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JUNE, the month of all 
possibilities!  

We settle down in Hrazdan… 

Dear all, 

S ince launching of our altruistic  movement 

After April 24th 2015, I had countless 

moments of happiness filled with gratitude. 

From one miracle to another, I ended up 

believing in fairy tales, in enchanting stories 

and magic… And while thinking that my 

story ‘made in Armenia ’ could not get any 

jollier, I went on creating following 

extraordinary agenda for the month of June.  

On June 5th, visit at the Children Assistance 

Fund in Hrazdan Armenia managed by Dr. 

Kamo Arakelyan and his amazing team. The 

Center is desperately looking for private 

sponsors in order to avoid shut down by 

lack of funding, the Armenian government 

no more providing support. S till, after the 

Velvet Revolution, I am confident the new 

Leaders of Armenia will act constructively. 

Encountering the children was a life 

changing moment for me. How could I not 

help this amazing Center? I handed over 

1’000 EUR so the Center would not shut its 

doors to 150+ disabled children.  

 

  

  

https://www.facebook.com/MagicArmenia

ns/photos/a.325849550886722/107847676229

0660/?type=3&theater  

The director of the Center wrote : “Այսօր 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՈՒՄ տոնական եռուզեռ էր: 

Հյուրընկալեցինք մի հրաշալի մարդու, 
բարերարի, արվեստագետի՝ Լյուքսեմբուրգից 
եկած սփյուռքահայ երգչուհի, տիկին 
Մարիին: Նրան ուղեկցում  

էր ազնվագույն մարդ և դարձյալ երգիչ-

արվեստագետ Արթուր Սարգսյանը: Չորս 
հայ զավակների մայր տիկին Մարին 
արցունքները աչքերին շրջում և ծանոթանում 
էր հիմնադրամի կողմից ստեղծված ,,Հատուկ 

կարիքներ ունեցող երեխաների ցերեկային 
խնամքի և զարգացման կենտրոնի,, 
աշխատանքներին, կաբինետներին, զրուցում 

երեխաների հետ, բոլորին համբյուրում: 
Իհարկե մտահոգվում նաև կենտրոնի 
խնդիրներով:  
Տիկին Մարին և Արթուրը այլևս դարձան մեր 

սիրելի մանուկների և ողջ աշխատակազմի 
ջերմ բարեկամները: Ապա մեզ հրավիրեցին 
երեկոյան իրենց անզուգական համերգին: 
Տպավորությունները բառերով չեմ կարող 

ամբողջությամբ ասել: Տիկին Մարիի պես 
հայրենասեր, ազգասեր հայերի անունները 
ոսկե տառերով պիտի գրվեն հայոց 
պատմության մեջ: Աստված պահապան Ձեր 

ընտանիքին սիրելի տիկին Մարի: Մենք Ձեզ 
շատ են սիրում:” 

On Mother’s Day  June 10th we honored the 

150 Mothers of the disabled children of the 

Daycare Center/Children Assistance Fund 

in Hrazdan. Regretfully, eighty of the 

children won’t go to the Center no more as 

the Center faces serious financial difficulties. 

We will work hard to find new sponsors 

until the new Armenian government hears 

our voice and takes over its duty! But at least 

today, let there be magic for these 150 

beautiful mothers by offering from 

Luxembourg a red rose from 

#TheMagicArmenians: Jean, Ulysse, Marie-

Angélique and Aimé 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=10810

61118698891  

 

 

The Magic Armenians! 

AM Music Productions 

Artur Galsty an +374 91 476 632 
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As it were, the month of June was a 

month filled with music and joy for 

us as a Band and as a movement for 

Armenia, but also for our dear public  

and all those who rejoice with us…  

 

Artur Galstyan writes about our 

concert at the Solo Café in Hrazdan 

on June, 5th where I was lucky 

enough to even celebrate my 

birthday: 

“Bravo Marie, Shnorhakalutyun Ays 

Hrashali yev Hisharjan Orva Hamar! 

1. Hivand Hay Poqriknerin 

Ognutyun Tzutzaberelu 

2. Ladies First projecti 4 entrvatz 

Kananc yev Aghjiknerin Ognelu yev 

irentz Npataknere iragorcelu 

3. Yev Hamerge Qo Geghetzik 

Yergerov Hrazdanin Nvirelu hamar! 

Ansahman Shnorhakalutyun!” 
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The Director of the Day Care Center wrote:  

“ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ մեծ բարեկամ տիկին 

Մարին և իր սիրելի 4 զավակները 

Լյուքսեմբուրգից մայրիկների տոնի առթիվ 

վարդեր նվիրաբերեցին մեր 

կազմակերպության շահառու մայրիկներին: 

Ծաղիկների մի մասը մայրերին հանձնեցինք 

իրենց հենց բնակարաններում, իսկ մյուս 

մասը մեր կենտրոնում: Բոլոր մայրերի և 

աշխատակազմի կողմից հատուկ 

շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի 

Մարիին այս հրաշալի վերաբերմունքի և 

նվերի համար: 

 

On June 23rd I went back to the Day Care 

Center of Hrazdan to check up on the 

children and their families. On this day, we 

also celebrate the National Day in 

Luxembourg. So to make everyone happy, 

we decided to offer the children a magical 

concert in honor to the Luxembourgish 

special day… 

 

 

 

https://www.facebook.com/ar.gala.mus/vid

eos/1895222143873255/?lst=10000410334379

3%3A100004103343793%3A1556184160  

The director of the Center wrote:  

“ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՈՒՄ տոնական և 

համերգային տրամադրություն էր տիրում, 

մեր հարկի տակ հյուրընկալեցինք մեր շատ 

սիրելի հովանավոր տիկին Մարիին: Ողջույնի 

խոսքերից հետո գործադիր տնօրեն Կամո 

Առաքելյանը խոսքը փոխանցեց տիկին 

Մարիին: Հուզիչ խոսքերից հետք տիկին 

Մարին ասաց, որ երգեր է պատրաստել 

երեխաների ու ծնողների համար և շուրջ 1 

ժամ ուրախացրեց նրանց: Տիկին Մարին 

երգեց և պարեց երեխաների հետ, ապա 

լուսանկարվեց և բոլորին համբյուրեց: 

Կազմակերպությունը հատուկ 

շնորհակալություն է հայտնում տիկին 

Մարիին այցելության, երեխաներին 

ուրախացնելու և ժպիտ պարգևելու համար: 

https://www.facebook.com/mariedalia.van

marcke/grid?lst=100004103343793%3A1000

04103343793%3A1556184160  

S ince June 25th, my 4 children, Jean, Ulysse, 

Marie-Angélique, Aimé, finally have their 

own home in Magic Hayastan!  

1915- 2018! 103 years After...We settled 

down in Hrazdan and this first step is of 

course just the beginning of it all…  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MagicArmenia

ns/videos/1095575887247414/ 

 

Wishing you all an unforgettable summer 

2018 in Magic Armenia! See you again in 

September. Loads of love, Marie  

 

The Magic Armenians! 

AM Music Productions 

Artur Galsty an +374 91 476 632 

Marie Van Marcke +352 621 16 38 11 

www.afterapril24th2015.am 

 

On June 9th we had an amazing 

Concert at the SAF Club in Yerevan! 

Again, thank you to our amazing 

public  for their wonderful flowers. 

You all live in our hearts eternally…  

 

 

 

And last but not least, so to bring 

you in a super summer mood, let us 

watch again our amazing video 

TOTALLY ARMENIAN!  

Enjoy!  

 

https://youtu.be/OfIOIUNjuPE  
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