На първи юни в Българския културен институт се проведе концертът „Млади български
таланти“, организиран за шеста поредна година от сдружение „Възраждане“. Целта на проекта е да се предостави възможност за сценична изява на малките изпълнители от българската общност в Прага, както и да запознае пражката публика с тях. Стремежът на организаторите e да се вдъхва самочувствие и увереност на надарените ни деца и да бъдат те
насърчавани в бъдещите им сценични изяви.
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Концертът тази година се проведе
в галерията на Българския културен институт. :Младите български
таланти, участници в тазгодишното шесто издание, бяха Филип
Зайков – цигулка и пиано, Дениса Ивановова – пиано и флейта,
Михаел Форщ – цигулка и Давид
Улвр – алтова флейта. Програмата включваше произведения от
Я. Ухлирж, Х. Виенявски, Б. Мартину, Г. Б. Песцети. И. Беркович,
Д. Щайнбелт, О. Ридинг. Малките
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изпълнители бяха посрещнати
възторжено от публиката, която
бурно ги аплодираше.
И този път изключително добре се
представи 11-годишният Филип
Зайков, носител на редица награди
на чешки и международни конкурси.
Филип започва да свири на цигулка
на петгодишна възраст. През 2009 г.
той е победител в Международния
цигулков конкурс „Йозеф Музика“
в Нова Пака. Първа награда печели
и на „Пълзенецки цигулчици“, а на

Коциановия цигулков конкурс получи поощрителна награда. Освен на
цигулка Филип свири много добре
и на пиано. Две поредни години е на
трето място на клавирния конкурс
Prague Unior Notе. Успехите и наградите не го главозамайват. Филип
е пълен отличник, при това е един
от най-добрите малки математици
в Прага. Три поредни години той
печели ученическите олимпиади по
математика. „Най-много се гордея
с това, че съм свирил с маестро Йозеф Сук в Рудолфинума и че спечелих състезанието „Златното орехче“,
казва Филип. Това голямо признание
той получи, защото е всестранно
развита личност. Превъзходен цигулар и пианист, добър математик, отличен състезател по голф и айкидо,
който освен чешки, говори английски и френски, той се нарежда сред
гениалните деца в Чехия. Майка му
д-р Екатерина Зайкова смята, че Филип дължи своята музикална дарба
на българските си гени. Най-голямата награда той получи от Фондация
„Едука“ – прекрасна цигулка в размер на 150 000 крони.
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Снимки: архив на сдружение „Възраждане“

Българите в Чехия

Млади български таланти в Прага

