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На 15 декември в Суковата зала
на Рудорфинума се проведе
традиционният коледен концерт,
организиран от сдружение „Възраждане“. Една от най-известните камерни зали в Чехия беше
препълнена с представители на
българската, руската и словашката общност, на широката чешка
общественост, както и на дипломати от Българското, Мексиканското
и Кубинското посолство в очакване на една празнична вечер,
изпълнена с прекрасни музикални
изпълнения.
Тази година в концерта взеха
участие Анна Иванова-Тодоровасопран, Дана Пенкава – сопран,

Игор Ян – тенор, Филип Зайков –
цигулка, Константин Ян и Светлана
Янова – пиано.
Програмата включваше творби на
Моцарт, Шуберт, Менделсон, Доницети, Верди, Пучини, Леонкавало,
Каталани, Прокофиев, Крайслер
и др. Слушателите имаха възможност да се насладят на любими
арии и дуети от оперите „Травиата“,
„Трубадур“, „Сицилиански вечерни“, „Аида“, „Дон Жуан“, „Палячи“,
„Тоска“ и др. в изпълнение на
оперните певци Анна Иванова-Тодорова, Дана Пенкава и Игор Ян.
Любителите на инструменталната
музика имаха възможност да чуят
трета част от концерта на Мендел-

Светлана Янова, Анна Иванова-Тодорова, Игор Ян и Дана Пенкава

сон и Речитатив и скерцо от Фриц
Крайслер в изпълнение на младия
виртуозен цигулар Филип Зайков
и първа част на клавирната соната
на Сергей Прокофиев в изпълнение на Константин Ян.
В залата цареше приповдигнато
настроение и празнична атмосфера, прекрасните изпълнения
на участниците в концерта бяха
бурно аплодирани, а концертът
завърши с любимата „Наздравица“
от операта „Травиата“, изпълнена
от Анна Иванова-Тодорова, |Дана
Пенкава и Игор Ян.
Мария Захариева

Филип Зайков

5–6 | 2014

Коледа в Съботно-неделно училище
„Възраждане“
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На 20-ти декември залата на Дома на
националните общности в Прага бе
изпълнена с празнично коледно настроение. Учениците от Българското
съботно-неделно училище „Възраждане“ се събраха около богато украсената елха. В трепетно очакване на
Дядо Коледа децата от предучилищната група се подготвяха да излязат
на импровизираната сцена и да се

превърнат в джуджетата на Дядо
Коледа. Всяко дете носеше червенобяла шапка със звънче. В първите
им театрални стъпки им помагаше
тяхната учителка Красимира Карова.
Диян, Рози, Надя, Петьо, Лаура, Валя
и Лия казваха един след друг своите
реплики и предизвикаха аплаузите
на присъстващите в залата.
Учениците от първи и втори клас,

заедно със своята учителка Галина
Петрова, бяха подготвили за коледното тържество драматизация по
мотиви на приказката „Дядо и ряпа“.
Пред очите на зрителите оживяха
героите на известната народна
приказка, която беше „преоблечена“
в зимни декори – героите се опитваха да издърпат от земята не ряпата,
а елхата. И когато елхата бе извадена

Снимки: Мария Захариева

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

Традиционен Коледен концерт
в Суковата зала

Снимки: Мария Захариева

БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ

и украсена, всички заедно започнаха
да викат Дядо Коледа, който пристигна със Снежанка.
Както всяка година, той дари на
децата подаръци, осигурени от сдружение „Възраждане“ и български
книжки, предоставени от Държавната агенция за българите в чужбина.

Учениците и децата от предучилищната група поздравиха Дядо Коледа
и Снежанка с музикална програма,
в която се включиха и някои от
родителите. Прозвучаха песните:
„Седнало е Джоре“, „Ой, Коледо“,
„Дядо Коледа“, „Нова година“, „Снежен човек“, „Зимна песничка“.

И ето че коледното настроение от
сцената се пренесе и сред публиката
в залата, която също запя. Накрая
всички се събраха около богатата
коледна трапеза, изпълнена с много
лакомства.
Мария Захариева

расиха богато коледната елха, чиито
многоцветни лампички допринасяха
за празничното настроение.
Децата имаха възможност, с помощ
та на своите учителки, да направят
красиви коледни картички, да ги украсят със сребристи снежинки и да
напишат оригинални разноцветни
писма до Дядо Коледа. Говореше се
на български, гръцки и чешки. Пре-

водът малко усложняваше изпълнението на задачите, но коледната
работилница в галерията си беше
едно истинско творческо приключение, изпълнено с приятни емоции
и весело настроение, което завърши
със сладки изненади, осигурени от
Гръцката общност в Прага
Мария Захариева

Снимки: Мария Захариева

На 13 декември в галерията на Дома
на националните общности цареше
предколедна суматоха. Учениците от Съботно-неделно училище
„Възраждане“ и децата от Гръцката
общност в Прага се събраха заедно
в коледната работилница, която възникна по идея на председателката
на Гръцката общност в Прага Тасула
Зисаки. Родителите от училището ук-
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Коледна работилница
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