Пригответе се за фестивал Вяра, Надежда, Любов и Мъдрост – всичко което ни сближава
- 17 септември 2022г. ПРАГА, Чехия
Скъпи приятели, последователи, партньори и съмишленици,
Радваме се да обявим юбилейното 8-мо издание на
Международен фестивал Вяра, Надежда, Любов и
Мъдрост – всичко което ни сближава, който ще се
проведе в град ПРАГА, Чехия, 17 септември, 2022 г.
Организатор и домакин на фестивала е о.с.
Българска православна общност в Чешката
република.
Outdoorový мултижанров фестивал на различни
форми на изкуството-танц, музика, изобразително
изкуство, фотография, творчески работилници и
други.
УЧАСТИЕТО е доброволно. В него могат да се изяват
певци, инструменталисти, танцьори, певчески и
танцови състави, оркестри и ансамбли от всички
жанрове на изкуството.
Каним за УЧАСТИЕ групи, състави и индивидуални
изпълнители от България и от целия свят, както и
чужденци занимаващи се не само с български
фолклор. народни занаятчии и майстори, български производители и характерни за България продукти,
българско творчество за деца, младежи и възрастни.
Нека продължаваме все така ентусиазирано, емоционално и отговорно да пазим и разпространяваме
Българската традиция и култура извън пределите на Родината ни.
Подарете си незабравимото преживяване да сте част от ВНЛМ – участвайте в нашата ПРОГРАМА - покажете
таланта си, създайте нови приятелства, открийте духа на България и се насладете на златна Прага, докато
участвате в най-голямото събитие в Прага организирано от о.с. Българска православна общност в Чешката
република.
През 2021 г. фестивалът беше домакин на близо 100 участници от 4 страни, а за юбилейното си 8-мо издание
очакваме да се превърне в най-мащабния фестивал с българско участие в ПРАГА.
Разходите за пътни, нощувка и храна са за сметка на участниците във фестивала.
Организаторите си запазват правата да фотографират, филмоват и записват по време на фестивала
изпълненията с цел: създаване на архив и реклама на фестивала, без да заплащат права и обещетения. С
присъствието си там автоматично се разбира че са съгластни.
Стискаме палци и вярваме, че през септември 2022 година, всички желаещи да бъдат част от това събитие ще
могат свободно да пътуват и ще можем да се съберем „на Живо - Ръка за Ръка“, без значение на закрито или
открито, и нищо няма да ни попречи да сме заедно, да танцуваме и забавляваме така както ние си знаем и на
Площада, при Творческите работилници, в Хоротеката, и в свободното ни време заедно . . .
Ще се радваме да ви посрещнем!
Пазете се, бъдете здрави, останете позитивни и дай Боже на 17 септември 2022 да се хванем „Ръка за ръка“
на хорото в 8-мото издание на фестивала на площада на Мира в Прага.
Екипът на ВНЛМ
Тел: +420 724 780 183 (WhatsApp)

Регистрация за участие на е-mail: festivalVNLM@gmail.com

Víra, Naděje, Láska a Moudrost - všechno to, co nás sbližuje | Facebook
www.youtube.com/watch?v=lTWCPeyltG8
www.youtube.com/watch?v=79bhzekJqU8
www.youtube.com/watch?v=xTb7cHcn8b4&t=99s
www.youtube.com/watch?v=GwjXl8nyLKE&t=51s
www.facebook.com/groups/282713149064032
www.facebook.com/BPO2001/

