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Під таким девізом проходив виступ творчого
колективу ВПУ-27 – 10-разового володаря «Гранпрі» у фестивалі художньої самодіяльності серед
ПТНЗ Харківської області.
Програма виступу побудована з урахуванням
«запрошення від організаторів «Євро-2012» наших
артистів до участі у концертній програмі, яка
відбудеться у м. Київ. Для цього всім учасникам
необхідно
здійснити
«подорож»
територією
України.
А супроводжувати пасажирів і глядачів будуть
досвідчені та кмітливі «провідники» – Панін Б.(гр.
І ось перша «зупинка» – станція «Малинівка».
Ст-28) і Ярмак Г. (гр. Пк-17) – ведучі святкової Стоянка лише 10 хвилин, а вже чутно веселі співи.
програми.
На сцені - великий, об’єднаний учнівський хор
завзято виконує пісні: «Моя Україна», «Веселкова»
і «Вишенька-черешенька».
Доки лунають пісні, «потяг прибуває» у першу
столицю України – місто Харків. Це не тільки
перша географічна столиця, вона є й першою
студентською столицею. Тут молодь вчиться,
працює, співає так чудово, як це робить Наталя
Бєлецька з піснею «Моя Україна зі мною» та
танцювальний колектив учнів.
Справжнє
свято
театрального
мистецтва
подарували глядачам неперевершені артисти:
Романенко В. (гр. Ст-27) у ролі Голохвастого,
Ноздря М. (гр. Пк-15) у ролі Проні Прокопівни та
Ващенко А. (гр.Пк-15), Руських А. (гр. Пк-16),
Козюлін О. (гр. Ст-29), Барінов Г. (гр. Ст-29),
Борисенко Д. (гр.Тс-18), які майстерно і
Розпочинався виступ сценою на вокзалі, де гармонійно втілилися в образи героїв Михайла
«пасажири», жваво спілкуючись між собою, Старицького з п'єси «За двома зайцями».
розповідають
про
традиції
та
досягнення
Наступна «зупинка на шляху нашого потягу»
навчального закладу. Вони поспішають вирішити місто Полтава, яке щиро вітало гостей піснею
всі питання, бо «потяг вже відправляється у веселу «Чар-зілля» у виконанні вокального гурту дівчат.
незвичайну подорож».

Не тільки співучі дівчата живуть у серці нашої
країни, але й вдалі, спритні хлопці з танцювального
колективу
що
здивували
всіх
присутніх
надзвичайною
хореографічною
постановою,
майстерним, сміливим виконанням професійних
трюків.
У Миргороді наші учні «завітали на Сорочинський
ярмарок», де влаштували власний ярмарок професій:
розповіли про спеціальності, яким навчають в
училищі, про досвідчених педагогів і талановитих
майстрів виробничого навчання, а головне,
запросили на навчання до ВПУ-27. Майбутніх учнів
артисти вітали піснею «Мова єднання», яку заспівав
гурт дівчат.

яку натхненно заспівала вокальна група педагогів
у складі: Чубатюк І.В., Багно В.О., Лукашов О.В.,
Коваленко В.М., «Лише на Україні» у виконанні
Ю. Загоруйко (гр.Пр-18). Учасники театралізованого дійства: Паншина О. (гр. Пм-6),
Кишинська А. (гр.Пм-6), Кулагін Д. (гр.Ст-28),
Садчиков О. (гр.Тс-18), Посухов А. (гр.Ст-28),
Борисенко Д. (гр.Тс-18), Рожков С. (гр.Ст-28).
У проникливому і витонченому вальсі учні
демонстрували свої хореографічні таланти.
Вразливо та зворушливо декламувала вірш «Про
Україну» Т. Воднєва (гр. Пк-16).
Доки
«пасажири»
дивували
глядачів
несподіваними сюрпризами, «потяг непомітно
прибув» до пункту призначення – м. Київ, де і
відбувалась головна святкова подія, присвячена
Євро-2012.
Свято спорту прийшло в Україну
В Київ і Харків, у Львів і Донецьк,
І в унісон стадіонами лине
Стук вболівальницьких наших сердець.

Закінчилась «подорож» феєричним фінальним
виступом:
надзвичайною
хореографічною
композицією
та
піснею
«Україна»,
яку
неперевершено заспівали Н. Бєлецька (гр. Пк-15),
Ю. Загоруйко (гр. Пр-18), О. Паншина (гр. Пм-6),
А. Літвиненко (гр. Пр-19).
І журі, і глядачів вразило все: сценічна культура,
виконавча майстерність, яскравість і розмаїття
костюмів виконавців, декорацій, а також цілісність
та насиченість програми.
Великий внесок у підготовку та проведення галаконцерту зробили учні, працівники
нашого
закладу, батьки (Суркова К. І.). Особливо слід
відмітити наполегливу і кропітку роботу
Прокопенко О. С. та Тястової С. В. – керівників
гуртків.

Під час чергової «стоянки» артисти відвідали
Вітаємо всіх учасників гала – концерту, щиро
привокзальне кафе, тому що звідти лунала запальна
бажаємо подальших успіхів і творчого
музична
композиція
«Чорний
кіт»
у
натхнення!
неперевершеному виконанні інструментального
Художня рада
ансамблю.
Продовжувала святкову програму у кав’ярні
Над номером працювали:
інсценізація за мотивами фільмів «Карнавальна ніч»
Зіньковська
І.В.
та «Стиляги», в постанові якої лунали пісні
Відповідальний редактор – Хаустова Л. Ю.
«Осенний блюз» у неповторному виконанні
Головний редактор - Кравцов В. А.
Паншиної О. (гр. Пм-6) та «Троянди на пероні»,

