Винаги се впечатлявам, когато се
спомене думата „бал“, а на самата
бална вечер съм пленена от изяществото на дългите бални рокли,
които не могат да се облекат по друг
повод. За мен те придават по-скоро
уникално, отколкото празнично
чувство на събитието. Оставам
с впечатлението, че хората в Чехия
с нетърпение очакват тази част от
годината, която наричам „сезона на
баловете“.
Балът на националните малцинства, живеещи в Южна Моравия, бе
организиран от сдружение „Porta
Balkanica“ през февруари, a аз самата
присъствах като танцьорка в състава
за български народни танци „Пирин“
в Бърно.
Програмата на бала включваше песни и танци на националните малцинства от Южна Моравия. Участваха

танцов състав „Мерси“ , фолклорно
сдружение на приятелите на руската
и украинската култура „Сударушка“,
танцовите състави „Китка“ и „Пирин“.
Преди началото на бала направихме
традиционната си репетиция, която
вече се е превърнала в ритуал преди
всяко излизане. При обявяване на
началото на бала салонът вече беше
пълен. Организаторите ни бяха
настанили на голяма маса отстрани на сцената, откъдето слушахме
„Сударушка“, аплодирахме „Мерси“
и с внимание наблюдавахме стъпките на „Китка“ и шевиците по носиите
им. В късните часове на вечерта
дойде и нашият ред. Представянето ни беше изпълнено с усмивки
и ентусиазъм. Танцувахме хореографии от различни региони на България – бързи шопски ритми, мъжки
тракийски, смесен пирински и луд
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Балът на „Porta Balkanica“

добруджански танц. Чувството да си
на сцената е винаги неповторимо
и те зарежда с много енергия.
След всяко фолклорно изпълнение
група „Магнум“ изпълваха салона
с популярни шлагери. Тогава настъпваше моментът, в който танцьорите ставаха наблюдатели на
професионални изпълнения на валс,
румба, джайф и ча-ча, изпълнявани
от гостите в дълги вечерни рокли
и елегантни костюми.
Тази вечер всичко беше танц. Танцувахме в ритъма на популярната
музиката и на традиционния български фолклор. Забавлявахме се
до насита с приятели и запечатахме
много весели моменти и наздравици
на фотоапаратите си.
Ася Гюрова

Несъмнено едно от най-интересните ни и „вкусни“ представления от
началото на тази година се състоя
на 14 февруари в градчето Райхрад
край Бърно. Там бяхме поканени от
семейство Вудиови – собствениците на местния ресторант „На кине“,
където се състоя вечер с българска
кухня. Вудиови, които по време на
своите пътешествия из България са
обикнали нашата кухня, бяха подготвили специално за тази вечер
меню от избрани български ястия.
В менюто не липсваха специалитети
на скара, шкембе чорба, таратор

и различни салати, много близки
до родните оригинали. Интересът
към българската кухня и танци беше
голям, затова и салонът на бившето

кино се изпълни бързо с гости.
За колоритността на вечерта допринесе и танцов състав „Пирин“, който
разнообрази програмата с български танци от различни фолклорни
области. Към края на вечерта някои
от гостите дори се престрашиха и се
присъединиха към танцьорите на
подиума. За нас пък беше изключително приятно да опитаме от вкусно
приготвените български ястия, които, макар и за малко, ни „върнаха“ на
родна земя.
Катерина Ненкова
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Снимки: архив на сдружение „Пирин“

Български гозби и танци в Райхрад

11

