
 

 

 

ПОКАНА 
 

Уважаема г-жо Кастрева, 

За нас е чест и удоволствие да Ви поканя като виртуален гост на специалното 

Предколедно издание на Международния детски хоров фестивал за православно 

църковно песнопение и духовни песни „Осанна във висините”, което ще се проведе 

онлайн на 28.11.2020 г.! Това импровизирано събитие бе инициирано от 

Художествения съвет и екипа на фондация „Дарби” поради липсата на възможност, в 

режим на строги мерки в борбата с Корона вируса, да се подготви и проведе 

присъствено ежегодния и вече така добре наложен и устойчив като традиция 

дългогодишен наш проект, създаден през 2009 г. 

Линкът за включване е: 

Topic: Онлайн Фестивал „Осанна във висините” 
Time: Nov 28, 2020 10:30 Sofia 

  
Join Zoom Meeting 
 
https://zoom.us/j/91374448812?pwd=Q1F0ajRpMzIzVkM4VVRhbTMxWXM4QT09 

  
Meeting ID: 913 7444 8812 

Passcode: 1234 

  
Dial by your location 

        +359 2 492 5688 Bulgaria 

        +359 3 257 1633 Bulgaria 

  
Meeting ID: 913 7444 8812 

Passcode: 1234 

 

Целта на Предколедния фестивал е с видео материалите, които получихме от 

участниците, да си припомним изпълнения на хорове и солисти от предишни издания 

на „Осанна във висините”. Също така, ще е интересно да проследим непознати аспекти  

в работата на колегите  по отношение на жанрово и стилово многообразие и музикален 

подход. Фестивалът не се провежда в православен църковен храм и за това сме дали 

свобода в избора на песните.  Днес ще видим и чуем хорове, както от първото издание 

на фестивала преди 12 години, така и участници от последните 1 – 2 години. 

https://zoom.us/j/91374448812?pwd=Q1F0ajRpMzIzVkM4VVRhbTMxWXM4QT09


 

 

 

 

В програмата ще звучат изпълнения на:  

Камерна хорова формация „Гласовете на Орфей” при народно читалище  ”Райко 

Алексиев- 1947”; Хор на 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов”; Хор „Бодра 

смяна” при Националния Дворец на децата; Академичен смесен хор „Гаудеамус” при 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив, Детски хор на БНР, 

както и училищни хорове и вокални групи от детски градини, младежки центрове, центрове за 

настаняване от семеен тип  от София и страната.  

Ще се излъчи и запис на Музикалното ателие „ХорОпознание”, което традиционно 

провеждаме на втория фестивален ден в Аулата на Софийски университете „Св. Климент 

Охридски”. Тази година, то е  специално подготвено от Маестра Венеция Караманова с деца от 

Детски хор на БНР и може да се гледа непосредствено след хоровите изпълнения. 

По време на фестивала на 28.11.2020 г. от 10.20 ч. ще се обяви и старта на  Коледната 

благотворителна кампания на фондация „Дарби” – „От деца за деца” в полза на децата от ЦНСТ 

– гр. Самоков и на настанените деца и младежи в Центровете в гр. Луковит.  

Обръщаме се с молба към Вас да поканите и други гости, като препратите линка за 

zoom meeting. Благодарим ви предварително! 

  Надяваме  се на повече хора да ни гледат, да съпреживеят красотата на певческото и 

хорово изкуство и да се настроят за една по-светла, по щастлива и изпълнена с любов и 

надежда Коледа! 

 Очакваме Ви! 

 28 ноември /събота/ от 10:30 ч.! 

 

 

 С уважение, 

Бистра Илиева 

 

Управител на фондация „Дарби” 

 


