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РОМАНСОВІ БЕНТЕЖНІ ЗВУКИ
На численні прохання членів Академії пенсіонерів 
саме в перші дні весни 2016 року було проведено  
довгоочікуваний вечір романсової пісні. Ведучими 
вечора стали самі академісти - подружжя Бон-
дарчуків. Лариса Михайлівна та Василь Міленті-
йович відкрили захід невмирущою поезією Ліни Кос-
тенко «Пелюстки старовинного романсу». А по-
тім один за одним лунали неперевершені романсо-
ві композиції у виконанні академістів. Прозвучали 
українські романси, пісні з кінофільмів, авторські 
мелодії.

Людмила Полях

Лунали цього вечора авторські 
романси у виконанні Любові Бушма-
кіної (клуб «Надія») та Володимира 
Карася ( клуб «Промінь надії»). Клуб 
«Сузір’я» представила  Людмила Без-
крила, виконавши романс із репер-

туару Анни Герман  «Один раз в год 
сады цветут», а жіноче тріо із клубу 
«Криниця життя»: Ольга Руденко, 
Лариса Шкіряк, Ніна Павловська 
- виконали пісню «Ой, вербичень-
ко». Звучали й загальновідомі «Ніч 
яка місяна», «Гуцулка Ксеня», «Мне 
нравится, что вы больны не мной»…

І, звичайно ж, порадувала своїм 
співом академістів одна із постійних 
та активних учасниць різноманіт-
них заходів Академії пенсіонерів, 
членкиня клубу «Усмішка» Таскіра 
Максюта. У її виконанні акапельно 
прозвучав романс «В лунном сиянии 
снег серебрится». А уюбленець усіх 
академісток Едуард Чайка порадував 
романсом, написаним ще в далеко-
му 1924 році, - «Только раз..»

Відомий педагог Василь Сухомлин-
ський казав: «Через красу - до лю-
дяності». Так само у вечір романсів 
академісти доторкнулися до краси в 
музиці й у почуттях. «Сподіваємося, 
що вечір «Романсові бентежні зву-
ки» залишиться у вашій пам’яті, і 
кожна нова зустріч із романсом для 
вас буде справжнім святом, значною 
та хвилюючою подією», - резюмува-
ли ведучі заходу.

Віра Бутовська. Клуб «Зарічанський любисток»

Коли Володимир Карась виконував авторський романс, зал  підвівся, вшановуючи полеглих за Україну

Схухачі захоплено сприймали  кожну романсову композицію  Клавдія Герасимчук. Клуб «Вечірні зорі»

Тетяна Полторацька. 
Клуб «Серпанок» 

Галина Киричок. 
Клуб «Вікторія» Лариса Бондарчук та Едуард Чайка


