във връзка с 10-годишнината от създаването на танцовия състав
Скъпи приятели от ансамбъл
„Пирин“!
Благодарим ви, че бяхме заедно,
че ни поканихте да сме част от
вашия празник, за който дълго ще
си спомняме.
За организацията и осъществяването й можем да ви поздравим
и да почерпим от вас идеи; за чудесната атмосфера и настроение
допринесоха всички участници.
Сцената ни даде усещането, че
сме истински професионалисти,
ентусиазмът на всички беше заразителен, а публиката ни оказваше
невероятна подкрепа.
Аплодирахме и идеята ви за участие на жива музика, която отново
и отново ни вдъхновяваше да се
надиграваме и взаимно да споделяме какво сме научили.
Обединени от общата ни любов
към българските народни песни
и танци искрено се надявяме, че
подобни мероприятия ще осъществяваме и в бъдеще.
С приятелски поздрав: Ансамбъл „Китка“ – Виена

Тодор Ралев – ръководител на
ансамбъл „Българи“ – Прага

От Лили Зафирова и фолклорен състав
„Зорница“ от Будапеща
Юбилеят Ви ми направи страхотно впечатление с организацията и многото гости, които дойдоха за 10-годишнината. Самото представяне беше
изключително изживяване както за всички съмишленици и емоционално
свързани с „Пирин“ хòра, които съставяха основната част от публиката,
така и за концертиращите участници. То показваше от една страна найискрения ентусиазъм на хората зад граница да поддържат традиционното
българско изкуство, а от друга – неимоверния труд, който стои зад всяка
една такава усъвършенствана изява, особено за несвикналото с неравноделния такт ухо на чужденците в състава! Като конферансие наблюдавах
концерта от две перспективи – от подиума и от погледа на зрителите.
И няма да е пресилено да кажа, че юбилеят на „Пирин“ докосна душите
и сърцата на присъстващите в залата – това личеше най-вече на децата,
които първосигнално реагираха на всяко потропване или повикване на
танцьорите. Дано те да са бъдещите малки „пиринчета“
С поздрав и пожелание това да е само началото от поредицата юбилеи на
„Пирин“!
Ганка Дюлгерова – професионална танцьорка,
бохемист – София
За десет години ансамбъл „Пирин“– Бърно стана посланик на българския
народ, чийто фолклор смайва със своето въздействие. Удивителното е, че
на километри от България съществува такава формация, която с ентусиазъм и амбициозност представя не само българските народни танци,
но и българската кухня и традиции. На юбилейната си вечер Ансамбъл
„Пирин“ изненада публиката с богата програма, в която участваха български фолклорни групи от Прага, Виена и Будапеща. В препълнената зала
до късно се извиваха нашенски хора, веселяха се българи, чехи, унгарци
и австрийци. Така концертът прерасна във всеобща веселба.
Празникът на „Пирин“ се превърна в празник на българите и българското
извън България! Браво „Пирин“!
Ирина Войнова – хореограф, София
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Както всяка година, така и тази,
всички с нетърпение очаквахме
предстоящото събитие. Публиката
бурно аплодираше всички участници и лично ние от ансамбъл
„Българи“ – гр. Прага сме изключително доволни, че успяхме да
зарадваме всички с нашето изпълнение. Усещането да танцуваме
пред толкова много сънародници
беше неповторимо. Вечерта
продължи с безброй хора и много
настроение. И тъй като българите
знаем как да се веселим, песните
и танците продължиха до ранните
часове на неделния ден.
Благодарим ви ансамбъл „Пирин“,
че споделихте този празник с нас!

Много се гордея като ръководител и хореограф на фолклорен състав
„Зорница“ от Будапеща с това, че имахме възможността да бъдем поканени на тържеството, организирано от ансамбъл „Пирин“ с ръководител
Георги Георгиев. То беше манифест на хубави отношения на българи, живеещи в чужбина, които с работа и желание поддържат и показват българските традиции на танцовото изкуство, народната музика и песен, допринесоха тържеството за 10-годишния юбилей на ансамбъл „Пирин“ да се
превърне в празник. Всички участници бяха щастливи да се видим отново
в приятелска атмосфера, която създадоха организаторите на това мило
събиране, с богата програма и много емоции. Полека лека тези начинания стават традиция между съставите от Прага, Бърно, Виена и Будапеща
и то съвсем спонтанно, без агитация „от горе“. Георги Георгиев беше този,
който положи традицията на тези събори. Желаем му всичко това, което
прави, да му носи радост, здраве и много успехи. За много години !

Българската общност

Отзиви за сдружение „Пирин“
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