
СЦЕНАРІЙ
 музично – театралізованого дійства 

«Дев'ять кіл любові : від Данте до Мавки» .

 
Літня сцена дитячого
оздорповчого закладу
«Чайка».

Перед початком  дійства звучать фонограми дитячих пісень про
дитинство, літо, рідний край тощо.  
Імпровізована сцена задекорована сонечком, стрічками-райдугою, 
метеликами тощо. Обіч сцени  справа  встановлено білий екран  для  
демонстрації  відеоряду , титрів,  мультфільмів і т.д.

ФОНОГРАМА ПОЗИВНИХ.
На сцену виходить Ведуча – доросла.

Ведучий : Доброго дня, дорогі друзі ! Надзвичайно приємно зустрітися з 
вами в день неповторного свята, якого з таким нетерпінням чекали всі 
присутні! Вітаємо жителів чарівної Країни Дитинства, а також тих, хто 
вірить в здійснення найнеймовірніших мрій і чудес, з Міжнародним днем 
захисту дітей! 

Сьогодні в рамках обласного фестивалю – конкурсу дитячої творчості 
«ДивоГрайлики» ми запрошуємо вас долучися до невичерпної скарбниці 
європейських цінностей, здійснивши захоплюючу подорож у дивосвіт 
італійської культури. Адже саме в ці дні не лише Європа, а й уся світова 
спільнота відзначає сімсотп'ятидесятиріччя великого італійського поета, 
мислителя та громадського діяча, одного з засновників літературної 
італійської мови, Данте Аліг'єрі. А завтра, другого червня, італійський
народ відзначатиме національне свято, про яке так мріяв Данте – День 
незалежності.

Шановні присутні! Запрошуємо до слова одного з ініціаторів нашого 
фестивалю –конкурсу , кандидата фізико-математичних наук, директора 
Андрушівської народної обсерваторії Юрія Іващенка.

(ВИСТУП Ю. Іващенка).
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Ведучий: Шановні добродії! З великою приємністю представляємо вам  
почесних гостей, які завітали на наше свято:

- голова районної державної адміністрації Олександр Дудар; 
- голова районної ради Віктор Костик;
- почесний доктор Київського національного університету 

імені Т. Шевченка, почесний професор Одеського національного
університету ім.І. Мєчнікова, радник посла Республіки Італії в  
Україні з питань культури , професор Нікола Франко Баллоні ;

- народний артист України Анатолій Говорадло;
- народний артист України, начальник управління культури обласної 

державної адміністрації, голова журі нашого фестивалю –конкурсу 
Юрій Градовський;

- соліст національної філармонії України, народний артист України
Вячеслав Самофалов; 

- солісти національної філармонії України ,народні артисти України 
Олена та Ігор Бариніни ;   

- головний адміністратор Київської національної філармонії Лариса 
Самофалова;

- директор Житомирського коледжу культури і мистецтв імені 
І.Огієнка,заслужений працівник культури України Микола 
Покропивний;

- помічник народного депутата України Олександра Ревеги
Катерина Курсон ;

- начальники управлінь та відділів культури Житомирської області:
Бердичівський район – Леонід Кобилінський ;
Баранівський район – Віктор Панчук ;
Коростенський район – Лариса Бондар ;
Любарський  район – Ніна Криворучко ;

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________
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Ведучий: Ми пишаємося тим, що вперше українською мовою геніальний 
твір Данте – «Божественна комедія» зазвучав, завдячуючи нашій землячці, 
поетесі Лесі Українці, яка народилася в місті Новоград - Волинському на 
Житомирщині. 

Відвідавши в 1901-1903 роках італійські міста Сан – Ремо та Венецію, 
поетеса настільки прониклася життям, природою та культурою тогочасної 
Італії, що відчувала себе там, ніби вдома.

Як і Данте, Леся Українка здійснила неоціненний внесок у розвиток 
своєї національної культури. Вона відома не лише як геніальна поетеса,
 а й як збирачка українського фольклору: обрядів, танців та пісень, які 
записала й зберегла для нащадків.

