
10 Роден глас

„Когато замисляхме 
този концерт, наше-
то желание беше да 
прозвучат повече 
български творци, 

тук, на пражка сцена. Бъл-
гарската музика е високо це-
нена още от началото на XX 
век, когато Панчо Владигеров 
представя пред европейската 
публика своите блестящи твор-
би. Тази вечер ще чуете именно 
негови произведения, както и 
на Марин Големинов, Добри 
Христов, Николай Стойков, но 
ще прозвучи и Фредерик Шо-
пен или пък Ференц Лист, също 
и Дворжак“, каза в уводните си 
думи г-жа Радосвета Костова, 
диригент на хор „Гласове от 
България“, вдъхновител и ор-
ганизатор на концерта. 

Първи на сцената излязо-
ха домакините – изпълните-
лите от „Гласове от България“. 
Мисля си, че за тях вече не е 
необходимо специално пред-
ставяне, защото списание 
„Роден глас“ следи развитието 
на хора още от самото му съз-
даване през 2014 г. След „Гла-
сове от България“ дойде ред и 
на скъпите гости, пристигна-
ли от Полша, за да се насладят 
заедно с нас на една чудесна 
вечер, посветена на музиката. 
Велислава Стоянова е клави-
рен педагог, блестящ пианист, 
лауреат на редица Междуна-
родни и Национални конкур-
си. Евридика Валентинова е 
ученичка по пиано на г-жа 
Радосвета Костова, впослед-
ствие завършва висшето си 
образование в ШУ „Епископ 
Константин Преславски“ със 
специалност „Педагогика на 

обучението по музика“. Ла-
уреат е на редица Междуна-
родни и студентски конкурси 
по пиано. Димитър Гавазов е 
пианист и начинаещ компо-
зитор, ученик на Велислава 
Стоянова. Публиката имаше 
удоволствието да чуе негова 
авторска творба. 

Мил жест към нас, бъл-
гарите, бе първото изпълне-
ние на Олена, която с много 
чувство и артистизъм изпя 
„Вино пия“ на Добри Хри-
стов. Олена Лапко е родена 
в Украйна, където завършва 
Музикалния колеж, а след 
това и Държавната музикал-
на академия в Одеса със спе-
циалност „Вокално пеене“. 
С болка, певицата сподели 
пред нас, че в Родината си е 
имала чудесна кариера, но я 
е напуснала заради войната 
в Украйна, като в Полша вече 
е намерила добри приятели и 
професионална реализация.

Изпълненията на талант-
ливите музиканти се редуваха 
едно след друго, за да сътво-
рят една вълнуваща, топла ве-
чер – вечер, повела публиката 
към най-добрите постижения 
на български и европейски 
композитори и докоснала 
емоционално душата й. Дълго 
продължиха снимките за спо-
мен и раздялата с музиканти-
те и с техните полски прияте-
ли, пропътували немалкото 
километри, за да ги докарат 
до Прага. Срещи, които за по-
реден път доказаха, че езикът 
на музиката е универсален, че 
той свърза хората и ги кара да 
се разбират и да съпреживя-
ват и без думи. ◆
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„Гласове от България“ и приятели
Под този надслов, на 19 май, в Дома за деца и младежи в градска част Прага 2, се състоя концерт на един-
ствения български хор на територията на Чехия и на Велислава Стоянова, Евридика Валентинова, Дими-
тър Гавазов – пиано, и певицата Олена Лапко. Събитието бе подкрепено от Пражката община и Българския 
културно-просветен клуб в чешката столица.

Вълнуваща среща между изпълнители със сродни души

Велислава Стоянова

Евридика Валентинова

Олена Лапко


