
Цей культурно-мистецький захід ініційований 
Міністерством культури і туризму України. Він 
проводиться в рамках програми "Київська дитяча 
філармонія. 39 концертний сезон”. Близько 200 
учасників концерту — оркестр народних інструментів, 
зразковий хоровий колектив "Дзвони сонця", ансамблі 
скрипалів, домристів, баяністів, віолончелістів, 
естрадний оркестр, дуети, окремі виконавці — всього 21 
номер програми був подарований вдячним на оплески 
глядачам.
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Не випадково вихованців Славу- 
тицької дитячої школи мистецтв за
прошено до Колонного залу ім. 
М.В.Лисенка. В 2008 році школа 
відзначила своє 20-річчя, успішно 
пройшла ліцензування на держав
ному рівні і вкотре підтвердила свою 
вищу акредитаційну категорію. Уп
родовж 15 років школою керує За
служений працівник культури Ук
раїни Маргарита Бедрата.

Цей заклад — є справжньою 
візитівкою міста. Сьогодні в школі

працює 21 дитячий творчий колек
тив. Близько 700 юних славутчан 
опановують гру на музичних інстру
ментах, малювання, акторську май
стерність, вокал і танець. 150 дітей- 
сиріт, дітей з малозабезпечених 
сімей та з особливими фізичними 
потребами безкоштовно і на пільго
вих умовах навчаються в школі. Тут 
створені всі умови, за яких учень не 
лише здобуває знання, а й сам тво
рить. Чудовий виставковий зал, до
бре обладнані класи, концертна за
ла філармонійного рівня, постійні 
концерти класичної та сучасної му

церті Київської дитячої філармонії, 
як наголосив зі столичної сцени 
міський голова Володимир Удови
ченко, є яскравим підтвердженням 
високої професійної майстерності її 
викладачів та учнів. Він висловив 
щирі слова вдячності, вручаючи по
дяки та пам'ятні годинники з сим
волікою міста, дитячі творчі роботи, 
голові Київської обласної дер
жадміністрації Вірі Ульянченко, уп
равлінню культури і туризму, Голо
вному управлінню культури і мис
тецтв, методичному кабінету на
вчальних закладів м.Києва, 
Національній філармонії України та її 
директору Дмитру Остапенку, голові 
Всеукраїнського благодійного фон
ду "Надії і Добра" Валентині До
вженко, міському відділу культури за 
допомогу славутицьким дітям в ор
ганізації їх відпочинку та творчого 
вдосконалення.

зики, театральні прем'єри, ху
дожні виставки, все це працює на 
реалізацію загальноміської про
грами "Славутич —місто, сприят ливе для підростаючого покоління 

та дружнє до дити
ни". Поза всяким 
сумнівом, ці діти 
прийдуть у доросле 
життя, сповнені ба
жання творити 
тільки добро для 
свого міста, країни.

Вихованці шко
ли є лауреатами та 
дипломантами ба
гатьох фестивалів 
та конкурсів різно
го рівня. Чимало її 
випускників про
довжують навчання 
у вищих мистець
ких навчальних за
кладах.

Виступ солістів 
та колективів ДШМ 
м.Славутича в кон

Славутчани
на київській сцені


