
Танець -  це почуття й емоції!

Це підтвердили вихованці хореографічного відділення Дитячої школи мис
тецтв своїм блискучим виступом на сцені Кіноконцертного комплексу. Юні тан
цівники на високому рівні продемонстрували свою майстерність у різних хорео
графічних стилях і напрямках. Глядачі отримали велику насолоду від сольних, 
парних й командних виступів. У концерті було задіяно понад 100 учасників, це 
вихованці трьох колективів -  «Арабеск» (керівник -  Ольга Бовкун, концертмей
стер -  Алла Борисенко), Зразковий хореографічний колектив «Славутич» (керів
ник -  Людмила Мошківська, концертмейстер -  Олена Пахомова), 
Хореографічний колектив «Юність» (керівник -  Вікторія Мельниченко, концерт
мейстер -  Олена Мамикіна).

Про майстерність цих колективів говорить 
низка перемог на різноманітних конкурсах та 
фестивалях. В їх репертуарі народні й класичні 
танці -  грайливі, легкі, сумні, романтичні, могут
ні, войовничі, збентежені... Завідувачка відді
ленням хореографії ДШМ Ольга Бовкун переко
нана, що танцювальний дух настільки сильний,

що він здатен об’єднувати представників танців 
різних стилів і напрямків. І підтвердженням цьо
му є злагоджена творча атмосфера всіх хорео
графічних колективів школи. Вона та її колеги не 
уявляють свого життя без танцю і цю любов до 
музичних ритмів вони передають своїм вихо
ванцям.

Порадував на концерті колектив «Юність», 
його цьогорічні випускники хореографічного 
відділення. Вони -  лауреати обласного конкурсу 
«Дебют», золоті призери Міжнародного фести- 
валю-конкурсу «Квітневі викрутаси -  2017». У 
представленій ними танцювальній програмі -  
запальні й пристрасні «Тарантела», «Іспанський 
танець», «Експресія часу», «Остання ніч», хорео
графічні мініатюри. Поряд із випускниками хоре
ографічного відділення й першокласники, яких 
взяла в свої обійми Терпсихора!

Особливу композицію «Чорна квітка» підготу
вав хореографічний колектив «Арабеск». Темп і 
характер танцю передають трагізм подій, що 
відбуваються на сході України. Цей колектив -  
золотий призер IV Всеукраїнського фестивалю 
хореографічного мистецтва Planeta dance fest 
(м. Чернігів). Їх «Віночок», «Триндичихи», 
«Капелюх», «Щастя на десерт», «Шкільний ор
кестр», хореографічна постановка «Ангел 
Славутича» -  це неповторні історії почуттів. 
Також вони й володарі 1 -ї премії VII Міжнародного 
конкурсу Premier-2017 (м. Київ) та спеціальної 
премії MEGA DANCE STAR.

Не можна забути настрій, який передавав 
своїм виконанням Зразковий хореографічний 
колектив «Славутич» -  переможець обласного 
конкурсу «Дебют», золотий призер !Х 
Всеукраїнського фестивалю «Нове покоління -  
2017». Їх «Привітальний», «Полька-бантик», «В 
гостях у казки», «Ти ж мене підманула», 
«Чернігівська весела», «Мазурек Людови», 
«Смішарики» -  це безмежне почуття радості. Їх 
захоплюючу енергетику глядачі сповна відчули 
на концерті.

Овації лунали в залі, глядачі дякували всім за 
організацію чудового концерту. У фіналі його 
влучно прозвучали слова ведучої Ольги Сороки:

«Свято закінчилося, а таланти ще тільки по
чинають розкриватися. І ким би не стали наші 
діти, музика, танці, пісні назавжди стануть окра
сою їхнього життя».

Людмила ЛЮБИВА