На початку минулого століття авторка всесвітньо відомої «Лісової 
пісні» на запрошення промисловця й мецената Олександра Терещенка 
побувала в нашому місті, відвідавши вистави аматорського драматичного 
театру ім. Тараса Шевченка. А сьогодні на нашій андрушівській землі ми 
щиро зустрічаємо оплесками гостей з Лесиного краю! Шановні  присутні! 
Вас вітає переможець Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів зразковий 
дитячий фольклорний колектив «Ордана», місто Новоград – Волинський! 
Керівник –заслужений працівник культури України Віра Матвійчук.

(ХУД. №: Виступ колективу «Ордана»)
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ДІЙСТВО «ДЕВ'ЯТЬ КІЛ ЛЮБОВІ : ВІД ДАНТЕ ДО МАВКИ».

ФОНОГРАМА «Увертюри».

ПРОЛОГ. 
На сцену в образі поета Данте виходить ведучий – хлопчик.

Данте : На півшляху свого земного світу
Потрапив я в похмурий ліс густий,
І стежку втратив, млою оповиту. 

Пройшов крізь пекло шлях  тернистий і страшний ,
Там бачив муки грішників жорстокі,
 так втомив мене той путь важкий …

Тепер бажаю я лише одного…
Де ж віднайти мені той шлях,
Який веде до раю неземного?

Де відшукати щастя вічну таїну?

ФОНОГРАМА на вихід Мавки.

На сцену в образі Мавки виходить дівчинка – ведуча.

Мавка : Хто розбудив мене від сну? (роздивляється довкола)
Я думала, то батько Лісовик…

Данте : Та ніби –то й не кликав я нікого …
Хто ти , о дівчино, ніяк я не збагну…(роздивляється на неї)
На Беатріче ніби схожа, та не вона…

Мавка : Я Мавка лісова , дитя природи…

Данте : А я…

Мавка : А хто є ти , я теє добре знаю…
Ти – Данте …Називають всі тебе пророком…
Мені так дивно: ти шукаєш раю на землі…
Що ж , я тобі просту відкрию таємницю :
У серці можна віднайти той рай, - 
Його ми називаємо любов'ю.
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                              Ι КОЛО : «ВСЕОСЯЖНА, всеохоплююча ЛЮБОВ» 
( «Любов до всього»)

Мавка : Пройшов ти пекла дев'ять кіл,
А я тебе сьогодні проведу крізь дев'ять кіл любові…
Любить цей світ і все, що в ньому є, -
Це, друже мій , призначення твоє й моє.

Данте : Що є любов? Як підібрать слова, 
Щоб розказать про неї ?

Мавка : Вона – в тобі й мені … Любов  - завжди жива,
Вона тендітна й ніжна, наче цвіт лілеї.

Данте : Говориш ти загадками, чарівна…

Мавка : А ти  прислухайся  душею, 
 все тоді побачиш і почуєш сам …

(ХУД. № : «Пароле» - вокальний ансамбль Андрушівської ДШМ).
( при  виконанні пісні на екрані йдуть відповідні титри перекладу)

ФОНОГРАМА

Вихід Данте та Мавки на сцену.    

ΙΙ КОЛО : «ЛЮБОВ  ДО  СОНЦЯ».

Мавка : О Данте, друже мій, 
Чи зрозумів ти, що таке любов?

Данте: Вона ясна, мов сонце…

Мавка   : Як гарно ти сказав… Я сонечко люблю.
Воно дає життя малій травинці 
І дубу – велетню, і всьому на землі.
Всяк любить ніжитись у сонячнім теплі…

Данте : Любов до сонця… «Соле міо» -
Так я про Беатріче говорив.
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Мавка : Я так люблю цю неаполітанську пісню…
 А знаєш ти, де композитор 
Едуард Ді Капуа її створив?                   (Данте показує, що не знає).     
Мелодію цієї пісні він написав, 
Коли перебував
У нас на Україні, у Одесі. 

