
Вистава до свята
До зустрічі Нового року готувалися і дорослі, і діти! Скільки привносить 

світлого і радісного це казкове диво з ялинкою, новорічними вогнями, подарун
ками, Дідом Морозом і Снігуронькою.

В казкову подорож у країну Діда Мороза запросили юних славутчан 26 
грудня вихованці Дитячої школи мистецтв — театр "Імпровізація" (ви
кладач Тамара Дружкова, концертмейстер Анатолій Котельницький).

Спочатку сценічне дійство перенесло учасників свята в літо. На лісній 
галявині розважалася дітвора, збираючи гриби і ягоди. Тут де не візьмись ха
тинка Баби Яги, в якій, звичайно, притаїлася і сама злодійка. Вона не тільки на
лякала малечу, а і відібрала горщик з медом у Топтигіна.

Початок цієї розповіді супроводжується схвильованою музикою Петра Чай- 
ковського. Від серця до серця звучить "Няньчина казка", "Камаринська", "Марш 
олов'яних солдатиків", під який з'являється бравий Гусар — захисник.

А потім герої казки потрапили на осінній ярмарок. Тут стільки дива для Ско
мороха, Петрушки, Ведмедя! Захотілося їм пряників з лотка покуштувати, бо

були голодні, і зробили це. Угледіла пропажу Торговка і кинулась слідом. Тіка
ли вони так далеко, що попали в Зиму, і вже тут закрутилась заметіль, наме
ло снігу, Ведмідь заліг в зимову сплячку, Корова "затанцювала" на першому 
тонкому льоду, а хатина разом з Бабою Ягою замерзла. Прийшла Царівна Зи
ма. Весела дітвора розпочала ліпити Сніговиків, разом з дітворою весело стри
бали і лісні герої — Зайці. Всі зраділи появі Діда Мороза — співали йому, роз
повідали вірші, водили хороводи навколо барвистої ялинки, виконували коляд
ки, переглядали вертеп. А скільки веселощів принесла циркова програма. Та
точка (Маша Коваленко) дресирувала Коня Коні (Андрій Пустинних). Силачі 
(Олексій Становий, Родіон Мірошниченко) підіймали Гирю. Ілюзіоніст (Соня 
Недайводіна) демонструвала фокуси. Тигриця Зося (Анастасія Гроздева) і Лев 
Ося (Олена Косик) виконали свій чудовий танець з обручами. Такий славетний 
цирк привіз до дітвори директор Маккус Атракціонус (Таня Гурова).

Дід Мороз розхвилювався і розпочав роздавати подарунки.
Ось так-то було! А що було саме так, можуть підтвердити і гості, і самі арти

сти — учні театрального відділення ДШМ, яких вище назвали і ще назвемо. Це 
Богдан Кудренко (царь Ірод), Маргарита Юріна (Заметіль), Яна Борисенко (Ко
рова), Катя Мягкая "(господарка Корови), Настя Громова (Баба Яга), Ангеліна 
Семенюк (Заєць), Катя Шехтер (Янгол), Олександра Половинкіна (Панянка).
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