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«МУЗИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» ВІД ГАЛИНИ СИНЄБОК
Голос, непідвладний часу, і талант, що не має кордонів, – саме так коротко можна охарактеризувати сольний концерт білоцерківчанки
Галини Синєбок.
Тетяна Однорог,
Наталія Малишок
На музичне дійство, яке проходило
27 листопада в концертному залі
ПК «Росава», зібралися представники
32-ох клубів Академії пенсіонерів,
аби послухати трепетний і водночас
сильний голос Галини Станіславівни,
який пробирав до живого, вибивав
сльозу, запалював посмішки на

Пані Галина виконувала українські
народні пісні та романси, занурюючи
свого слухача у вир різнобарвних
емоцій «Музичного калейдоскопу».
Окремим блоком звучали козацькі
пісні, любов до яких в Галини народилася ще в дитинстві, коли до
рук потрапив журнал «Кіноекран»,
де були кадри з кінофільму «Тихий
Дон» режисера Сергія Герасимова.
Як тільки дівчині виповнилося 16, то

Галина Синєбок виконує
неперевершені
циганські частівки

Пісню «Миленький ты мой» Галина Синєбок майстерно
виконала в глядацькій залі
вустах, примушував серце битися
сильніше, викликаючи емоції, які у
звичайний, вербальний, спосіб передати неможливо.
- Я точно знаю, що сьогодні сюди
завітали ті, хто щиро вірить у справжнє диво, а відомо всім: хто вірить у
диво, той неодмінно його дочекаєть-

перше, що зробила, придбала білет і
пішла на цей фільм. Найбільше сподобалися ті кадри стрічки, де звучали
пісні «Дон мой, батюшка», «Туман
яром, туман далиною». Тільки стала
співати, включила їх до власного
репертуару. З того часу все більше
закохана в козацьку пісню.

безмежної любові й поваги. Зі сцени
лунали похвали її багатогранному таланту та слова вдячності за довгі роки
вірної творчої дружби. На концерті
виступили також гості - колеги по музичному цеху, які піснями привітали
Галину Синєбок із її творчим святом:
членкиня клубу «Криниця життя»
Олена Осипова, актор і вокаліст
театру ім. Саксаганського Григорій
Музика, вихованці вокальної студії
«Ліра» Даринка Степаник і Оленка
Ралко, викладачі школи мистецтв №
5 Василь Олексієнко і Андрій Шараєвський.
Під час «Музичного калейдоскопу»
глядачам були продемонстровані
світлини, з яких видно, окрім співу,
інші яскраві грані таланту співачки.
Як виявилося, пані Галина не менш
обдарований кондитер, з-під її руки
виходять не просто торти, а без перебільшення, витвори мистецтва різноманітних форм і образів, оздоблені

казковими персонажами, квітами
та різноманітними їстівними прикрасами.
Апофеозом вечора стало запрошення пані Галини затанцювати з
нею циганочку з виходом - на сцену
кинулося ледь не півзали глядачів,
що й підтвердило думку: вік доти
не має значення, поки душа оживає
від музики. Та найбільший шквал
оплесків і найгучніші вигуки «Браво», «Молодець» були адресовані
співачці за незрівнянне виконання
фінальної патріотичної пісні «Однаєдина», присвяченої рідній Україні!
- Галино Станіславівно, які враження залишилися від свого ж
сольного концерту?
- Я поки не осмислила, що відбулося. Я вся ще на сцені, ще в концерті.
Така величезна кількість усмішок і
любові, зібрана в одній залі, – переповнює мене».
- Як скоро плануєте знову
з’явитися на сцені?
- Скоро, дуже скоро, але не хочу нічого говорити наперед. Найближчим
часом готую виступ у Сполучених
Штатах Америки, а точніше - в одному із них, у Флориді. Там є концерт-

Галина Синєбок:
«Щиро дякую вам, рідні мої
академісти, за сьогоднішні
усмішки і квіти»
хол, де виступають наші вітчизняні
виконавці. Про час і репертуар
казати не буду, всі подробиці - при
поверненні в Україну.

Галина Станіславівна Синєбок

Члени Академії пенсіонерів стоячи аплодували фінальній
пісні «Одна-єдина», присвяченій Україні
ся, - пролунало з вуст ведучої свята,
як тільки-но відкрилися лаштунки.
- Та чи не дивом є те, що ми в сьогоднішніх складних для країни умовах
просто зібралися в теплому колі однодумців на черговий загальноакадемічний захід, щоб причаститися
краплиною святого пісенного мистецтва. І подарує його нам «народна
артистка Таращанського масиву»,
«заслужена артистка Академії пенсіонерів», а якщо серйозно, - то заслужена артистка Білорусії, артистка
військової пісні вищої категорії, лауреат і переможець багатьох пісенних
конкурсів, учасник численних пісенних фестивалів, член клубу «Промінь
надії» Галина Синєбок!

Как цыгане по ют - передать
невозможно.
Да и есть ли на свете такие слова?!
То с надрывной тоскою, томно,
тревожно.
Или с буйством таким, что хоть
с плеч голова!
Ось цими палкими поетичними
рядками Едуарда Асадова розпочався блок циганських пісень, які пані
Галина виконувала по-особливому,
бо ж дивовижна культура вільного
і здебільшого кочового народу полонить її душу ще з самого початку
творчої кар’єри.
Після кожної пісні на сцену підіймалися рідні та друзі артистки, аби
подарувати їй квіти й частинку своєї

Лауреат конкурсу військової пісні в місті Будапешті в 1972 році.
Почесний гість фестивалю радянської пісні в польському місті Зєлєна
Гура в 1985 році.
Солістка циганського ансамблю Вологодської філармонії, місто
Череповець, у 1977-1981 р.р.
Солистка ансамбля песни и пляски Северной Группы войск (Польша)
в 1981-1985 г.г.
Солистка оркестра русских народных инструментов «Гармоника» в
1985-1990 г.г.
1990-1997 р.р. – робота в Палаці офіцерів Славутської дивізії Прикарпатського воєнного округу, м. Славута Хмельницької області.
2000 р. – переїзд до Білої Церкви, активна діяльність в Академії пенсіонерів.

Галина Синєбок та її одноклубники
з осередку «Промінь надії»