Данте : І зараз цю прекрасну серенаду співає й знає цілий світ…
(ХУД. № : «О соле міо» - Уляна Тичина , учениця  Андрушівської ДШМ. 

На екрані – відео-ряд із зображенням сонця після бурі 
над морем, тощо).

ФОНОГРАМА.

Вихід Данте  і Мавки на сцену.

Данте : «О соле міо» - сонечко моє…
Так, пісня  ця прекрасна.

Мавка : Та знають всі : 
Ніхто не вміє сонечку радіти 
Й співать про нього так, як наші  діти!

(ХУД. №: «Сонце,сонечко» -виконує вокально. – 
хореографічний  ансамбль  «Перлинки» Бердичівського РБК).

ΙΙΙ КОЛО : «ЛЮБОВ  ДО БОГА».

ФОНОГРАМА  органного твору.

Вихід Данте та Мавки. Мавка веде Данте за руку.

Данте   : Що це за музика божественна звучить,
 Куди нас зве мелодія чарівна?

Мавка : Любов до Бога втілює вона.
Я розкажу тобі про почуття до нього.
Любити інших, як себе,
Не заздрити, добро завжди робити
І не бажать нікому в світі зла -
Ми маєм Бога саме так любити.
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Данте: А в моїй рідній Флоренції відзначають старовинне свято ліхтариків, 
присвячене Дню народження Діви Марії. Всі запускають у небо ліхтарики 
зі свічками, а діти співають пісню про Божу Матір…

(ХУД. № : «Аве Марія» - Марина Сторощук , викладач
Андрушівської ДШМ)

 

ФОНОГРАМА

Вихід Мавки і Данте. 

Данте   : Пресвятая Мати, хочем попросити :
Навчи світ любити, з Богом в серці жити.

Мавка : Пресвятая Мати, Діво Маріє, 
Моляться до тебе всі про свої мрії.
Та в усіх на світі мрія є єдина :
Щоб була щаслива кожная дитина.

(ХУД. № :1. « Пишначела мам іюш »- зразковий дитячий вокальний    
ансамбль «Кольорові пташки».

 
2.  «Кант Божої Матері»- зразковий  дитячий фольклорний 

 ансамбль «Веретенце»Андрушівської ДШМ.)

ΙV КОЛО : « ЛЮБОВ  ДО БАТЬКІВЩИНИ».

ФОНОГРАМА. 

Вихід  ведучих – дітей.

Мавка : Чому задумався ти, Данте, друже любий,
Я бачу : ти чомусь засумував…

Данте : Про Батьківщину я свою згадав…
Я так люблю свою Італію кохану,
Що про любов до неї  
готовий всьому світу говорити… 
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Мавка: Давай сама тобі про це я розкажу…

Найвища суть любові до Вітчизни – 
Віддать за неї найдорожче –
 своє життя. 
Так, як у революції  загинули повстанці 
в містечку Сапрі.
Під керівництвом Карло Піказане
Вони боролися за єдність, 
незалежність і свободу
талії,
своєї Батьківщини.

Данте : Їх було триста, молодих і гарних, і всі вони загинули…

Читається вірш італійською мовою  на фоні а капельного співу   
пісні «Плине  кача»   у виконанні чоловічого вокального 
колективу. 
(ХУД. № : Л.Меркантіні «Складальниця колосків із Сапрі» - 

 Н. Рудницька, методист Андрушівського РБК)
V КОЛО : «ЛЮБОВ ДО МАЛОЇ  БАТЬКІВЩИНИ».

ФОНОГРАМА

Вихід Мавки і Данте.

Мавка: Я бачу, знов засумував ти… Про що ж…
Ні, не кажи, все бачу я в твоїх очах.
В наступне коло ми ввійшли з тобою - 
Любов це до малої Батьківщини, 
До краю, що відкрив тобі життя…

Данте : Моя Флоренція … Моя маленька Батьківщина…
Про місто рідне мріяв я у вигнанні…
Там народився я . Там вперше  закохався в Беатріче …
Та повернутись у Флоренцію кохану 
Довіку не судилося мені…

(ХУД. № : «Фіренце Санта Марія Новелла» -
 О. Рудницький).



