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До ……………

ОТНОСНО : ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КОНЦЕРТНА ЗАЛА В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

Уважаема г-жо ……………….,
Обръщаме се към Вас, за да ви съобщим за вече обявената инициатива за изграждане на нова концертна
зала в София и за да потърсим подкрепата Ви за този проект.
Разбира се, тази идея не е нова. Не е и въпреки това, днес по странен начин, начинанието за изграждане на
нов храм на музиката в София се заражда отново и заразително бързо обхваща умовете и сърцата на хората.
Навярно проговарят древните ни инстинкти, които в момент на опасност се събуждат и активират сетивата
ни за истински важното - за спасителните истини.
А истината е, че, ако продължим да живеем с посредствени амбиции и ниски страсти, България е обречена.
Истината е, че България се нуждае от събуждането на своя Дух. Нуждае се от воля за нов живот и устрем
към Съвършенство за да осмисли и оправдае съществуването си.
Предлаганите ни с години икономически, социални или политически приоритети се оказаха и
недостатъчни и съвсем несъстоятелни за да послужат за процъфтяването на народа ни. Време е да си
поставим други и по-Високи цели.
Изграждането на нова концертна зала може и трябва да се превърне в една от онези амбициозни цели,
която да вдъхнови и обедини българите. И то не просто за да се построи сграда, в която да се свири музика,
а за да докажем сами на себе си, че сме способни да сътворяваме архитектурни и духовни ценности от найвисш порядък.
Всъщност изграждането на нова концертна зала е една Мечта. Мечта - здравословна и чиста, която може да
оздрави боледуващия български Дух. Мечта, която за да стане ралност трябва да се сподели от мнозина.
Наясно сме, че мечтата ни е грандиозна, но каква друг а може да бъде една истинска мечта? Голяма и
никаква друга и за да се реализира, осъзнаваме, че трябва да впрегнем много знания и сили. Това е сложен
проект, изискващ много знания и ресурси. Преди всичко обаче е нужно да имаме Волята да го осъществим.
Проекта вече е структуриран и може да бъде разгледан по-подробно в интернет страниците на фондация
„Богария”. Зад инициативата за изграждането на нова зала застават изявени български творци –
музиканти, писатели, артисти на всички изкуства. Начинанието вече е подкрепено и от хиляди граждани
искащи нова музикална зала.
А искането е ясно – в София трябва да се съгради нов величествен храм на музиката, който трайно да
вдъхновява и буди чувството за гордост – десетилетия не - столетия напред.
Вярваме в това!
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Това писмо ще бъде разпратено до всички сънародници в България и по света, до които можем да
достигнем , за да поискаме подкрепата им. Всеки може да помогне. Със знанията си, с опита си, с ресурсите с
които разполага.
Госпожо ……………………….., обръщаме се към Вас като към изявен, доказал себе си артист. Вярваме, че с
дългогодишния си опит, Вие можете съществено да помогнете за по-успешното осъществяване на проекта,
заради което Ви молим - споделете каква виждате залата на своите мечти? Къде я виждате? Какви
характеристики трябва да има тя, според вашия опит и знания?
Вашите указания ще бъдат безценна основа за заданието към архитектите, които ще я проектират и ще се
избегнат грешки и недомислици.
Моля изпратете съображенията си в удобна за вас форма и начин. Пишете ни на адрес:
София 1000, ул. 6-ти септември 18 до фондация „Богария”
Или ни изпратете мейл на адрес : fondazia@bogaria.bg
Благодаря Ви и не се бавете, не отлагайте. Чакаме писмото Ви с огромно нетърпение!

С уважение,
Александър Димитров,
Председател на Фондация „Богария”
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