
Гостоприемните домакини при-
ветстваха гостите, а директорът на 
Руското училище – 
г-н Сергей Юревич Саломахин, откри 
тържествено фестивала.
Ентусиазираната публика стана 
свидетел на един чудесен концерт 
– пъстър калейдоскоп от красиви 
звуци, багри, музика, творчество 
и изпълнителско майсторство.
На сцената се редуваха разнообраз-
ни изпълнения – веселите и игриви 
песни на хора на музикалното сту-
дио „Ролничка“ – гр. Прага, създа-
доха приповдигнато настроение 
у публиката; децата от хора на гр. 
Пшибрам поднесоха своите впечат-
ляващи инструментални изпълнения 
и разностилни песни, а домакините 
от Руското училище завладяха при-
състващите със своя богат реперто-
ар от динамични ритми и чудесно 
солово изпълнение.
Не можем да не отбележим изключи-
телния успех на децата от Българско-
то училище. С красивите си гласове 
и ярко сценично присъствие те 

събраха овациите на публиката.
Интересните изпълнения, профе-
сионално подбрани и подготвени 
от техния художествен ръководител 
г-жа Мария Захариева, прозвучаха 
като възходяща градация на песен-
ното изкуство – от нежните звуци на 
„Хубава си, моя горо“, през жизнера-
достната песен „Рипни, Калинке“, до 
ритмичното внушение на „Дилмано, 
Дилберо“.
Финалното изпълнение бе на хора от 
Френския лицей. Със своето свобод-
но артистично присъствие на сцена-
та френските деца представиха своя 
тематичен репертоар – детски хор от 
операта „Кармен“ на Жорж Бизе, част 
от операта „Брундибар“ на Ханс 
Краса, изпълнявана от децата 
в концентрационния лагер в Тере-
зин – и всичко, поднесено с подхо-
дяща хореография и весели солови 
изпълнения.
Заключителната песен, изпълнена от 
всички участници, също беше френ-
ска – „J ` ai du bon tabak“.
Накрая директорът на Руското 

училище Сергей Саломахин връчи 
събраната сума от благотворителния 
концерт на директора на Детския 
санаториум в Буковани г-н Йир-
жи Грюндбауер, който сърдечно 
благодари на всички участници, на 
техните ръководители и на органи-
заторите за този благороден жест 
в името на доброто.
Празникът завърши с връчване на 
почетни грамоти и сувенири за учас-
тниците, с цветя за ръководителите 
им. 
Това музикално събитие е с безспор-
но значение за духовното израст-
ване на младите участници. На тази 
среща с изкуството се осъществи 
художествена комуникация между 
деца на различни народи. Чиста-
та енергия на музиката създава 
усещане за пълноценност и удовлет-
ворение, носи истинска естетическа 
наслада, открива нови музикални 
страници от различните национални 
култури.

снежана тасковова

XXII Международен фестивал  
на детските хорове

На 10 април 2013 г. Средното училище към Посолството на Руската федерация в Чешката 
република приюти отново едно значимо събитие, превърнало се в традиция – XXII междуна-
роден фестивал на детските хорове.
Това бе един истински празник на песента , на музиката и приятелството между деца от раз-
лични националности. И тази година целта на благотворителния концерт бе да се помогне 
на болните деца от санаториума в Буковани.
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Вокална група „Лира“  
на XXII Международен фестивал на детските хорове Всички участници изпълняват заедно френска песен


