
Уважаеми родители, 
Освен традиционният стаж-кръжок, Българското училище има удоволствието 
да ви предложи и втора възможност за февруарската ваканция от 12 до 16 
февруари 2018г.: музикално-танцово занимание за постановка на пиесата "В 
дядо Петковия двор". 
   Ръководителят на ансамбъл „Загорче“ (от гр.Стара Загора) Венелин Кръстев, 
хореограф, заедно с диригентките на хора и инструменталния ансамбъл, чрез 
ускорен, разработен от тях забавен метод за работа с начинаещи деца, в 
рамките на тези дни под формата на игра ще запознаят децата с основните 
характерни особености на  българската народна музика.  Това ще е съпроводено 
с песни, театрална игра и ще се постави кратка композиция, която в 
последствие може да се представя на празниците на училището. Работният 
процес е забавен и много приятен и протича, естествено ,на български език.  
Тези няколко дни  ще позволят на децата да усетят, че фолклорът е нещо, което 
принадлежи и на тях, а не само на техните баби! Да знаят, че са продължители 
на огромно културно наследство, чието изучаване може да носи радост, и към 
което да се пристъпва с въодушевление и ентусиазъм. 
 През май т.г. тримата ръководители на ансамбъла, по покана на българска 
общност в два града от  Австрия, успешно са организирали такъв стаж и са 
поставили въпросната музикално-танцовата пиеса  с участието на деца от 
български и смесени бракове без никаква предварителна подготовка. 
 Предвижда се занятията да бъдат от 9 до 17 ч. с 1 час почивка за обяд (който 
родителите трябва да приготвят за децата си).  
Проектът ще се осъществи само ако има  достатъчно желаещи.  
За да се покрият разходите за наем на хубава зала и педагозите (път, нощувка и 
минимални хонорари) ще бъде определена такса за участие.  Целта е размерът 
на таксата за 5 дневния стаж да бъде около средната за местните ваканционни 
стажове (предварителна прогноза 70-90 евро на дете, с намаление за две 
записани деца от едно семейство и безплатно за родителите на записани деца, 
които също биха желали да се включат). Колкото повече желаещи, толкова по-
приемлива такса! 
 Молим всички заинтересовани родители в срок до 08 декември да 
заявят интереса си, чрез имейл, в който да посочат  името на 
детето/децата си и телефона за връзка 
на: mariai1969@yahoo.fr (Мария Цветкова) 
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