
12 Роден глас

Ансамбъл „Българи“ 
на празника на българската роза

Под надслов „Отново заедно“, на 6 
юни, във Фридрихсхоф – Бурген-
ланд се проведе вторият празник 
на българската роза в Австрия. 

Инициатор и главен организатор 
на събитието е сдружение „Кафе 
Галерия Гама“ с председател арх. 
Елица Георгиева, със съдействи-

ето и подкрепата на Българското 
посолство във Виена и Държав-
ната агенция за българите в чуж-
бина. 
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Текст: Камелия Илиева по материали на: сдружение „Заедно“, www.bulgaren.org/melangebulgaren | Снимки: „Заедно“

Празникът, посветен на 
един от символите на 
нашата страна – ро-
зата – събра българи 
от Виена, Грац, Линц, 

Велс, съседна Унгария, Словакия и 
Чехия. Според арх. Елица Георгиева, 
основен организатор и автор на кон-
цепцията, това събитие е „символ 
на отварянето ни към света, на раз-
цъфването и събуждането на отдав-
на забравени, изначални носители 
на националния ни дух. Символ на 
уважение към другите национални 
стойности и обединение на човеш-
кия стремеж към всеобщо признание 
и удовлетворение“. 

Богатата програма на Събора 
включваше изпълнения на танцова 
група „Китка“ (сдружение „Български 
ритми“) с художествен ръководител 

Валя Дряновска и Диана Стоева, хор 
за автентично българско пеене към 
сдружение „Български ритми“ с худо-
жествен ръководител Мария Топева, 
група „Хип-Хоп – Хоп-Троп“, „Лазар-
ки“ с ръководител Сълзица Громан, 
Българо-австрийско училище за за-
нимания в свободното време „Св. св. 
Кирил и Методий“, Виена. Българска-
та общност в Чехия бе представена от 
ансамбъл „Българи“ при сдружение 
„Заедно“, Прага с художествен ръко-
водител Тодор Ралев. Талантливите 
мъже и жени от „Българи“ изпълниха 
танци от всички основни етнограф-
ски области на България – Северняш-
ка, Родопска, Шопска и Пиринска, с 
характерните за всяка от тях колорит-
ни костюми и автентична музика. 

Празничният ден включваше още 
символично засаждане на червена 

роза, изпълнение на родопски хип-
хоп, замесване на тесто с български 
квас по стари рецепти и изработва-
не на обредни хлябове, изпяти бяха 
много традиционни песни от родния 
ни фолклор, които не оставят безраз-
лично нито едно българско сърце. 

В края на програмата бяха обя-
вени и победителите в двуезичния 
литературен конкурс „Природата 
– моят дом“, а наградите осигури 
Държавната агенция за българите 
в чужбина. 

Многото гости и чудесното на-
строение (снимките го доказват, без да 
се нуждаят от коментар!) показват, че 
българите имат нужда да бъдат заедно 
и да почитат родните празници и оби-
чаи – чудесно ще бъде, ако тези срещи 
се превърнат в традиция и в ежегоден 
български събор в Австрия.  ◆

Ансамбъл „Българи“ – с много настроение и на австрийска земя


