(Закінчення. Поч. на 3 стор.)
А далі вся увага маленьких гостей
була зосереджена на сцені. Там, у світлі різнокольорових вогнів, розпочалася
новорічна казка під назвою “Пригоди
у казковому місті”. Напередодні Дня
Святого Миколая підступна Баба-Яга
разом зі своїми помічниками прагнула захопити місто маленьких ельфів
– Ельфоград, де готували подарунки для
дітей до Дня Святого Миколая. Злі сили
отримали наказ – заблокувати двигуни
у санях Святого і поцупити подарунки,
щоб Святий Миколай не зміг зустрітися
із дітьми. Однак, як вони не намагалися
здійснити свої недобрі наміри, сили добра таки перемогли, тож Святий Миколай
з’явився перед глядачами. Небесний
Чудотворець привітав усіх присутніх і
промовив до дітвори: “Гарно вчіться,
все трудіться, зранку й ввечері моліться.
Любов у серці щиру майте, малих, ста-
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рих поважайте. Хай між вас буде любов,
а через рік прийду я знов!”
Святкова вистава дітям сподобалася. Як розповіла нам 11-річна Христина
Бобович, вона вже кілька років поспіль
приїжджає до Львова на свято Миколая.
І цього року казкове дійство її знову не
розчарувало, а от серед персонажів
вистави найбільше, як не дивно, сподобалася Баба-Яга. Натомість її брату –
6-річному Михайликові, сподобався
Святий Миколай і пісні у виконанні ельфів. Не залишили байдужими сценічні
витівки Баби-Яги і 10-річного Любомира
Соболя. Хлопчик зізнався, цей персонаж йому теж найбільше сподобався.
Задоволена від поїздки і мама Любомира
Зоряна, каже, що дітям подобається, залишаються задоволеними і виставою, і
солодким подарунком.
Гарні враження від вистави були й у
9-річної Уляни Матвіїв, яка теж не вперше
приїжджає до Львова на свято Миколая.

За словами дівчинки, вистава була дуже
цікава. 5-річному Данилу Дубовому
найбільше сподобався у виставі вихід
Святого Миколая, а маленька Даринка
Тимчук, якій лише виповниться 3 рочки,
із маминою допомогою сказала, що їй
сподобався і Миколай, і ангелик, який
його супроводжував.
Як і минулого року, у казковій виставі
для дітей брали участь заслужені артисти України Ольга Гапа, Людмила
Колосович, модерн-балет “Життя” під
керівництвом Ірини Мазур.
Свято завершилось. Тепер у дітлахів
попереду цілий рік, упродовж якого вони
пам’ятатимуть почуті настанови, щоб наступної зими знову приїхати до Львова
на зустріч зі Святим Миколаєм і отримати від нього смачні солодкі подарунки.
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