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ПІСЕННА ВЕСЕЛКА ОЛЕКСАНДРІЇ
22 травня з ініціативи відділу культури в парку ім. Та-
раса Шевченка вперше пройшов фестиваль хорової му-
зики, у якому взяли участь 24 творчі колективи. Серед 
учасників – вихованці шкіл мистецтв, студенти, мас-
титі й знані вокальні ансамблі Білої Церкви. Отрима-
ли запрошення на участь і клуби Академії пенсіонерів. 
Отож 5 вокальних ансамблів, у яких співають виключ-
но академісти, виступили на святі, подарувавши неза-
бутні враження шанувальникам авторської і народної 
пісні. Щиро дякуємо організаторам за надану можли-
вість «бути в строю» й дарувати радість співвітчиз-
никам. 

Вокальний ансамбль «Верби-
ченька» був створений два роки 
тому в рамках проведення загаль-
ноакадемічного заходу «Битва хо-
рів». «Вербиченька», яка об’єднала 
залюблених у пісню представників 
4 клубів і стала срібним призером 
конкурсу, не розпалася після під-
биття його підсумків, як інші, а на-
впаки, - розпочала свою впевнену 
пісенну ходу  творчими дорогами 
Білої Церкви. Репертуар ансамблю 
– багатогранний,  але серед його 
різноманіття вирізняються патрі-
отичні пісні, які звучать у їхньому 
виконанні по-особливому – тре-
петно, щиро і неповторно. Виступи 
вокального ансамблю «Вербичень-
ка» прикрашають усі заходи Ака-
демії пенсіонерів і користуються 
неабиякою популярністю.

Вокальний ансамбль «Горлиця» 
представляють члени клубу Ака-
демії пенсіонерів «Viva-Вікторія» 
- люди, на долю яких випало всту-
пити в двобій зі складними жит-
тєвими випробуваннями, але ці 
жінки виявили стійкість і велику  
любов до життя. Тому пісня для 

них – найважливіша зброя, най-
трепетніша надія і найбентежніша 
віра.

«Горлиця» -  дипломант Всеу -
країнського фестивалю людей із 
обмеженими можливостями «На 
крилах надії», переможець Першо-
го міського фестивалю людей із 
обмеженими  можливостями «Від-
криваємо творчі серця», лауреат 
загальноакадемічного конкурсу 
«Битва хорів». 
Вокальний ансамбль «Криниця 

життя» -  згуртований аматор -
ський колектив, серед учасників 
якого панує дружня атмосфера 
взаємоповаги і взаємопідтримки. 
У складі ансамблю немає жодного 
професійного співака, проте твор-
чий підхід до підготовки того чи 
іншого заходу не позбавляє його 

пісенного шарму, бо ж співати в 
клубі люблять усі без винятку. А 
головне, що спів приносить цим 
жінкам неабияке задоволення. 
Дуже відповідально готуються 
вони до кожного виступу, обо -
жнюють своїх керівників і готові 
повсякчас дарувати свій талант 

усім, хто любить пісню.
Вокальний ансамбль «Любис-

ток» був створений на базі одно-
йменного клубу Академії пенсіоне-
рів три роки тому. Жодне загально-
академічне свято не проходить без 
участі цього творчого колективу.  

Минулого року в рамках проекту 
«Єдність поколінь» разом із учня-
ми та педагогами БСШ № 13 «Лю-
бисток» зібрав, систематизував 

та відтворив традиції проведення 
зарічанського весілля. Звучали 
старовинні пісні, відтворювалися 
обряди, якими супроводжувалося 
весілля ще в давні часи. 

Любистківці співають завжди 
акапельно, що допомагає відчути 
природну особливість та глибину 
голосу кожного учасника окремо, 
а коли ці голоси зливаються во-
єдино, нестримний потік емоцій 
огортає душу слухача, хочеться 
знову і знову відкривати серця на-
зустріч творчості й доброті. Бо те, 
що виконує «Любисток» сьогодні, 

співали наші пращури як мінімум 
століття тому. 
Вокальний ансамбль «Спадщи-

на» минулоріч відзначив свій сріб-
ний ювілей. Серед сьогоднішніх 
учасників ансамблю  є ті, хто 25 
років тому вперше у складі тодіш-
ньої «Спадщини» вийшов на сцену 
Будинку культури «Росава», на той 
час виробничого об’єднання шин 
та гумово-азбестових виробів. 

Другий активний етап діяльнос-
ті хору пов’язаний із відкриттям 
клубів Академії пенсіонерів. Що-
року «Спадщина» бере участь у 
різдвяних вертепах, а в загально-
академічному конкурсі «Битва 
хорів» Академії пенсіонерів стала 
переможцем та отримала гран-прі. 

Завдяки натхненній багаторіч-
ній праці Ніни Левченко – керів-
ника ансамблю – колектив має різ-
номанітний репертуар, у їхньому 
виконанні неперевершено звучать 
як журливі, так і гумористичні 
пісенні композиції.
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