Чудові спогади про літо, що
минуло, залишилися в учасників
та керівництва зразкового вокально-хореографічного ансамблю “Сонечко” Будинку науки і
техніки Львівської дирекції залізничних перевезень. За рекомендацією генерального директора Укрзалізниці Володимира
Козака, львівський творчий
колектив став учасником XIго Міжнародного дитячого
фестивалю “Змінимо світ
на краще!”, який з ініціативи
Всеукраїнського благодійного
“Фонду Надії і Добра” із 2001-го
року відбувається в Криму, у
Міжнародному дитячому центрі “Артек”. Юні артисти зі
Львова відповідально готувалися до цієї поїздки, щоб якнайколоритніше представити
у своїй концертній програмі
мистецтво Західного регіону
України.
Учасниками цьогорічного дитячого фестивалю стали делегації із
54 країн з усіх континентів світу.
Оскільки “Сонечко” вперше
потрапило на такий грандіозний
фестиваль, не обійшлося і без
хвилювання перед концертними
виступами. Щирими оплесками

“артеківці” зустрічали кожен танцювальний номер “Сонечка”, а
найбільше глядачам сподобалися
композиції “Карпатські візерунки”
та “Родом ми з Галичини”. У свою
чергу львівським артистам цікаво
було побачити виступи інших твор-

чих колективів. Окрім “Сонечка”,
Україну на фестивалі представляли талановиті дитячі колективи з Києва, Харкова, Миколаєва,
Одеси, Запоріжжя, Херсона,
Кривого Рогу та Луганська. До
участі у фестивалі цього року
вперше долучилися колективи з
Бельгії, Словенії і навіть Кувейту.
Завершальним акордом фестивалю став День миру та грандіозна
концертна програма “Цей прекрасний світ”.
Учасники “Сонечка” розповіли про свої враження від участі у
фестивалі та літнього відпочинку
в “Артеку” кореспонденту газети. “Артек – це країна щасливого
дитинства, де панують дружба,
радість і доброта, – розповідає
учасниця ансамблю “Сонечко”
Дарія Ярошевич. – За три тижні, які
ми провели у таборі, брали участь
у різних театральних постановках,

концертах, іграх, знайшли нових
друзів із різних держав світу”.
Інша артистка “Сонечка”
Катерина Грубюк вважає цю поїздку не схожою на всі попередні.
“Для мене перебування в “Артеку”
стало подібним на казковий сон.

Незабутні враження залишилися від участі у фестивалі і від
чудового відпочинку на березі
Чорного моря. Так само яскраво
запам’яталася поїздка в “Артек”
і Анастасії Двораковській. “Для
мене це були не лише репетиції,
виступи, а й знайомство з дітьми з
різних держав світу, які стали моїми друзями. Шкода тільки, що цей
чудовий час так швидко збіг”.
Керівник зразкового вокально-хореографічного
ансамблю
“Сонечко” Марія Горностай із
захопленням розповіла: “Такого
грандіозного дійства за участю
великої кількості дитячих колективів я не пригадаю. В “Артеку”
панувала дружня святкова атмосфера, обличчя дітей світилися
радістю і щастям”.
Марія Горностай висловила
подяку генеральному директору
Укрзалізниці Володимиру Козаку
за довіру гідно представити
Західний регіон України.
Дитячий фестиваль в “Артеку”
назавжди залишився у пам’яті
юних артистів зі Львова. Про
нього тепер усім учасникам нагадуватимуть відеофільм та
численні фото.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА

Реклама

5

