Неоціненний досвід міжнародного рівня

Ансамбль пісні і танцю «ГЛАДОС» Малобілозерської спеціалізованої естетичної
школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» за запрошенням Відзівського будинку культури
(м.Лодзь, Польща) став учасником ювілейного ХХХ Міжнародного фольклорного
фестивалю, мета якого — розвиток і зміцнення міжнародних культурних зв’язків,
популяризація народної творчості і традицій.

З 5 по 15 липня разом з українським дитячим колективом у фестивалі взяли участь
творчі колективи з Болгарії, Сербії, Грузії, Угорщини і, звичайно ж, Польщі, в репертуарі
яких відображені національні культурні традиції пісенного, музичного і хореографічного
жанрів.

У рамках Фестивалю — численні концертні виступи у польських містах (на сценах
просто неба і в будинках культури), проведення танцювальних майстер-класів, участь у
Національному вечорі з демонстрацією традиційних національних страв і виступів
фольклорних колективів, зустріч з Президентом (мером) міста Лодзь, екскурсійна
подорож-огляд міста і ознайомлення з його історичними пам’ятками, участь у
гала-концерті, організація змістовного дозвілля: відвідування басейна, вечорів
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відпочинку, дискотек.

Яскраві національні костюми, оригінальний стиль виконання хореографічних і пісенних
композицій, щирі дитячі посмішки, дотепний гумор, український колорит надали
можливість зарубіжним глядачам проникнути в невичерпні, по-справжньому бездонні
джерела українського національного мистецтва.

Виступи «ГЛАДОСУ» стали наочною демонстрацією розмаїття талантів юних
дивосвітівців. Цікава, різножанрова програма самобутнього українського колективу
стала запорукою гарного настрою всіх поціновувачів народного мистецтва:
хореографічні композиції та танці «Полька», «Брехунець», «Біла зірка», «Рушнички»;
улюблені українські пісні «Ой під вишнею», «Ой, мамо, люблю Гриця», «Розпрягайте,
хлопці, коней» у супроводі неординарних народних «музичних інструментів»; чарівна гра
на бандурі і мелодійні звуки пісні «Мав я раз дівчиноньку» у виконанні Євгена Пихтіна;
заворожуючий сольний танцювальний виступ Дайани Карпань. Перлиною виступу
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ансамблю та своєрідною візитівкою став український народний танок «Гопак».

Під час фінального гала-концерту на святковій сцені Лодзівського музичного театру
переповнений зал вибухнув щирими оплесками, оваціями, вітаючи український дитячий
колектив, який було нагороджено Дипломом Фестивалю та цінними подарунками.

Участь у міжнародному Фестивалі поза межами рідної країни став серйозним творчим
випробуванням для молодого колективу «ГЛАДОС», яке вихованці «Дивосвіту»
витримали з честю, свідчення цього — запрошення до участі в інших міжнародних
мистецьких проектах, фестивалях.

Учасники ансамблю пісні і танцю «ГЛАДОС» та їх батьки висловлюють щиру подяку
керівникові навчального закладу – Овсієнко Яніні Миколаївні, хореографу – Роботяговій
Анні Олександрівні, музичному керівнику – Ісенку Володимиру Миколайовичу, заступнику
директора – Рудик Олені Борисівні, медичному працівнику – Корнет Марині
Володимирівні за можливість продемонструвати свої творчі здібності та отримання
неоціненного досвіду міжнародного рівня, а також за тепле батьківське піклування під
час поїздки до Польщі.
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