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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

С гордост от националната С гордост от националната 
ни принадлежностни принадлежност

24 май не е само най-светлият български празник, а и най-необикновеният български ден, едничкият, в 
който общността ни е озарена от трептящия ореол на духовното дело на светите братя Кирил и Методий, 
ден, през който вървим в една посока, след величествения и могъщ химн на Словото. В навечерието на 
този любим на всички българи празник на буквите, просветата и знанието, на 23 май, Българското посол-
ство в Прага организира празничен концерт в Огледалната зала на дипломатическата ни мисия.

Многоброй-
ната пуб-
лика, със-
тояща се 
от учители, 

хора на културата, изкуство-
то и науката, се наслади на 
таланта на две български мо-
мичетата – Ани и Христина 
Панови, които, прегърнали 
обичта си към музиката и 
цигулката, разнасят славата 
на Родината по света. Кон-
цертът им бе достойно от-
белязване на предстоящия 
празник и, същевременно, 
повод за гордост от нацио-
налната ни принадлежност.

Събитието бе открито от 
посланик Йордан Първанов, 
който изтъкна, че българ-
ският и чешкият народ имат 
общи културни корени, а де-
лото на Светите братя, кое-
то се почита и в България, 
и в Чехия, ги сближава още 
повече. Приятно впечатле-
ние на всички присъстващи 
направи факта, че посланик 
Първанов, макар да е отско-

ро в чешката страна, произ-
несе словото си не само на 
български, но и на чешки 
език. 

След кратката официална 
част, всички се понесоха на 
вълните на музиката, почув-
стваха и съпреживяха красо-
тата на композициите и тях-
ното изпълнение. Звуците се 
лееха топли и емоционални, а 
представянето им пред нови 
и непознати почитатели оче-
видно вдъхновяваше млади-
те музикантки. Не е чудно, че 
публиката изпращаше всяко 
изпълнение със ставане на 
крака и бурни аплодисменти. 
В някои от композициите на 
Ани и Христина акомпани-
раше на пиано руската музи-
кантка Вероника Салихова. 
Концертът завърши с извик-
ване „на бис“, много цветя и 
усмивки, снимки за спомен с 
талантливите цигуларки.

Естествено, като на праз-
ник, вечерта бе почетена с по 
чаша хубаво българско вино 
и приятни разговори.  ◆

АНИ И ХРИСТИНА ПАНОВИ са на 13 и 11 години, родени са в 
гр. Пловдив. Начало на обучението им по цигулка е поставено в 
пловдивското музикално училище „Добрин Петков“. В момента 
живеят в Дортмунд, Германия. 

Ани започва да свири на цигулка на 6 години. Участвала 
е в майсторски класове по цигулка в Дортмунд, Сигуенца, 
Москва, Пловдив, Плевен, Опатия и мн. др. Включва се в ре-
дица конкурси и печели престижни награди. Свири на цигулка 
Albert Deblay, 1928 г. 

Христина започва да свири на цигулка на 5 години. Участва-
ла е в майсторски класове по цигулка на Александър Островски, 
Дортмунд, Сигуенца, Йова Йорданова в Москва, Мичо Дими-
тров, Пловдив, Татяна Беркул, Санкт Пьолтен, Кох Камеда, Бер-
лин. Десетки са конкурсите, в които се представя и наградите, 
които печели. От месец март 2019 г. Христина свири на уникална 
300-годишна цигулка „Georg Klotz“, Mittenwald, предоставена й 
от Германския фонд за музикални инструменти.

През 2015 г. Христина и Ани свирят на Гала концерта на 
победителите в конкурса American Protege в „Карнеги хол“, Ню 
Йорк и стават най-младите български музиканти, свирили в 
най-известната концертна зала в света. През април 2018 г. две-
те сестри издават първия си компактдиск, включващ виртуоз-
ни произведения от Виенявски, Сен-Санс и Сарасате. Сестрите 
владеят 4 езика, в свободното си време Ани и Христина обичат 
да свирят на пиано, да карат колело и да яздят.

Вероника Салихова е завършила пиано в класа на проф. 
Нина Серегина в Консерваторията в Санкт-Петербург. Изнася де-
сетки солови концерти в Русия и зад граница: Полша, Германия, 
Австрия, Белгия, Словения, Швеция, Финландия и др. Лауреат е 
на редица международни конкурси. От 2018 г. е студентка в уни-
верситета по изкуствата „Фолкванг“ в Есен, Германия. От 2019 г. 
е концерт-майстор и преподавател в Музикалната академия 
„Антон Рубенщайн“ в Дюселдорф.

Посланик Йордан Първанов поздравява талантливите музикантки


