Голям успех – така може да се опише с две думи празникът на българските хорà в Прага
наречен „Танцуваме в кръг“.

Датата – 24 октомври, мястото – „Барачницка рихта“. Участниците – 150
ентусиазирани танцьора. Организатор – гражданското сдружение на
българите в Чехия „Заедно“, познато
на пражката публика с културните си
вечери, често напомнящи пъстър Вавилон от хора, говорещи различни
езици и произхождащи от различни
култури, които се веселят ЗАЕДНО.
В началото на вечерта имаше лекция
по български фолклор и запознаване с различните фолклорни
области – своебразен открит урок
по танци, включващ шест известни
хорà... Публиката се зае прилежно
да изучава разнообразните стъпки
на нашите народни танци. А какво се
случи по-нататък? Хорà, хорà, хорà.
Танци, танци, танци. А през кратките
почивки – студена чешка бира, хубави вина и вкусни български гозби,
приготвени специално за вечерта.
Сладки приказки със стари приятели. Усмивки. Нови запознанства.
За доброто настроение се грижеше
Видинския духов оркестър и сформираният от местни българи „БГ бенд“.
На Тони Добрева и хор „Лира“, както
и на танцов състав „Българи“ към
сдружение „Заедно“ с ръководител
Тошко Ралев дължим заслугата, че „запознанството“ с българския фолклор
се случи и тук, в Прага. Изглежда, че

не само се „запознахме“, но някои се
сприятелиха, а други се влюбиха във
фолклора за цял живот.
Из уводното слово при
откриването на вечерта:
„Хоро“ на български означава „кръг“
или върволица от хора, вплели ръце
и танцуващи в ритъма на песента
и музиката. За българина хорото
е танц, който го съпровожда през
вековете и в празниците му, и в ежедневието. Българската обредност
е немислима без дълбочината на
посланието, която танцът хоро
е побрал в себе си. Хората в България и до днес играят хоро, както
в най-радостните, така и в най-отрудените, та дори и в най-мъчните
си дни. Хорото символизира единението между човеците и всъщност
представлява една пъстра шевица,
съшита виртуозно от магични

ритми, хороводни стъпки и човешки
съдби.
Всички ние сме част от света,
в който днес става все по-актуален
въпросът за отчуждението между
човеците, за технологиите, които
ни свързват, но и все по-често застават помежду ни. Затова сдружение
„Заедно“ реши да ви предложи едно
от своите решения. Тъй като се
позоваваме на добре известната
истина, че изкуството е универсален
начин за споделяне на нашия опит
и на нашите чувства, ви приканваме
да си подадем ръце и да потанцуваме заедно хоро. Надяваме се, че чрез
този танц ще успеем да ви предадем
своята надежда за човещина и доброта, извираща от върховете на Рила
и Пирин, многоцветна като пролетните поля, лятното море и есенните
планини на България.
Замисълът на днешната вечер,
както и цялата й пъстрота, музика
и обич посвещаваме на незабравимата ни Бойка Добрева. Бойка е една
от основателките на сдружение
„Заедно“ и всички ние не преставаме
да мислим за нея като за наш светъл приятел и лъчезарен човек. След
няколко дни, на 29 октомври тази
година, тя щеше да навърши само 33
години. Бойка от сърце и душа пееше
и играеше дори най-сложните за
изпълнение български народни песни
и танци. Онези от присъстващите,
които я познаваха, със сигурност
пазят спомена за детското вдъхновение, с което тя повеждаше хорото
и за вълнението в гласа й, когато ни
учеше да пеем. Сигурни сме, че тези
мигове я зареждаха с радост и се
надяваме и в този миг тя да е с нас.
Сдружение „Заедно“
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