
23брой 2/2013

Пролетта сякаш не бърза-
ше да дойде тази година в 
Прага, а и в цяла Централ-

на, Западна и Северна Европа. Ас-
трономическата уж настъпи, а като 
започнаха едни снеговалежи ...да се 
чудиш Великден ли наближава или 
Коледа! За всеки пореден сняг се 
надявахме да е последен ... до след-
ващата утрин, когато осъмвахме с 
нова снежна покривка. И тихомъл-
ком вадехме прибраните вече зим-
ни дрехи и обувки.

Но в един такъв не много топъл 
и не твърде слънчев ден срещнах 
много усмихнати и лъчезарни хора, 
дошли да съпреживеят радостта от 
изпълнението на детски песни. Да, 
говоря за традиционния Междуна-
роден фестивал на детските хорове, 
чийто домакин е Средното учили-
ще към Руското посолство в Прага. 
Тази година той се проведе за 22-и 
път и БСОУ „Петър Берон” отново 
получи покана за участие, на която 
откликна с желание и вълнение. На 

10-и април, от 18 часа, в празнично 
украсената зала се събраха много 
изпълнители, учители и родители, 
както и обикновени слушатели от 
няколко народности, дошли да се 
насладят за няколко часа на нови-
те програми на познатите хорове и 
да допринесат с цената на входния 
билет и волни дарения за лечение-
то на болните деца от санаториума 
в град Буковани.

Директорът на Руското учи-
лище г-н Сергей Юриевич Сало-

Празник на музиката, пролетта,
приятелството и човешката солидарност

домашна помощница. За успешното 
представление г-жа Васева уши диса-
ги, сготви супа и помогна с декорите, 
прическите и костюмите, така че дра-
матизацията да има свои реквизит и 
сценография и публиката да изпита 
удоволствие от видяното.

Следващата сценка бе драмати-
зация на цикъла фейлетони „Разни 
хора, разни идеали”, подготвена от 
г-жа Таскова и учениците от 11-и 

клас. Артистичните способности на 
Николай, Константин и Силвана са 
ни отдавна познати, но в нова свет-
лина видяхме Дани и кокетната Ива. 
Учениците се справиха успешно с 
дългите и нелеки текстове и докато 
слушахме техните монолози и ди-
алози, се замислихме за това колко 
прозорлив е бил Алеко и колко по-
литическата ситуация тогава напо-
добява днешната.

Празникът бе изключително до-
бре приет от публиката и показа как 
екипната работа на двете учителки по 
литература, помощта и на други коле-
ги и ентусиазма на учениците могат, 
макар и със скромни средства и липса 
на театрални сцена и осветление, да 
създадат истински и красив празник 
на литературата и театъра, такъв, ка-
къвто личността на Алеко Константи-
нов - Щастливеца, заслужава.  ◆
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махин сърдечно поздрави всички 
присъстващи и откри фестивала. 
На сцената се наредиха първите 
изпълнители – хор „Ролничка” от 
Прага. Тяхното професионално из-
пълнение бе подкрепено при една 
от песните със соло на цигулка от 
ръководителя им Карел Вирглер.

Настъпи най-вълнуващият мо-
мент за всички българи в залата 
– изпълнението на вокална група 
„Лира”, тази година с ръководител 
г-жа Мария Захариева. Стилно об-
лечени в бяло и черно, нашите мо-
мичета представиха обичани песни 

в нов аранжимент.
Елегичната и скъпа на сърце-

то на всеки българин „Хубава си, 
моя горо” ни върна в Родината, 
в полите на Балкана, за чиято зе-
ленина и прохлада копнеем, ние, 
живеещите в чужбина. „Рипни, 
Калинке” ни заведе в Родопите, за 
да присъстваме на диалога между 
влюбени момък и девойка, а „Дил-
мано, Дилберо” – из Шоплука в 
разгара на трудовия процес. При 
изпълнението и на трите песни 
момичетата показаха вокални и 
артистични умения и заслужено 

спечелиха овациите на дошлите да 
ги покрепят български ученици 
и учители, както и на останалата 
публика, впечатлена от колорит-
ния ни фолклор.

Следващите участници, хорът 
на музикалното училище в Пши-
брам, представиха оригинално 
инстументално изпълнение на пе-
сента „El condor pasa” („Полетът 
на орела”), станала популярна чрез 
великолепната версия на Саймън 
и Гарфънкъл. Младите музиканти 
използваха флейта, триъгълник и 
много екзотични ударни инстру-
менти, с които представиха обича-
ната мелодия.

Дойде ред и на домакините, кои-
то този път бяха подбрали извест-
ни руски детски и естрадни песни, 
изпълнени от хора към училището, 
със солистка талантливата Кристи-
на Тадтаева.

Винаги оригиналните малчу-
гани от Френския лицей в Прага 
и сега поднесоха изненада. Всяка 
година песните им са тематично 
подбрани и интересно представени 
сценично. Избраната тема „Опера” 
те реализираха с увертюрата към 
„Кармен” на Бизе и песента „Брун-
дибар”, пята от децата в концентра-
ционния лагер в Терезин. Финална-
та песен, която изпълняват всички 
участници, също бе френска и след 
нейното изпълнение директорът на 
Руското училище връчи на пред-
ставителя на детския санаториум 
в Буковани, г-н Иржи Брюндбауер, 
събраните средства за лечението на 
децата там. На финала бяха връче-
ни цветя и грамоти на ръководите-
лите на всички детски хорове, взе-
ли участие и г-н Саломахин закри 
фестивала.

Така, забравили за непостоян-
ството на пролетното време, ок-
рилени от вдъхновеното детско 
изпълнение, запечатали в сърцата 
си спомени и нови приятелства, се 
разделихме в настъпващата вечер.

Доволни, че сме станали част от 
една благотворителна акция и очак-
ващи следващия фестивал. А дори 
и пролетта да закъснее, душите ни 
топлят любовта към музиката и на-
деждата за един по-добър свят. ◆
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