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Ден на приятелството, музиката 
и доброто
На 11 април, на територията на Средното училище към Посолството на Руската федерация в Чехия, се със-
тоя традиционният, XXVII музикален фестивал, в който взеха участие хорове от Австрийската гимназия, 
Българското училище, Френския лицей, Международното английско училище, училище от гр. Пршибрам 
и, естествено, представители на домакините.

Участниците в музикал-
ния празник бяха под-
готвили разнообразни 
програми. Децата от 
Австрийската гимна-

зия, с ръководител Камила Тумова, 
изпълниха както класически произ-
ведения, така и творби на съвремен-

ни автори. 
Точният и 
и н т ел и г е н -
тен маниер 
на изпълне-
нията им на-
прави силно 
впечатление 
на зрителите. 

Основата 
на репертоара 
на хор „Лира“ 
към Българ-
ското учили-
ще, с ръково-
дител Росен 
М и х а й л о в , 
бяха българ-
ските народ-

ни песни – мелодични, самобитни и 
оригинални – „Посадимо пелин“, „Ай 
да идем, Яно“, „Залюбила малка мома“, 
„Леле свашке“, „Пустоно лудо и младо“, 
„А бре, юначе“, „Дилмано дилберо“ и 
закачливата, любима на чешките деца 
песен „Малко коте“.

Хоровете от Френския лицей, 

с ръководители Цирил Освалд и 
Мария-Анна Маршалек и Между-
народното английско училище, с 
ръководител Брендан Колеман, се 
представиха с композиции от попу-
лярни мюзикъли. Повече от 25 годи-
ни във Фестивала участва хорът от 
гр. Пршибрам, под ръководството 
на Ева Качеркова – техните песни 
прозвучаха ярко и интересно. 

Хорът на домакините, с ръково-
дител Инга Мертке, също се пред-
стави с разнообразен репертоар – 
класически и руски народни песни, 
произведения на съвременни автори. 

Финален акорд на Фестивала бе 
общото изпълнение на руската песен 
„Музиката и децата“. 

Тъй като Фестивалът е благотво-
рителен, всички средства, събрани 
от учениците, родителите и гостите 
бяха предадени на зам.-директора 
на санаториума в Буковани, Иржи 
Грюнбауер.

Така завърши XXVII-ият музика-
лен фестивал – празник на музиката, 
приятелството и доброто.  ◆

Ръководителите на детските хорове, заедно на сцената

Хор „Лира“ и завладяващите усмивки на участниците му


