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Предназначението на този
бюлетин е да предостави
информация на ученици,
родители и приятели на
Българското училище в
Хамбург.
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лбу тържества в Българското
Майски културни
училище в Хамбург
Месец май в Българското училище в
Хамбург традиционно е наситен с добро
настроение
щастливи
родители,
доволни ученици, потрудили се учители
– всички, които през цялата учебна
година са полагали усилия и са се
стремили към отлични постижения.
През месец май и тази година един нов
клас първолаци получи първото си
свидетелство по Роден език и Роден
край. Малки и големи ученици заслужиха
грамоти за старание и любознателност,
спечелиха награди за уменията си, пяха,
рецитираха и показаха какво са научили

През месец май, изпълнени с желание за
добротворство и съпричастни към идеята
на младите танцьори от фолклорна група
„Здравец“, положихме усилия голямата
празнична зала на Хамбург Хаус
Аймсбютел да приюти благотворителен
концерт под надслов „Българският
фолклор за Българската църква“.

На тържествения концерт присъства
почетния
консул
на
Република
България в гр. Хамбург, проф. д-р
Имайер
със
съпругата
си,
представители
на
църковното
настоятелство, многобройна българонемска публика.
Всички участници грееха в красиви
национални облекла.

Програмата бе двуезична и включваше
представяне на типичното в танците
на шест български фолклорни области
- Тракийска, Родопска, Добруджанска,
Пиринска, Шопска и Северняшка.
Тържеството откри ученичката Деница
Митева с изпълнение на песента
„Македонско девойче“ от Пиринския
край.
Танцова
група
„Здравец“
предаде ритъма на публиката. Към
всеки танц те добавиха своето младо
очарование и емоционален заряд.
Магията, която струеше от сцената бе
невероятно заразителна. Танцовите си
умения доказа и самодеен състав за
балкански танци от Фармзен, гр.
Хамбург, който се включи в шопските
хора.
За ученичката Денислава
Кърджилова изявата на тази сцена бе
първа, но тя изненада всички със
своето
самообладание
и
прочувственото си изпълнение на две
сложни народни песни - "Не казвай,
либе, лека нощ" oт северняшкия край
и „Катерино моме“. Участниците
заслужено
получиха
бурните
аплодисменти на публиката и много
покани за бъдещи участия.

На 18 май обичаните от нас танцьори и
певци бяха посрещнати с аплодисменти
и изключително топло приветствани на
сцената.

Идеята на тазгодишния спектакъл
беше
чрез
пътешествие
през
българските фолклорни области назад
в традииците на времето да се покаже
индивидуалността
на
различните
стилове в българския фолклорен танц
и песен.

Новини
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Под звуците на българските хора се
залюляха
голяма
част
от
присъстващите българи в края на
тържеството.
Вкусни,
домашно
приготвени ястия от традиционната
българска
кухня,
спомогнаха
националната атмосфера, възцарила се
в залата да остане и след края на
концерта, да разтопи душите на
сънародниците ни и да впечатли
немските гости.
Благотворителният концерт подкрепи
усилието на Българската православна

И тъй като
много, а 24
почит към
тържествата
продължиха!

празниците през май са
май е уникален ден за
славянската азбука, то
в Българското училище

В деня на българската просвета и
култура учителите и техните ученици
представиха празнична програма пред
родители и близки. Всяка година
децата от първи клас в нашето
училище стават част от групата на вече
грамотните и придобили знанието,
което са ни подарили братята Св. Св.
Кирил и Методий. Учениците от
гимназиален
курс
представиха
историята на училищния празник на помалките си съученици. Вълнуващо бе
съвместното изпълнение на „Върви
народе възродени“ в залата, където
освен децата се включиха родители и
учители.

Училищен бюлетин
община да набере необходимите
средства за православен Храм на
българите в град Хамбург. Танцова
група
„Здравец“,
Българското
училище и Ансамбъла за балкански
танци бяха искрени и единни в
подкрепата си! А играта и пеенето
им - от пълна душа!
Училищното ръководство получи
специални
благодарности
за
оказаното
съдействие
при
реализацията на професионално
подготвения и изнесен концерт! □
включиха
в
съревнование
по
изразително рецитиране на стихове
от своето детство. Децата от
предучилищната
група
се
превъплътиха в букви и под вещото
ръководство на г-жа Калчева и г-ца
Змеева
изнесоха
вълнуваща
програма, която трогна цялата зала.
Тържеството продължи с тематична
викторина и „объркани приказки“,
които
забавляваха
публиката.
Воините на славянското слово Кирил
и Методий присъстваха в залата на
уникален рисуван портрет, подарен
на
училището
от
Клуба
на
българските
жени
и
техните
семейства в града.
Училищното
ръководство
и
учителите
изразяват
своята
сърдечна
благодарност
на
родителския комитет за оказаната
подкрепа по организирането на този
светъл празник за нашите деца!
Благодарим от сърце и на нашите
ученици,
взели
участие
в
благотворителния концерт!
Пожелаваме
си
още
много
съвместни инициативи!
Пожелаваме
си
усмихнато
завършване на още една успешна
година!
Пожелаваме
си
безгрижно лято!

слънчево

За изпълнения с много премеждия
живот на солунските братя, за тежката
им съдбата според описаното в
старобългарските
жития разказаха
учениците от 7-ми клас.
Стихотворенията,
които
малките
ученици бяха научили, заредиха с
ентусиазъм родителите и те се
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