
Թանկագին Թոփչյան, 
 

Շնորհակալություն ձեր էլեկտրոնային նամակի և մեր փառատոնի նկատմամբ 

ետաքրքրության համար: Դուք և Ձեր երգչախումբը բարով գաք և մասնակցեք մեր 

փառատոնին:   
 

Հիմա պատասխանում ենք ձեր նամակում բարձրացված հարցերին: Ձեր հարցերը 

կարմիրով են նշված: 

 

Մենք կցանկանայինք իմանալ, թե արդյոք այլ ուսուցչական երգչախմբեր 

մասնակցու՞մ են փառատոնին և ի՞նչ կատեգորիայում: 
  

Անցյալ փառատոներում շատ մեծահասակների երգչախմբեր են մասնակցել. եղել են 

իրավաբանների երգչախմբեր, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողների 

երգչախմբեր, թոշակառուների երգչախմբեր, բայց, կարծում եմ, դեռ ուսուցչական 

երգչախումբ չի եղել:  
 
 

Նրանք պետք է լինեն տոնախմբությա՞ն, թե՞ մրցույթային կատեգորիայում:  
 

«Տոնախմբության» կատեգորիայում լինելը նշանակում է մասնակցել երկժամյա 

աշխատանքային սեմինարին, որը ղեկավարում են Վիեննայի տղաների երգչախմբի 

խմբավարները:  
 

«Մրցույթային» կատեգորիայում լինելը նշանակում է կես ժամվա նախավարժանք 

անել և հետո 15 րոպեանոց մրցույթային ելույթ ունենալ և կես ժամանոց 

աշխատանքային սեմինար ունենալ, որը ղեկավարում են Վիեննայի տղաների 

երգչախմբի խմբավարները:  
 

Երգչախմբերին, որոնք մասնակցում են ‹‹մրցույթային›› կատեգորիայում, կդատեն 

միջազգային ժյուրիի անդամները, որը բաղկացած է աշխարհում հայտնի 

խմբավարներ և երաժշտագետ-փորձագետներից: Յուրաքանչյուր կատեգորիայի 

համար նախատեսված են ոսկե, արծաթյա և բրոնզե մրցանակներ: 

Դուք կարող եք ընտրել, թե որ կատեգորիայում մասնակցել: 
 

Արդյոք փառատոնը հոգու՞մ է կեցության ծախսերը: 
  

Փառատոնը հոգում է կեցության, տրանսպորտի (Վիեննայի ներքաղաքային 

տրանսպորտը)  և սննդի ծախսերը: Մենք պահանջում ենք միայն մասնակցության 

վճարը: Կամ էլ մենք կարող ենք ինչ-որ բան անել ձեզ համար: Մենք շատ լավ 

համագործակցային հարաբերությունների մեջ ենք հայտնի հյուրանոցների հետ:  
 

Եթե մասնակցությունը “Տոնախմբություն” կատեգորիայում է, որո՞նք են երգերին 

ներկայացվող պահանջները և քանի՞ երգ կարող է երգչախումբը կատարել: Կա՞ն այլ 

պահանջներ:   
 



Երեք ընդհանուր երգ կա 9-րդ փառատոնի համար: Ընդհանուր երգերը բոլոր 

երգչախմբերը միասին են կատարում: Խմբավարը հավանաբար մի երգի փորձը կանի 

կամ էլ՝՝ ձեր ընտրությամբ մի անգլերեն երգի:. 
 

“Տոնախմբության և մրցույթային կատեգորիաների կանոնակարգի մասին ես գրել էի 

իմ հրավիրող նամակում: 
  

Մենք լավագույնը կանենք, որպեսզի օգնենք ձեզ իրականացնել այդ 

ճամփորդությունը:      
 

Հուսով եմ, որ իմ պատասխանը օգտակար եղավ ձեզ: Եթե որևէ այլ առաջարկ ունեք, 

ազատ կամք դրսևորեք մեզ այն հայտնելու: Մենք լավագույնը կանենք, որպեսզի 

բավարարենք ձեր պահանջները:   
 

Ընդունեք մեր ջերմ ողջույնները և բարեմաղթանքները  նոր տարում երջանկության 

համար:   
 

Հուսով եմ հաջորդ ամառ տեսնել ձեզ Վիեննայում: 
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