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ПРАГРАМА  КАНЦЭРТА
 «НЕ  БЫВАЕ  НЕБА  ЛЕПШАГА…»

 
1.⠀А.Ганчарэнка
Вакальна-харэаграфічная  кампазіцыя
«Беларусь  мая»
Выконваюць лаўрэат рэспубліканскіх і
міжнародных конкурсаў Стэфанія САКАЛОВА і
навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»
Выкладчык – Д.Ліс
Харэограф-пастаноўшчык– М.Бандарэўская.

2. ⠀У.Карызна,  Д.Марозаў
 «Мне  Богам  дадзена  Радзіма»
Выконвае хор народнай песні
Кіраўнік – П.Юхновіч.

3.⠀Беларуская  народная  песня 
«Да  пайду  я  дарогаю»
Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў Крысціна  МАКСІМОВІЧ
Выкладчык – П.Юхновіч.

4.⠀К.Гігевіч 
«Празднество  в  горах»
Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў маладзёжны хор «BREVIS»
Кіраўнік – А.Кавалёва.

5.⠀Я.Быкаў,     выканальніцкая        рэдакцыя    
Я.Блінова
«Воронежские  припевки» 
Выконваюць лаўрэат рэспубліканскіх і
міжнародных конкурсаў Алег ЗЫКАЎ; 
 дыпламант рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў           Ірына  ПАЛЬВІНСКАЯ
Выкладчык – дыпламант Усерасійскага конкурсу,
дацэнт М.Ільіна.

6.⠀Беларускі  стылізаваны  танец   «Лявоніха»
Выконваюць навучэнцы напрамку
спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва
(народны танец)»
Харэограф-пастаноўшчык – Т.Шчучко.

7.⠀Л.Марці
Вакальна-харэаграфічная  кампазіцыя 
«Пташина  молитва»
Выконваюць ансамбль народнай песні «НОВЫЯ
ВЫТОКІ» і навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»
 Кіраўнік – Д.Ліс
Харэограф-пастаноўшчык – І.Вусціна.

8.⠀С.Іваноў, апрацоўка  Д.Ліса
«Небо  над  водой»
Выконвае ансамбль народнай песні «НОВЫЯ
ВЫТОКІ»
Кіраўнік – Д.Ліс. 

9.⠀Харэаграфічная кампазіцыя 
«Калейдоскоп  белорусских  танцев»
Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»
Харэограф-пастаноўшчык – М.Бандарэўская.

10.⠀М.Будашкін,  аранжыроўка  «Церам-квартэт»
«Concerto  Grosso»
Выконвае лаўрэат міжнародных конкурсаў народны
ансамбль інструментальнай музыкі «КРОСНЫ»
Кіраўнік – В.Трамбіцкая.

11.⠀ Л.Камоцкая
«Птушка»
Выконваюць Вераніка ВЫСОЦКАЯ і навучэнцы
напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва
(бальны танец)»
Выкладчык – А.Крывіцкая
Харэограф-пастаноўшчык – А.Кісялёў.

12.⠀Беларускі  мужчынскі  танец-гульня  «Дудалка»
Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»
Харэограф-пастаноўшчык – Т.Шчучко.

13.⠀М.Тарывердзіеў,  В.Арлоў
«Музыка»
Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў Аляксандра МАКОЛЬСКАЯ

 
 

Выкладчык – С.Борахава
Фартэпіяна – У.Харужы, скрыпка– А.Ісаенка.

14.⠀А.Адан
Вальс  з  балета  «Корсар»
Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»
Харэограф-пастаноўшчык – В.Быстрыцкая.

15.⠀J.Groban, W.Afanasieff,   M.Marinangeli
 Вакальна-харэаграфічная  кампазіцыя  «Per  te»
Выконваюць стыпендыят спецыяльнага фонду
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы
таленавітай моладзі Данііл САВЕНЯ і навучэнцы
напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва
(народны танец)»
Выкладчык – А.Атрашкевіч
Харэограф-пастаноўшчык – І.Вусціна.

16.⠀Харэаграфічная кампазіцыя  «Радуга  жизни»
Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец)»
Харэограф-пастаноўшчык – А.Кісялёў.

17.⠀B.May, F.Mercury, J.Deacon, R.Taylor
«The  show  must  go  on»
Выконваюць  лаўрэаты  рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў Алеся АДАМЧЫК, Данііл САВЕНЯ, Алеся
САВІЦКАЯ
Выкладчык – В.Чарапанава.

18.⠀Харэаграфічная  мініяцюра  «Оба»
Выконваюць Марыя МІЦКЕВІЧ і Аляксей ВАЛЬКОВІЧ 
Выкладчык – Н.Мачалова
Харэограф-пастаноўшчык – Я.Яраш.

19.⠀S.Romberg, O.Hammerstein
«Lover  come  back  to  me»
Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў  Алеся  БРАГІНЕЦ
Выкладчык – Г.Жабко.

20.⠀Р.Гальяна
«Танго  для  Клод»
Выконваюць  дыпламант  спецыяльнага  фонду 
 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы
таленавітай  моладзі,  лаўрэат  рэспубліканскіх  і

міжнародных конкурсаў народны цымбальны
аркестр «ЛІРА»; уладальнік ордэна Францыска
Скарыны, лаўрэат рэспубліканскіх і
міжнародных конкурсаў, выкладчык установы
адукацыі «Мінскі дзяржаўны каледж
мастацтваў» Уладзіслаў ПЛІГАЎКА; навучэнцы
напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае
мастацтва (бальны танец)»
Кіраўнік – Д.Стэльмах
Харэограф-пастаноўшчык – А.Кісялёў.

21.⠀Г.Ермачэнкаў
 Карціна-фрэска «У вечного  огня»
Выконваюць народны цымбальны аркестр
«ЛІРА»; лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў Яўгенія КАРПЕЙ; выпускнік
установы адукацыі «Мінскі дзяржаўны каледж
мастацтваў» Мікіта КЛЮТКО
Кіраўнікі: Д.Стэльмах, А.Чумакова.

22.⠀Я.Крылатаў, А.Вазнясенскі
«Пообещайте  мне  любовь»
Выконваюць народны цымбальны аркестр
«ЛІРА»; стыпендыят спецыяльнага фонду
Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі,
лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных
конкурсаў, выпускніца ўстановы адукацыі
«Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў» Вольга 
 БУЛАЙ 
Кіраўнік – Д.Стэльмах.

23.⠀А.Атрашкевіч, В.Жуковіч
«Не  бывае  неба  лепшага»
Выконваюць народны цымбальны аркестр
«ЛІРА»; хор народнай песні; маладзёжны хор
«BREVIS»; стыпендыят спецыяльнага фонду
Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі
Ганна МАНЖУРАВА; Алеся АДАМЧЫК;
навучэнцы напрамку спецыяльнасці
«Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»
Кіраўнікі: Д.Стэльмах, П.Юхновіч, А.Кавалёва,
А.Атрашкевіч
Харэограф-пастаноўшчык – А.Коўтун.


