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Обласний оглядконкурс художньої творчості
учнів у ВПУ-27 м.Куп'янськ

На свято були запрошені також працівники та
ветерани училища, учні, батьки, мешканці селища,
які кожного року із задоволенням приходять
подивитися
на
підсумковий
виступ
наших
талановитих
учнів.
25 лютого 2016 року в Палаці культури ім.
В.І.Кошелева, в рамках щорічного огляду-конкурсу
художньої самодіяльності учнів ПТНЗ Харківської
області, пройшов звітний концерт колективу
ВПУ-27 м.Куп’янськ.
Оцінювали конкурс представники Харківського
Палацу художньої і технічної творчості Барабаш
Любов Михайлівна та Хорунжа Тетяна Василівна.

Багате талантами наше училище. В пісенноінструментальному жанрі глядачам запам’яталися
цікаві виступи, а саме:
- Пісня «Україні» - А.Сивуха, К.Молчанова;
- «Нас бьют – мы летаем» (уривок з виступу
агітбригади) - Б.Панін, І.Коваленко; Є.Іванцов,
Н.Сядриста,
А.Шило,
Т.Усачов,
Л.Капустіна,
Н.Міхальчук;

-

Попурі українських пісень – хор та фольк- пластичний етюд: Є. Братушкіна;
гурт «Слобожане»;
- пісня «Не твоя Війна» виконують: С.Друшляк, А.
Пісня «Друзі єднаймося» - хор;
Максименко, Т. Дородних, Л. Капустіна, Т. Усачов.
«Зродились ми великої години» ведучі
концертної програми;
Пісня «Сам собі країна» - А. Логачов;
Пісня «Мам» - Т. Усачов;
Пісня «Малесенькі долоньки» - вокальний
ансамбль працівників ВПУ-27 та їхніх дітей;
Пісня «Годі говорити по того, кого нема» Л. Капустіна;
Пісня «Моя сорочка вишиванка» - вокальний
ансамбль «Друзі»;
«Пісня про Мамая» - Н.Хвостова;

Пісня «Дівчина – краса» - А. Шило;
Пісня «Поцілую тебе» - чоловічій ансамбль
«Талісман»;
- Фінальна пісня «Тобі, Україно!» - солісти А.
Шило, Т. Усачов, Л. Капустіна, а також всі
учасники смотру.
Справжню майстерність театрального мистецтва
продемонстрували глядачам неперевершені артисти
театрального колективу на чолі з головною героїнею
А. Боженко в постанові «Походження світу» за
гуморескою О. Вишні.

Спритні хлопці та дівчата з танцювальних
колективів здивували всіх присутніх надзвичайними
хореографічними постановами:
- «Не спи, моя рідна земля»;
- Оригінальний флешмоб;
- «Люблю Гриця» та інші.
Вразливо
та
зворушливо
пролунала
інструментальна композиція «Есть только миг» у
виконанні А.Сивуха.

-

З роллю ведучих майстерно впоралися :
- Іванцов Є., Коваленко І., Сядриста Н., Панін Б.
Великий внесок у підготовку та проведення
концертної програми зробили учні, працівники
навчального закладу. Особливо слід відзначити
наполегливу та кропітку роботу керівників гуртків –
Прокопенко О.С. і Тястової С.В..

Вітаємо всіх учасників
огляду-конкурсу, щиро
бажаємо подальших успіхів
і творчого натхнення!

У літературно-музичній композиції «Аэропорт» за
однойменним романом С. Лойка брали участь:
Б. Панін, Н. Міхальчук, Є. Іванцов. Музичний та
хореографічний супровід:
Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Соломенна Т.Г.,
- на роялі: Д. Калініна;
Зіньковська І.В.
- на гітарах: М. Кривошлик, І. Іванов, А.Чумак,
Головний редактор: Кравцов В.А.
Д. Чушкин, Д. Калініна;
Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю.

