На 14 януари хор „Гласове от България“ навърши 4 години
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На 14 януари хор „Гласове от България“ навърши 4 години,

а официалното празненство беше насрочено за 26 януари. Празникът беше почетен от
управителния съвет на БКПК в град Прага и от милите колеги и добри приятели от
унгарския хор „Mille Domi“. Празненството започна с приветствени думи на диригента
Радосвета Костова, която благодари на гостите, за това, че са уважили празника. След
това се обърна с топли слова към своите певци, на които благодари за търпението,
усилията и времето, които отделят, и за любовта им към музиката и българското. В края
на речта си г-жа Костова закачи на членовете на хор „Гласове от България“ по една
значка под формата на ключ Сол с пожелание и надежда за още много творчески
сезони и споделени мигове. По време на вечерта не липсваха традиционни български
хора, в които взеха участие и някои от унгарците, весела музика и дори игри с балон.
Хор „Mille Domi“ поздрави своите колеги с няколко красиви унгарски творби, а на свой
ред певците от „Гласове от България“ им отвърнаха с няколко народни песни от своя
репертоар. С други думи, когато два хора се съберат да празнуват заедно, песните се
леят безспир. В края на вечерта всички се разотиваха с усмивки на лицата си от
преживените множество положителни емоции, удовлетворени от това, което правят,
щастливи, че могат да бъдат част от нещо прекрасно, обнадеждени, че и занапред ще
намират съмишленици в делото си. Честването на четвъртия рожден ден на
единствения български хор на територията на Чехия, за поред път доказа, че музиката
и песните са един универсален език, който сплотява хората. А когато обичаш това, с
което се занимаваш, даряваш частица от душата си на околните, тогава е неизбежно да
не докоснеш поне малко някоя струна и в техните сърца.
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