На 18 април 2012 година Руското
училище отново стана домакин на
поредния XXI Международен фестивал на детските хорове.
Музикалното събитие събра деца
от няколко националности, обединени от благородната кауза да се
помогне на болните деца от санаториума в Буковани. Този фестивал се
превръща в многоочакван и обичан
празник, на който участници и публика общуват духовно чрез найкрасивия, универсалния език – на
музиката и песента.
Фестивалът бе открит тържествено
от директора на Руското училище –
г-н Христокян. Той приветства присъстващите и предостави сцената за
творческите изяви на децата.
Концертът бе открит от хора на Му-

зикалната школа на гр. Пршибрам,
който изпълни няколко жизнерадостни чешки песни.
Енергични и атрактивни, децата
от Френския лицей в Прага внесоха весело оживление в залата. Те
представиха тематична музикална
композиция, отразяваща навлизането на джаза във Франция през
30-те години на миналия век.
Хорът на Руското училище се изяви
с мелодични и изпълнени с много
настроение песни, а детският хор
„Ролнички“ – гр. Прага, показа талант и умение.
Финалната изява бе на учениците от
Българското училище. Със свежите
краски на националните си носии
българските деца оцветиха в неподражаем колорит сцената. Отразя-

вайки уникалността на българския
фолклор, вокалната група, подготвена от г-н Моравенов, изпълни песните „Лиляно, моме“, „Весел дядо“
и „Йовано, Йованке“. Те бяха съпроводени от артистичното присъствие
на танцьорите, които с лъчезарните
си усмивки, със струите светлина
в очите и в ритъма на българските
хора сътвориха истинска красота.
Бурните аплодисменти на публиката бяха сигурен знак за силното
въздействие на изпълнението на
българските деца.
Заключителната песен тази година бе българска – „Хей, приятелю,
здравей“ – послание към всички, че
приятелството е магия. Тя бе изпълнена с ентусиазъм от участниците
в благотворителния концерт.
Накрая г-н Христокян благодари
на художествените ръководители
за прекрасния концерт и предаде
събраните средства на представител на ръководството на детския
санаториум в Буковани.
Празникът на музиката и песента
завърши с връчване на почетни
грамоти и сувенири на всички участници.
Този празник се превръща в символ на детската жажда за добро, за
творчество, за нови приятелства;
той доказва, че песента е най-прекият път към душите и сърцата на
хората.
Снежана Тасковова

Снимка: архив на БСОУ „Петър Берон“
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На 15. 06. 2012 г. се навършиха 5 години, откакто ни
напусна Бойка Добрева. Ние, нейните приятели от
гражданско сдружение „Заедно“, пазим в сърцата си
слънчевата и усмивка, която – сигурни сме – липсва
и на вас. Затова се събрахме на среща на 16. 06. 2012
г. в Дендрологическата градина в Прухонице, където
преди няколко години изградихме български детски
кът в нейна памет.
Документалният филм „Бойка“ на режисьорката от
български произход Светлана Лазарова, който бе
заснет с подкрепата на Пражкото кметство, ще ви
предложим отново през есента на 2012 г.
Гражданско сдружение „Заедно“
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Снимка: Михал Коварж
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