9

ФОНОГРАМА. 

Вихід Мавки.

Мавка : Свою Вкраїну я люблю, де сонця сміх,
Де ніжно пахне рута-м'ята,
Намисто скрипок золотих
Вплітають в серці ластів'ята.

Блукає літо у полях,
Духмяний колос вгору пнеться.
До мене стелить довгий шлях
Земля, що батьківською зветься.

(ХУД. № : «Колір сонця»- Руслан Комаров та аматорський 
анцювальний колектив Центру дозвілля  смт. Червоне).

VΙ КОЛО : «ЛЮБОВ  БАТЬКІВ І ДІТЕЙ»(родинна любов).

ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки та Данте.

Мавка : Скажи, о Данте, як італійці вимовляють слово «Батьківщина»?

Данте : Ла Патріа… 

Мавка : А в  нас говорять «Батьківщина», бо це земля батьків, що нам дали
життя. То ж ми з тобою вирушаєм в коло родинної любові. 

                                                                                               Батьки, мов добрі янголи, ведуть 
Нас крізь життя уроки –
Від перших наших днів – 
До подиху останнього свого…

Данте : Від перших наших несміливих  кроків.
Ніколи не забудем ми цього.

Мавка : Стаємо ми дорослими… І знову й знов,
Передаєм по колу  цю святу любов…  

(ХУД. № : Сл. та муз. А. Говорадла «Донечка маленька» - народний
артист України Анатолій  Говорадло.

(дівчинка з хореографічного колективу ДШМ танцює під пісню).
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ФОНОГРАМА.

На сцену до А. Говорадла виходить дівчинка – співачка
 (К. Поліщук) і  співає.

(ХУД. № : «В'яджо кон Те» - К. Поліщук ).

ДИТЯЧИЙ  БЛОК :

ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки і Данте.

Мавка: Дитячий світ – як казка, як безмежне диво :
Захоплює ,дивує, кличе ввись.
Життя чарівне! Я така щаслива…
І ти до цього світу придивись.

Данте : Поринуть зараз, Мавко, ми з тобою зможем,
У світ дитячих мрій, казок і див,
Й побачим, як всі діти світу між собою схожі,
Чи італійські, чи вкраїнські – що б хто нам не говорив. 
В них прагнення - одні : у мирі жити,
Радіть життю, гулятися й дружити.

 (ХУД. № : Італ. нар. танець «Джіро-тондо» - зразковий дитячий 
танцювальний ансамбль  «Росяночка» Андрушівської ДШМ.

Укр. нар. танець «Подоляночка» -  зразковий  дитячий 
ансамбль танцю «Любисток»  Любарської ШМ.

 
ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки і Данте.

Данте : Ми, італійці, як і українці, народ веселий та завзятий . І любимо 
свята цікаві відзначати: День піцци і спагетті, свято шоколаду, День 
посмішки й  День чорних кішок навіть є у нас.
Мавка : Сьогодні ми вас знайомимо з італійською пісенькою, яка 
перемогла на популярному конкурсі «Золота монета» і невдовзі  зазвучала 
англійською, німецькою і навіть японською мовами.

(ХУД. № : «Пісенька про чорного котика» -  Іринка Рак ,   
вихованка Андрушівської ДШМ.

Танцює ансамбль танцю «Малуша» Малинської ШМ).
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ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки  й Данте.

Данте : Італія – країна , де народилась опера. Це батьківщина великих. 
митців. Італійці – прекрасні співаки і музиканти. 

Мавка : Та в нас, на Україні – також : де не ступиш – скрізь таланти.
Переконайтесь в цьому ви самі.

(без оголошення : виконавці й твори вказані на титрах на екрані).

