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 В първите дни на пролетта, в очак-
ване на най – светлия празник – Въз-
кресение Христово, Руското учили-
ще в Прага отвори широко врати 
за поредния празник на песента. 
И добрите намерения да се помогне!
Това, което обединява участниците 
и събира всяка година многобройна 
публика , е бесзпорната любов към 
музиката и изкуството.
Във встъпителното си слово г-н 
Христокян, директор на Руското 
училище, сърдечно приветства гос-
тите и пожела успех на участниците. 
С нескрито вълнение той обяви 
началото на XX-я юбилеен фестивал 
на детските хорове, на който за по-
редна година Руското училище има 
честта да бъде любезен домакин.
Концертът е благотворителен, в под-
крепа на децата от санаториума 
в Буковани.

Първи се изяви хорът на домаки-
ните, който представи мелодични 
и весели песни, в съпровод на цигул-
ка и клавир.

Последното им изпълнение бе съв-
местна изява с децата от Френското 
училище. То вдигна на крака и про-
сълзи тези, които познаваха г-жа 
Тони Добрева – досегашния ръково-
дител на групата от нашето училище.
Песента „Светът е чудесен“, със соло-
во изпълнение на дете от Френското 
училище на български език, бе в па-
мет на Тони, която , за съжаление, 
вече не е между нас, но с чието име 
е свързано 15-годишното успешно 
представяне на Българското учили-
ще на този фестивал.
Следващите изпълнения на френ-
ските деца бяха емоционално обо-
гатени, с игриви ритми и артистични 
движения, със закачливо пригласяне 
на саксофон, допринасяйки за цвет-
ния колорит на концерта.
Средищно място на фестивала бе 
отредено на Българското училище.
Представителната група от българ-
ски ученици, в пъстри и красиви 
национални носии, зае своето място 
на сцената.
В настъпилата тишина прозвуча 
развълнуваният глас на Силвана 
Стойчева:
„Тази песен посвещаваме на г-жа 
Антоанета Добрева, която вече не 
е между нас, но винаги ще бъде в на-
шите сърца!“
Песента „Топъл дъжд“, с която започ-
на изявата на нашите ученици, бе 
една от любимите на Тони Добрева.
Другите песни носеха патриотичната 
нотка на самобитния и оригинален 
български фолклор.

Изпълненията на „Радо, мари Радо“ 
и „Катерино моме“ внесоха оживле-
ние и предизвикаха голям интерес 
у публиката, защото представлява-
ха уникално съчетание на музика, 
песен и танц, и по естествен начин 
показаха част от многообразното 
народно творчество.
Несъмнено, най-забавна и атрактив-
на за публиката бе песента „Вари, 
бабо, боб“. Тук учениците проявиха 
и талант, и творчество , и артистично 
майсторство.
Заслужени бяха продължителните 
аплодисменти на присъстващите.
За достойното представяне на бъл-
гарските деца изключителна заслуга 
има г-н Моравенов, който за кратко 
време, с голямо търпение и умело 
подбран репертоар, подготви учас-
тниците по най-добрия начин.
Хорът на Английското училище 
показа желание и стил в своите 
изпълнения, които в по-голямата си 
част бяха лирични.
А изявата на чешките деца от Му-
зикалната школа в гр.Пршибрам 
постави заключителната част на 
фестивала.
По традиция, всички участници 
изпълниха обща песен – тази година 
това бе „Hallelujah“, с която закриха 
благотворителния концерт.
Не бяха забравени и наградите за 
участниците – почетни грамоти 
и призови сувенири, придружени 
с цветя за техните ръководители.
Г-н Христокян предостави думата на 
директора на детския санаториум 
„Буковани“ – г-н Грюнбауйер, който 
благодари за средствата, дарени от 
сърце, като каза, че те ще помогнат 
на болните деца.
Последните думи на домакините 
бяха отправени към приятели – 
с желание и надежда тази благотво-
рителна инициатива да ни събере 
отново догодина, защото приятел-
ствата, които се зараждат тук, са 
трайни, основани са на амбициите, 
културата, многостранните интереси 
и са стимул за творческо вдъхнове-
ние.

снежана тасковова
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