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Будинку науки і техніки Львівської дирекції залізничних перевезень відбувся другий тур
огляду-конкурсу народної творчості
працівників залізниці. На жаль, цього
року залізничники не відзначилися
активністю, учасниками огляду-конкурсу стали працівники і творчі колективи Львівської, Тернопільської
та Івано-Франківської дирекцій.
Виконавці і творчі колективи не вперше
брали участь у конкурсі, тому всім потрібно
було підготувати до виступу найяскравіші
номери. Вокально-інструментальний ансамбль “Земляки” пасажирського вагонного депо Львів під керівництвом Романа
Остапчука виконав нову пісню “Щастя, добра і любові”. Не вперше в огляді-конкурсі
взяв участь водій дорожньої поліклініки
Юрій Рубай. Цього разу він виконав дві пісні – “Тихо, як вода” та “Не питай мене”. До
слова, Юрій Павлович три роки поспіль є
учасником фестивалю вокалістів західного
регіону України “Зимові зустрічі”, що відбувається у Винниках поблизу Львова. Як розповів Юрій Рубай, на “Зимових зустрічах” у
попередні роки він посідав третє, друге місця, а вже наступного дня після проведення
огляду-конкурсу на залізниці ту ж пісню “Не
питай мене” мав виконувати на фестивалі
вокалістів (Коли готувався матеріал, Юрій
Рубай повідомив радісну для нього новину
– на фестивалі у номінації “Чоловічий вокал” зайняв перше місце).
Цікаві композиції представили на огляді-конкурсі
танцювальні
колективи
Будинку науки і техніки Львівської дирекції.
Зокрема зразковий вокально-хореографічний ансамбль “Сонечко” під керівництвом
Марії Горностай виконав
оригінальну,
яскраву композицію “Карпатські візерунки”.
Композиції “Спогади ватри” та “Фраєрка” у
виконанні модерн-балету “Рокс” Будинку

науки і техніки Львівської дирекції (БНТ) під
керівництвом Ірини Мазур запам’яталися
глядачам насамперед своєю експресією та
вишуканістю. Народний ансамбль бального
танцю “Едельвейс” під керівництвом Олега
Левицького запропонував на огляд-конкурс
танець “Осінній вальс”, а майстри спорту
України, переможці багатьох престижних
міжнародних змагань зі спортивних танців
танцювальна пара Всеволод Левицький та
Тетяна Панченко надзвичайно зворушливо виконали композицію “Мить кохання”.
Упродовж кількох років у Будинку науки і
техніки діє ансамбль східного танцю “Магія
сходу”, тож учасниці цього колективу під
керівництвом Олени Левицької представили
індійський танець. Сама ж Олена Левицька
виступила у номінації “Окремі виконавці

танців світу” з композицією “Метелик”.
Народний
ансамбль
бандуристок
“Чарівні струни” під керівництвом Ірини
Содомори щоразу дивує глядачів оригінальними, цікавими творами у різних жанрах музики. Цього разу бандуристки виконали музичний твір Євгена Дербента “Бандуристи
грають джаз” в аранжуванні Дмитра Губ’яка.

Окрасою репертуару колективу є твори різними мовами, цього разу соліст Михайло
Романишин зворушливо заспівав французькою мовою пісню “Час соборів” із рок-опери
“Собор Паризької Богоматері”.
Тернопільську дирекцію залізничних
перевезень представляла учениця 11 класу Юлія Ворко, донька чергової по станції
Прошна Тернопільської дирекції. Дівчина
займається вокалом з 11 років, бере участь
у багатьох престижних конкурсах. Цього
разу вона виконала дві пісні – “Прийшла
весна” та “Листопад”.
Неодноразова учасниця конкурсів-оглядів інспектор з кадрів Івано-Франківської
дистанції колії Богдана Дзурак виконала народну лемківську пісню “Ой верше,
мій верше”.
Незважаючи на те, що творчий десант
Львівської залізниці, на відміну від попередніх років, був не таким масовим, усе ж
сподіваємося, що концертну програму за
участю переможців огляду-конкурсу нашої магістралі гідно оцінило журі та глядачі VIII огляду-конкурсу народної творчості працівників залізничного транспорту
України у Харкові, який днями відбувався
у центральному Будинку науки і техніки
Харківської дирекції залізничних перевезень
Південної залізниці.
Оксана ПОДОЛЬСЬКА
Фото автора

ОГОЛОШЕННЯ

ВП “Львівська дистанція електропостачання” має потребу в укомплектуванні
дистанційної майстерні посадами:
– водій автотранспортних засобів категорії С (1 штатна одиниця);
– машиніст автовишки та автогідропідіймача 5 розряду (1 штатна одиниця).
Прийом на ці посади здійснюватиметься шляхом переведення працівників з
інших підрозділів залізниці.
За інформацією звертатися за тел. 6-72-69.
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