( ХУД. № : «Віночок українських народних мелодій» - грає
дитячий ансамбль троїстих музик «Гучок» - Попільнянської МШ.

 
ХУД. № :  Італ. нар. пісня «Чотири таргани й цвіркун» -

* співає М. Рамзаєва, вихованка Андрушівської ДШМ;  
* танцюють учасники ансамблю бального та сучасного
танцю «Імпульс»  Іршанського  палацу культури ГЗК 
«Титан».

                             ХУД. №  : Укр. нар. пісня «Да ходив комар лугом»» -зразковий  
 дитячий фольклорний  ансамбль «Зернятко» 
Андрушівського РБК).

ФОНОГРАМА 

Вихід Данте та Мавки.
Данте : Я хочу запитати у дітей : ви любите казки ! ( діти відповідають).

Мавка : Звичайно ж, люблять ! Нема на світі жодної дитини, яка б не 
мріяла у казці побувати !

Данте : Тоді я хочу запросити всіх у казку італійського письменника  Карло
Коллоді  про пригоди дерев'яного хлопчика  Піноккіо, виструганого з 
поліна майстром Джепетто.

(ХУД. № : Вистава  «Піноккіо» - дитячий театральний 
 колектив Андрушівського РБК ).
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ФОНОГРАМА

Вихід Данте та  Мавки.

Данте : Не тільки в Італії, а й в усьому світі діти й дорослі настільки 
полюбили  захопливу історію про Піноккіо, що через 100 років ще один 
письменник –Олексій Толстой, створив  свою казку  про Буратіно.

Мавка :  А в італійському містечку Коллоді є навіть музей  Піноккіо та 
Буратіно. 

То ж давайте заспіваємо разом з нашими юними артистами !  

(ХУД. № : «Пісенька про Буратіно» - виконує вокальний  
ансамбль  Ємільчинської МШ )

ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки і Данте.

Мавка : Я навіть і не уявляла,що  українці й італійці настільки 
між собою схожі… Скажи,мій друже, а хто у вас приносить дітям 
подарунки? У нас , наприклад, Дід Мороз чи Святий Миколай …

Данте: А в нас це робить фея на ім'я Бефана. Хоч зовні фея схожа на 
Бабу –Ягу, та дуже вона добра. В ніч з 5 на 6 січня вона літає на мітлі 
й дарує всім слухняним дітям солодощі, які складає у панчоху. 
А дітлахам, які вели себе погано, панчоху з попелом лиш принесе   
Бефана… 

(ХУД. № : «Ля Бефана тру-ля-ля»- М. Гладун, учень 
Андрушівської ДШМ).

ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки і Данте.

Мавка : Данте, давно я в тебе запитать хотіла : які танцюють танці 
італійці?

Данте : Веселі сантарелло й тарантеллу, а ще - фурлану та сициліану…

Мавка : А українці люблять козачок, гопак і «Якова», і «Падеспань», ще 
й  польку. Скажи, а італійці  вміють польку танцювати?

Данте : Аякже,  - подивись сама!
     

(ХУД. № :«Італійська полька» - зразковий дитячий танцювальний
колектив «Росяночка» Андрушівської ДШМ).
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                              VΙΙ  КОЛО : «ЛЮБОВ ДО  ЖІНКИ». 

ФОНОГРАМА.

Вихід Мавки та Данте.

Данте : Усім так весело, а я сумую за тією, 
Яку навіки-вічні  полюбив.
Що стала Музою моєю .
Її  я все життя боготворив.

 
Моя прекрасна, мила Беатріче,
Лише  про неї марив я в вигнанні…

 
Мавко : От ми з тобою й увійшли 

в наступне коло 
                              любові,

Що всі  звуть коханням.

(ХУД. № : «Конфесса»– Андрій Кондратюк,
викладач Андрушівської ДШМ).

ФОНОГРАМА

Вихід Мавки та Данте.

