката не й е от любимите 
предмети – усмихва се майка й, – но 
казват, че музикантите по принцип не 
се погаждат с математиката. Това ме 
успокоява.”

Какво дете е Ивелина? „Много лъ-
чезарно и слънчево. Особено ни радва 
дарбата й и участието в национални 
и международни конкурси, от които 
вече има много награди. Това ни пълни 
душата.”

Семейството има големи деца, тя е 
най-малка и като такава – най-глезенка. 
„Имаме три каки и един батко, всички 
много я подкрепят, много се радваме на 
нейните успехи.”

Обича ли да пее? „Пее от сутрин до ве-
чер. Когато тръгвахме за Чехия, станахме 
в 4 сутринта. Ивелина влезе в банята и 
започна да си тананика. От 4 сутринта 
запя – и до вечерта. Родена е за сцената и 
мечтае за нея. Подкрепяме я, разбира се 
и искаме да постигне мечтата си.”

Участието в Прага е първото изли-
зане на Ивелина зад граница и много 
я радва. „Предполагам, че ще й остане 
спомен за цял живот” – казва майка й.

Сцената е сцена – а животът има и 
много други страни. „Дори и да не по-
кори сцените – смята майка й – най-
важното е да стане хубав и стойностен 
човек. И да бъде щастлива.”  


