A BOLGÁR NEMZETI RÁDIÓ GYEREKKÓRUSA
Egy örökké fiatal együttes már 60 éves. Hat évtizeddel ezelőtt, a tavasz első napjaiban Hriszto
Nedjalkov karmester vezetésével megtartották a Bolgár Nemzeti Rádió Gyerekkórusának első
próbáját. Akkor még senki nem sejtette, hogy a pacsirták, ahogy ma nevezik őket, éneklésükkel
elismerést szereznek az országnak, magabiztosan repülve a világ zeneszínpadjai felé.

A Bolgár Nemzeti Rádió Gyerekkórusa 1960-ban alakult. Alapítója, művészeti vezetője és 2013-ig
főkarnagya a neves zenepedagógus Hriszto Nedjalkov akadémikus volt. A kórus négy kontinensen
tevékenykedett. A fiatal bolgár énekesek több mint 2000 fellépéssel büszkélkedhetnek a világ
legismertebb koncerttermeiben New-Yorkban, Wasingtonban, Pekingben, Londonban, Párizsban,
Berlinben, Moszkvában, Bécsben, Prágában, Budapesten, Brüsszelben, Koppenhágában,
Stockholmban, Helsinkiben, Mexikóban, Tokióban, Honoluluban, Kairóban és közel harminckét
ország több más városában. Csak Japán 150 város művészeti pódiumain a kórus fellépései
meghaladják az 500-at!
Repertoárjában több mint 800, különböző korszakhoz és stílushoz tartozó zenemű szerepel, a
klasszikus mesterek műveitől kezdve egészen a kortárs bolgár és külföldi zeneszerzőkig, beleértve
bolgár és idegen népek dalfeldolgozásait is.
A Bolgár Nemzeti Rádió Gyerekkórusa több nemzeti és nemzetközi énekkari verseny és fesztivál
győztese, abszolút, első díjak, aranyérmek és oklevelek birtokosa, amelyet kimagasló
tevékenységéért kapott, 2002-ben pedig az Európai Unió mellett működő Európai Kórusok
Szövetsége neki adományozta az Európai kultúra nagykövete címet.

2013 óta a kórus élére állt Venecia Karamanova, Nedjalkov maestro évtizedes tanítványa, aki
megőrizte és sikeresen folytatja a megörökölt hagyományt. 2015-ben a bolgár kultúra terjesztéséért
a kórus megkapta a Bolgár Köztársaság Parlamentjének díszplakettjét, valamint a Classic FM Rádió
Arany toll díját. Venecia Karamanova karnagy pedig megkapta a Bolgár Köztársaság Kulturális
Minisztériuma által adományozott Arany Évszázad díjat díszoklevéllel. Az utóbbi évtizedben a
gyerekkórus több tekintélyes díjat is kapott, például a Bulgária Te Vagy Alapítvány díszjelvényét a
bolgár kultúra és társasálom fejlődéséhez nyújtott hozzájárulásáért, Őexcellenciája Takashi
Kondzumi, japán rendkívüli és meghatalmazott nagykövete által adományozott díszoklevelet
(2015), Taro Kono, japán külügyminiszter által adományozott díszoklevelet (2019) a bolgár-japán
kulturális kapcsolatok, kölcsönös megértés és barátság területén kifejtett kimagasló teljesítménye
elismeréseként. 2015-ben a bolgár zenei színpadon elért kimagasló teljesítményéért a kórus
megkapta a Bolgár Zene- és Táncművészek Szövetségének Kristály líra és a Classic FM Rádió
díját, valamint 2016-ban Bolgár Nemzeti Rádió Allegro vivace klasszikus zenei műsorának az Év
Együttese díját. 2020-ban, alapításának hatvanéves évfordulóját a kórus koncertek sorozatával,
fotóalbum és CD kiadásával ünnepelte. A 60. ünnepi zenei évad fővédnöke Rumen Radev, a Bolgár
Köztársaság elnöke.