Мавка : Я вперше закохалась в Лукаша,
Почувши, як він грає на сопілці.
Я зрозуміла: то його душа 
Звучить так ніжно…

Данте : А моє кохання і перше, і останнє - Беатріче.
По дев'ять років нам тоді було, 
Коли моє кохання вперше розцвіло.
Чи зараз так буває - я не  знаю…

Мавка : Про це нам зараз діти  заспівають!

(ХУД. № : «Диво – дівчинка» - вокальний ансамбль 
«Пролісок». Романівського РБК)
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VΙΙΙ КОЛО : «ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО» (до сироти).

ФОНОГРАМА.

Вихід мавки та Данте.

Данте : Любов, кохання… Як любив я Беатріче … 
 Я й зараз так її люблю, що ладен 

Весь світ перевернути, щоб її знайти !..

Мавка : Не поспішай, відкрий лиш душу  ти :
Я покажу тобі найвище коло 

                    Любові 
 до ближнього.

Збережи цей острівець любові,
Віднайди скарб у доброму слові.
Обігрій, кого скривджено дуже,
Полюби свого ближнього, друже!

ХУД. № : «Пісня про Марінеллу» - Єгор Когут, викладач   
Андрушівської ДШМ).

                    ΙX КОЛО : «ЛЮБОВ ДО ТВОРЧОСТІ»( музики).

ФОНОГРАМА

Вихід Мавки та Данте.

Данте : Що робить світ навколишній прекрасним, 
Що нам дарує насолоду й щастя?
Що в  кожного із нас – своє,
І робить нас такими, як ми є?

Мавка: Це Божий дар – талант. У кожного він свій.
Ти лиш працюй й розвинути його зумій.
Любов до творчості дає нам крила,
Вона дива незбагненні відкрила.

Данте : Без творчості у світі неможливо жить,- 
Вона, як дивна музика, що у душі звучить.
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                                                  (Без оголошення):

(ХУД. № : «Віво перлей» - вокальний дует Андрушівського РБК у складі 
Євгена Прунчака та Наталії Агапової.

ХУД. № : «Адажіо» - Анна Коксун, студентка Київської академії
естрадного  та циркового мистецтва 15м.. Л. Утьосова).

ФОНОГРАМА .

Вихід  ВЕДУЧОЇ.- ДОРОСЛОЇ.

ВЕД. : На сцені солісти національної філармонії : народний артист 
України Вячеслав Самофалов та лауреати Міжнародних конкурсів 
Олена та Ігор Бариніни . Зустрічайте оплесками! 

(ВИСТУП)

(Без  оголошення) :

(ХУД. № : Уривок з постановки за мотивами поеми Данте 
Аліг’єрі  «Божественна комедія» - драматичний колектив   

 «Екстрім» Іршанського палацу культури РЗК «Титан»).

ФОНОГРАМА. 

На сцену виходять Данте та Мавкаа

Данте : Так, справді ,пісня – це могутня зброя, 
В якій завжди панує і живе любов…
Хто любить, - миру і добра усім бажає. 

Мавка : Так от чому мені наснився дивний сон:
Листа писав маленький хлопчик до Ісуса ,
І янголом передавав його…
В листі звернувся він з палким проханням :
Подарувати мир всім дітям світу.

 
(На титрах дається повний переклад пісні).

(ХУД. № :«Анжело постіно» – Євген Прунчак та вихованці 
Андрушівської ДШМ). 

Діти в образі янголят розносять «листи щастя».
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ВЕД. : Шановні присутні ! За поданням Андрушівської обсерваторії 
рішенням Комісії з номенклатури небесних тіл Сонячної системи при 
Міжнародній астрономічній спілці, Астероїд  за № 34 82 39, відкритий в 
Андрушівці  ,офіційно зареєстрований під іменем 
«ТОВАРИСТВОДАНТЕ».

