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до Прага и обратно
От 17 до 20 юли в чешката столица се състоя Петият арт фестивал на 
изкуствата с участието на 35 състава от Гърция, Естония, Унгария, 
Босна и Херцеговина, Армения, Израел и България. Форумът дава 
възможност за изява на голям брой хора – над 1500, занимаващи 
се с различни видове изкуства – танцово, хорово, инструментално. 
Нашата страна бе представена от смесения хор „Априлов-Палаузов” 
при едноименното читалище в град Габрово. 

Хоровите състави на 
Фестивала бяха общо 
6 и участваха с по два 
самостоятелни концер-
та в църквите „Свети 

Игнаций” и „Свети Вацлав” и с един 
концерт на открита голяма сцена, 
построена пред Рудолфинум. Габров-
ският хор беше подготвил за Фести-
вала две програми: за катедралите 
беше подбрана църковна музика в 
различни стилове от Средновеко-
вието, Ренесанса, барока, църковно-
славянски песнопения и американ-
ски спиричуел. Именно богатството 
и разнообразието си каза думата за 
отличното представяне на нашенци 
– публиката и в двете църкви реаги-
ра сърдечно и дълго аплодира всяко 
от изпълненията. „Изключително 
красиви бяха катедралите – разказва 

диригентът на хора Елена Назъро-
ва. Акустиката, разбира се беше не-
вероятна, отношението на публика-
та, също”. На българските хористи 
се падна честта да закрият музи-
калното събитие и след като бяха 
извикани „на бис”, изпяха един ка-
нон („Де дум”), който и останалите 
участници във Фестивала знаеха. 
Така в катедралата прозвуча тази 
песен, подета от всички хорове, 
участващи във финалния концерт. 
Тя се превърна в послание на при-
ятелство и сътрудничество, изгра-
дени от изпълнителите по време на 
няколкото фестивални дни. 

„За концерта на открито бяхме 
подготвили изцяло фолклорна про-
грама – обработки на едни от най- 
известните български народни песни 
– „Дилмано, Дилберо“, „Назад, назад, 

Смесеният хор „Априлов-Палаузов“ 
е първият градски хор в Габрово. Съз-
даден е през 1949 г. към едноименното 
читалище под ръководството на Стефан 
Ботев. Формацията приема всички ху-
бави страни на музикалните традиции в 
Габрово, започнали с ученическите хоро-
ве на Априловска гимназия, обогатени от 
музикалните дружества „Струна“, „Бетхо-
вен“ и „Емануил Манолов“, допълнени от 
Народния хор и Габровския работнически 
хор. Хорът е лауреат и носител на златни 
отличия от всички провеждани в Бълга-
рия национални фестивали на любител-
ското хорово изкуство, участва с успех в 
международни хорови фестивали. Много 
диригенти и хористи са се сменили през го-
дините, но смесеният хор продължава да 
е авторитетна институция с трайна следа 
в културния живот на Габрово и неговото 
достойно преставяне пред света. През юни 
хорът отпразнува 65-годишен юбилей и бе 
награден с Почетния знак на град Габрово. 

моме Калино“, „Ерген деда“ и др. Ос-
вен съпроводът с пръчки и дайре, за 
да се докосне публиката още по-осе-
заемо до нашия прекрасен фолклор, 
използвахме и стилизирана хорео-
графия и различни размествания и 
движения в песните“, обобщава на-
кратко Елена Назърова и допълва, че 
е изключително доволна от предста-
вянето на хора и от атмосферата на 
Фестивала, перфектно организиран. 

За финал ще добавя, че участието 
на габровския хор в този интересен 
пражки фестивал става възможно 
благодарение на програмата „Култу-
ра“ на габровската община, в която за 
пръв път тази година е включен раз-
дел „Мобилност“. Одобреният проект 
на читалище „Априлов-Палаузов“ 
позволява да се покрият пътните раз-
ходи до чешката столица. Вярно е, че 
изкуството носи естетическа наслада 
и пренася хората в света на духовно-
то, но, за да се представят постижени-
ята на българското изкуство по света, 
са нужни и финансови средства. Дано 
да ги има и занапред!  ◆
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Концертът в църквата „Свети Игнаций“


