К

ожен із нас мав можливість відчути як інколи довго тягнеться час
в очікуванні поїзда. Тим більше
у святкові дні. Саме тому колектив вокзалу станції Тернопіль
уже не перший рік поспіль докладає зусиль, щоб святкової пори
подарувати гарний настій усім,
хто через професійні чи життєві обставини змушений святкувати поза рідною домівкою.
Тож восьмого січня бадьорий настрій і неповторні враження пасажирам і залізничникам дарував
різдвяний концерт.

Із цією метою другий поверх
Тернопільського вокзалу на кілька годин
перетворюється на сцену філармонії, головними героями якої стають музиканти муніципального Галицького камерного оркестру.
У виконанні оркестру та солістки колективу
Катерини Чекановської того вечора звучали не лише добре знайомі всім мелодії
українських колядок і щедрівок, а й популярні різдвяні європейські гімни. Загалом
за час концерту прозвучало більше півсотні
мелодій. Крім того, ведучі концерту супроводжували кожен музичний твір цікавими
розповідями про народні новорічно-різдвяні
традиції.
За словами художнього керівника і диригента оркестру, заслуженого артиста
України Василя Феленчака, такі різдвяні
концерти – важливі та корисні.
– Не всі в ці дні бувають у родинному чи
дружньому колі, але хотілося б, щоб усі в цей
час мали піднесений настрій. Чотирирічний

досвід показав, що ми спільно робимо добру справу, тож маємо намір продовжувати
цю традицію і в наступні роки. Приємно,
що кожного року концерт збирає все більшу аудиторію. Крім
пасажирів та залізничників, послухати
високу музику приходять і звичайні
тернопільські меломани. Звісно, грати
класичну
музику
на вокзалі складно, але водночас
цікаво та незвично.
Посеред людського
гомону, під оголошення дикторів та гул поїздів мелодії звучать своєрідно. Щоб звук “не
гуляв”, потрібно вдаватися до певних технічних засобів, – наголосив Василь Феленчак.
Своє захоплення від дійства висловив і начальник вокзалу станції Тернопіль
Михайло Жуков.
– Чотири роки
тому
голова
Тернопільської
міської ради Сергій
Надал звернувся до
нас із пропозицією
організувати на вокзалі культурне дозвілля для мешканців та гостей міста.
Ми охоче долучилися до її втілення
і не шкодуємо, бо чуємо багато схвальних
відгуків і слів подяки. Оскільки вокзал – головні ворота нашого міста, багато людей
приїжджають чи від’їжджають саме звідси.
Також вокзал станції Тернопіль є транзитним пунктом на шляху до інших міст, сіл та

ПРИВІТАННЯ

гірськолижних курортів Західної України.
Такий захід дає можливість усім відчути атмосферу свята, ознайомитися з культурним
надбанням регіону.
Крім того, Михайло Жуков зазначив, що
дату та час проведення концерту обрали
не випадково, адже саме у цей час після
святкування Різдва Христового збільшується потік пасажирів, які повертаються у центральні, східні та південні регіони України,
і до яскравих вражень про різдвяні свята у
Галичині додається ще й отакий культурний
сюрприз.
Пасажири не приховували свого захоплення від дійства. На звук чудових мелодій
зійшлися навіть ті, хто досі не захоплювався
класичною музикою. Один наш співрозмовник так заслухався, що не помітив, як минув
час відправлення потрібного йому потяга.
Щоправда, емоції та враження від почутого
значним чином компенсували цю прикрість.
– Я ніколи не бував у філармонії і навіть
не міг подумати, що можу із таким захопленням слухати класичну музику. Правда,
через концерт я проґавив свій потяг. Добре,
що хоч їхати недалеко, через кілька годин
буде наступний. А наступного концерту довелося б чекати цілий рік, – зауважив пан
Василь.
Інший слухач, киянин Леонід, зізнався,
що вперше в житті з таким задоволенням
провів час у залі очікування.
– Музика у виконанні живого оркестру,
колядки акапело і під інструментальний
акомпанемент – оце рівень! Мені залишало-

ся трохи часу до відправлення потяга, тож,
почувши гарну музику, пішов подивитися,
що відбувається. Побачити оркестр на вокзалі було дуже несподівано, а мелодії його
відновили душевну гармонію, – поділився
враженнями пан Леонід.
Підготувала Оксана ЛОЇК
Фото автора
Реклама

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

Керівництво та трудовий колектив
ВП “Пасажирська служба” щиро вітають начальника
ВП “Вокзал станції Тернопіль”

Михайла Парфенійовича ЖУКОВА
із 60-річчям!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!
Щоб шлях Ваш був такий широкий,
Щоб мало було перешкод,
Щоб ювілей справляли сотий
Й не знали Ви тяжких турбот!
А ще бажаєм добре жити,
Щоб внуки виросли – гей раз!
Щоб мали Ви кого любити,
І щоб любили міцно Вас!

● Приміський квиток ф.4 №015750,
виданий
ВП
“Локомотивне
депо Львів-Захід” у 2013 р.
ІЛЬНИЦЬКОМУ Р.М.
● Посвідчення ЛВ №441139, видане ВП “Локомотивне депо ЛьвівЗахід” у 2011 р. ЧЕПІЖАКУ Я.Р.
● Посвідчення ЛВ №515227, видане ВП “Підзамчівська дистанція
колії” у 2013 р. ІВАНЦІВУ Р.Р.
● Приміський квиток ф.4 №011876,
виданий ВП “Пасажирське вагонне
депо Львів” у 2013 р. ГУЛИЧ Г.В.
● Посвідчення ЛВ №510605, видане ВП “Львівська дирекція залізничних перевезень” у 2013 р.
ЦИБУЛІ Г.В.
● Посвідчення ЛВ №470795, видане ВП “Енергозбут” у 2013 р.
НЕТЛЮХ З.Д.
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