       Для вручення свідоцтва про астероїд «ТОВАРИСТВОДАНТЕ»  
почесному  гостеві нашого фестивалю - почесному доктору Київського 
національного університету ім. Т. Шевченка, почесному професору 
Одеського національного університету ім. Мєчнікова, радникові посла 
Республіки Італії в Україні з питань культури професору Нікола Франко 
Баллоні запрошуємо директора Андрушівської народної обсерваторії 
Юрія Іващенка.

 
 (Вручення свідоцтва. Виступ професора Н.Ф. Баллоні)

ВЕД. : Шановні добродії! Прийміть щирі слова вітань від  голови 
Андрушівської  районної державної адміністрації  Олександра Дударя.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ВЕД. : Найкращі побажання вам шле помічник народного депутата України
Олександра Ревеги Катерина Курсон. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ВЕД. : Для вручення пам´ятних нагород організаторам та почесним гостям 
фестивалю запрошуємо  почесного доктора Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, почесного професора Одеського
національного університету ім. І. Мєчнікова, радника  посла Республіки 
Італії в Україні з питань культури професора Нікола Франко Баллоні

(Нагородження).
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ФОНОГРАМА.

Вихід ВЕД. – доросл. 

ВЕД.: Шановні глядачі! Вчора ми всі мали гарну нагоду переконатися
в тому, що наша Житомирщина надзвичайно багата юними талантами.

Для оголошення підсумків першого обласного фестивалю-конкурсу 
дитячої творчості «ДивоГрайлики» запрошуємо на сцену :

- голову журі , народного артиста України, начальника управління 
культури  Житомирської облдержадміністрації Юрія Градовського ;

- голову Андрушівської райдержадміністрації Олександра Дударя;

-  голову районної ради  Віктора Костика ;

- заслуженого працівника культури України, директора Житомирського 
коледжу культури і мистецтв ім. І.Огієнка Миколу Покропивного ;

- почесного доктора Київського національного університету 
ім. Т.Шевченка,  почесного професора Одеського національного  
університету ім.І. Мєчнікова, радника посла Республіки Італії в 

Україні з
питань культури  професора Нікола Франко Баллоні ;

-  народного артиста  України Анатолія Говорадла ;

- помічника народного депутата України Олесандра Ревеги Катерину 
Курсон ;

- підприємця та мецената Євгена Гринішина.

(Проходить нагородження. Двоє дітей підносять 
почесним гостям грамоти, дипломи і т.д.)
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Список НАГОРОДЖЕНИХ
(відзначених грамотами та цінними подарунками): 

1. «Приз глядацьких симпатій» – Наталка Куліш , вихованка Андрушівської школи 
мистецтв ;

2. Особливий приз за виконання іншого танцю –дитячий зразковий танцювальний 
колектив «Райдуга» смт. Іршанськ Володарськ – Волинського району , керівник 
Світлана Можаровська;

3. Спеціальний приз Управління культури обласної державної адміністрації  - Вовк
Юлія, вихованка Баранівської школи  мистецтв;

4. Особливий приз за виконання сучасного танцю – танцювальний колектив 
«Імпульс» ансамблю сучасного та бального танцю «Імпульс» Іршанського 
палацу культури ГЗК «Титан», керівник Ірина Сахненко ;

5. Особливий приз за виконання сучасного танцю - ансамбль сучасного та бального
танцю «Імпульс» Іршанського палацу культури ГЗК «Титан».;

6. ΙΙΙ місце в номінації «Хореографія» - зразковий танцювальний колектив 
«Вікторія» БК с. Піски Житомирського р.-ну. Керівник Тетяна Мамчур.

7. ΙΙΙ місце в номінації «Вокал» - зразковий дитячий фольклорний ансамбль 
«Ордана Новоград – Волинського міського палацу культури.  Керівник – 
заслужений працівник культури України Віра Матвійчук

8. ΙΙΙ місце в номінації «Вокал» - вокальний ансамбль Баранівської школи мистецтв
.Керівник Олена Тимощук.

