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ФІНАЛ КОНКУРСУ «МАДАМ ГАРМОНІЯ - 2013»
12 грудня в Академії  пенсіонерів відбувся фінальний 
етап загальноакадемічного конкурсу «Мадам гар-
монія». Це феєричне свято пройшло в ошатній залі 
Будинку органної та камерної музики.

За всіх часів жіноча краса, чарів-
ність, загадковість, творчі обдаруван-
ня не залишали байдужими худож-
ників, поетів, музикантів, а головне 
– представників сильної статі. А ось 
переважна більшість представників 
різних клубів Академії пенсіонерів – 
це жінки – завзяті, милі, інтелігентні, 
з надзвичайним почуттям гумору. 

Уже традиційний для Академії пен-
сіонерів конкурс «Мадам Гармонія» 
включив у цьогорічні змагання на 
першому, клубному,  етапі більше 
200 академісток, півфінальний етап 
зібрав на 5 сценах міста 31 учасницю, 
з них лише 5 помірялися творчими 
силами на фінальній зустрічі.

Отож за діадему переможниці 
конкурсу «Мадам Гармонія-2013» 
змагалися 5 конкурсанток, які пред-
ставляли не лише свій клуб, а й той 
територіальний кущ, який делегував 
учасницю півфіналу до наступного, 
найвищого, етапу цього традиційно-
го вже  змагання  в Академії.  Крім 
звання «Мадам Гармонія-2013», яке 
отримала лише одна учасниця фі-
налу, інші чотири стали лауреатами 
конкурсу  в наступних номінаціях: 
«Мадам Елегантність», «Мадам Твор-
чість», «Мадам Ерудиція», «Мадам 
Глядацьких симпатій».

«Фінальний етап загальноакадеміч-
ного конкурсу «Мадам Гармонія-2013» 
оголошується відкритим!» - прозвуча-
ли слова ведучої, і урочисті  фанфари 
ознаменували початок непереверше-
ного дійства. 

Перша учасниця конкурсу пред-
ставляла територіальний кущ, до яко-
го ввійшли такі клуби Академії пен-
сіонерів, як  «Пролісок», «Затишок», 

«Серпанок», «Чарівниця», «Фенікс»,  
«Берегиня». Увесь зал нестримними 
оплесками вітав представницю клубу 
«Надія» - Матику Надію Антонівну. 

Конкурсантка під номером два 
представляла клуби «Чарівна мить», 
«Журавка», «Олександрія», «Вікторія», 
«Мрія». І зал тепло зустрів  Поздняко-
ву Ольгу Семенівну.

Наступна учасниця представляла 
клуби, які працюють на масиві Ле-
ваневського: «Вечірні зорі», «Лада», 
«Золота осінь», «Щедрий вечір», 
«Діамант». Одноклубники щирими 
оплесками запросили на сцену пред-
ставницю клубу «Усмішка» Максюту 
Таскіру  Нізамутдинівну. 

Номер чотири під час жеребкуван-
ня дістався конкурсантці, яка пред-
ставляла клуби, що дислокуються 
на Заріччі, а також Таращанському 
й Піщаному масивах: «Любисток», 
«Зарічани», «Калина», «Чорнобрив-
ці», «Джерело». Отож, академістка з 

клубу «Промінь надії» Денисюк Ольга 
Петрівна.

Ця чарівна пані представляла 
територіальний кущ, до якого ввій-
шли наступні клуби: «Водограй», 
«Едельвейс», «Ярославна», «Росинка», 

«Осіннє золото». Вона член клубу 
«Криниця життя» - Ковальчук Ольга 
Максимівну. 

До складу журі цьогорічного кон-
курсу ввійшли власниця діадеми 
і володарка звання «Мадам Гармо-
нія-2012» Марія Олексіївна Постоєва, 
актор Київського обласного академіч-
ного музично-драматичного театру 

ім. Саксаганського, член  художньої 
ради театру Павло Рибчинський, 
диригент муніципального духового 
оркестру Станіслав Феліксович Жу-
ковський, голова журі - викладач 
школи мистецтв № 6 Іван Андрійович 
Михальченко.

Кожна з учасниць  пройшла чотири 
випробування, а саме: представлення 

власного хобі, творчий конкурс, інте-
лектуальний, присвячений 200-річчю 
з дня народження Т.Г.Шевченка, та 
конкурс новорічних ікебан. 

Отож, представляючи власне хобі,  
Ольга Денисюк із клубу «Промінь 
надії» демонструвала  ікони, вишиті 
бісером, розповідаючи про кожного 

святого на іконах. Ольга Ковальчук 
– представниця  клубу  «Криниця 
життя»,  продемонструвала вироби 
із в’язання, супроводжуючи все це 
власними віршованими рядками.  
Надія Матика, членкиня клубу «На-
дія»,  здивувала журі й глядачів своєю 
консервацією  та витворами  кулінар-
ного мистецтва. Ольга Позднякова, 
клуб «Сузір’я», опанувавши секрети 
вишивки стрічками,  продемонстру-
вала свої квіткові роботи, поєднавши 
із виразним читанням поезій.  Таскіра 
Максюта з клубу  «Усмішка» здивува-
ла в’язанням, шиттям, живописом. 

Цікавим, насиченим і незабутнім 
видався і творчий конкурс: тут і пісні 
різними мовами звучали, й інсценіза-
ції на всякий смак, і запальні, бадьорі  
частівки не залишали байдужим 

нікого з присутніх у залі. 
Емоційною видалася й церемонія 

нагородження, адже члени журі щиро 
ділилися своїми враженнями, гля-
дацька зала не втихала від оплесків, 
а самі учасниці зізнавалися потайки, 
що їхні серця переповнювалися не-
ймовірними враженнями. 

Лауреатом конкурсу в номінації  
«Мадам Глядацьких симпатій» із на-
браними  59 балами стала Надія Ма-
тика. Лауреатом конкурсу в номіна-

ції «Мадам Творчість» із набраними 
62 балами стала Ольга Ковальчук. 
Лауреатом конкурсу в номінації 
«Мадам Елегантність» із набраними 
63 балами стала Ольга Позднякова. 
Лауреатом конкурсу в номінації «Ма-
дам Ерудиція» з набраними 64 балами 
стала Ольга Денисюк. 

А діадему переможниці було вру-
чено Таскірі Максюті, і зробила 
це володарка звання «Мадам Гармо-
нія-2012» Марія Постоєва.

Пісенні подарунки для конкурсан-
тів і вболівальників презентували 
учні й викладачі Білоцерківської 
школи мистецтв № 5. 

Так емоційно і щедро реагували члени журі 
на виступ кожної конкурсантки
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