На початку травня впродовж трьох днів відбулися ювілейні концерти зразкового вокально-хореографічного ансамблю
“Сонечко” Будинку науки і техніки Львівської дирекції залізничних перевезень. Серед глядачів у переповненій залі львівського
Палацу залізничників були батьки та рідні майже 200 дівчаток
та хлопців цього колективу та керівники інших хореографічних
колективів, поєднаних зі “Сонечком” творчою співпрацею.

більше припала до душі глядачам
композиція “Потіха” у виконанні
наймолодшої групи “Сонечка”. А
запальні композиції “Співаночки”
та “Карпатська веселкова” випромінюють енергетику неповторного
карпатського краю.

ся старші учасники колективу, що
надало композиції яскравішого характеру. Керівник “Сонечка” Марія
Горностай завжди у творчому пошуку і вважає, що мистецтво без
новизни у постановці, у костюмах,
у музичному супроводі не буде цікавим і сучасним.
У ювілейних концертах учасники колективу вперше виконали номери “На ставочку”, “По водицю”,
“Сопілкарі”, “Рахівчанка”, та най-

У програмі пролунали й пісні, присвячені 200-річчю Тараса
Шевченка.
Традиційно концерт завершився спільним виконанням усього колективу власного гімну під назвою
“Сонечко”.
Директор Палацу залізничників, заслужений працівник культури України Наталія Некрилова
привітала колектив “Сонечка” з 35річчям діяльності та подарувала

Глядачі, які завітали до
Палацу залізничників на ювілейні
концерти, укотре переконалися
у професійності та вишуканості
кожного номера. У концертній програмі “Сонечка” взяли участь всі
учасники колективу – від підготовчої до дорослої груп. Виступи найменших артистів колективу завжди викликають безліч позитивних
емоцій, а до виконання номера
“Добридень” цього разу долучили-
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торт у вигляді сонечка.
– Упродовж 22 років ансамбль
“Сонечко” займається у нашому

кожного з педагогів.
Наталія Миколаївна зачитала
вітання від міського голови Львова

У

продовж 22 років зразковий вокально-хореографічний
ансамбль “Сонечко” представляє Палац залізничників і є незмінним учасником урочистих святкових заходів,
які проводяться на Львівській магістралі. Цей самобутній
дитячий колектив – лауреат численних всеукраїнських
та міжнародних конкурсів та фестивалів, неодноразовий
переможець у номінації “народний танець” на конкурсах
народної творчості працівників залізничного транспорту
України. Колектив перемагав у найпрестижніших міжнародних фестивалях-конкурсах у Болгарії, Туреччині,
Латвії, Росії, Югославії, на найвищому рівні представляв українське мистецтво у Канаді, Бельгії, Німеччині,
Франції, Польщі, Італії, Чехії, Греції, Тайвані, Іспанії.
Нині з дітьми працює професійний колектив педагогів
– хормейстер Олена Васькович, балетмейстери Наталія
Смут, Ірина Онисько, педагоги Олег Волошин, Наталія
Магуда, Олена Стабровська, музичний керівник Юрій
Кіпень, які під керівництвом заслуженого працівника культури України Марії Горностай стали дружною родиною.
Свою лепту у професійність колективу свого часу внесли балетмейстер Ірина Андреєва та музичний керівник
Юрій Ковальов, який упродовж багатьох років записував
професійні фонограми для виступів “Сонечка”.
палаці і вже став його окрасою,
– зазначила Наталія Миколаївна.
– Усі дітки заслуговують похвали,
як і їхні батьки та рідні, які долучаються до творчого процесу дітей.
Вдячна педагогам, яких зуміла
об’єднати Марія Горностай, вони
сповна віддають свої серця дітям.
Колишні учасники колективу зараз
приводять до палацу своїх діточок, і це – найвища нагорода праці

Андрія Садового, вручила від його
імені керівнику ансамблю Марії
Горностай та хормейстеру Олені
Васькович колекційні монети.
Найкращі слова привітань із
нагоди 35-річчя “Сонечка” пролунали й від голови Львівського
відділення Національної спілки хореографів України Побєди
Харісова,
який
нагородив
(Закінчення на 5 стор.)