9. ІІ місце в номінації «Інструментальна музика» - ансамбль сопілкарів 
Андрушівської дитячої школи мистецтв . Керівник Марина Сторощук;

10. ІІ місце в номінації «Хореографія» - дитячий зразковий танцювальний ансамбль
«Росяночка» Андрушівської дитячої школи мистецтв.Керівник Надія Пташник;

11. ІІ місце в номінації «Вокал» - Дойбець Марина, вихованка Олевської дитячої 
музичної школи ;

12. І місце в номінації «Інструментальна музика»- Кравчук Іван, 
м. Олевськ.

13. І місце в номінації «Хореографія» - дитячий зразковий хореографічний 
ансамбль «Любисток» Любарської школи мистецтв . Керівники Віталій Романенко 
та Леся Будім;
14. І місце в номінації «Вокал» - Примак Діана , вихованка 
Ємільчинської музичної школи ;
15. «Гран – Прі» - Діана Дударчик, вихованка Баранівської школи мистецтв.

В номінації «Декоративно – прикладне мистецтво» :
І місце – Васьківський Ілля (різьба по дереву), Коростенський район;
ІІ місце – Зотько Дарина (вишивка) , Чуднівський район ;
ІІІ місце – Очитко Сергій ( різьба по дереву) – м. Андрушівка.
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Нагороджені(1-3місця та Гран-прі) вишиковуються на сцені, в 
кінці нагородження  фотографуються з почесними гостями

Вихід ВЕДУЧОЇ  – ДОРОСЛ.

ВЕД- ДОР.: З побажанням нових мистецьких здобутків давайте 
гучними оплесками проведемо зі сцени переможців конкурсу дитячої 
творчості «ДивоГрайлики» ! 

ФОНОГРАМА.

(Учасники сходять зі сцени під оплески глядачів).

ВЕД. : Шановні присутні! Сьогодні ми хочемо висловити особливі слова 
подяки  головному адміністратору Київської національної філармонії 
Ларисі Самофаловій  та щирі слова вдячності меценатам нашого 
фестивалю : 

- народному депутату України Олександру Ревезі ;
- Герою України Тетяні Засусі; 
- директору Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. Івана 

Огієнка, заслуженому працівнику культури України Миколі 
Покропивньому ;

- директору ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» 
Оксані Матвієнко ;

- підприємцям Євгену та Вадиму Гринішиним ;
- керівнику фірми «Імпак» Сергію Маліновському ;
- директору «Агро-Андрушівка» Ігору Чумаку;
- директору Бердичівського м´ясокомбінату Володимиру Самусю ;
- керівнику ПОСП «Надія» Василю Семенюку ;
- керівникам СФГ «Ткаченки» Дмитру та Сергію Ткаченкам ;
- керівнику СТОВ «Добробут» Володимиру Клименку ;
- директору хлібоприймального підприємства Олександру Хоменку ;
- приватному підприємцю  Валентині Дущенко ..

Висловлюємо вдячність за співпрацю :
- виконуючому обов´ язки начальника відділу освіти 

райдержадміністрації   Андрію Ніколайчуку ;
- головному лікареві районної лікарні Юрію Ющинському ;
- директору районного центру зайнятості Степану Солопію ;
- директору дитячого оздоровчого  закладу «Чайка», який сьогодні люб

´язно приймає гостей та учасників фестивалю , 
Володимиру Горкуну .
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ВЕЛ. : Ще раз велике спасибі всім , хто долучився до організації та 
проведення нашого фестивалю! 

А свою творчість вам дарують майбутні зірки естрадного Олімпу , 
переможці обласного конкурсу «ДивоГрайлики»!         

На сцені  володарка призу глядацьких симпатій, вихованка 
Андушівської школи мистецтв Наталка Куліш.

ХУД. №1______________________

ВЕД.: З найкращими побажаннями для вас танцює дитячий зразковий
танцювальний колектив Любарської школи мистецтв «Любисток» . 
Зустрічайте!

ХУД. № 2____________________

ВЕД. : Гарного настрою вам бажає  Діана Примак, вихованка Ємільчинської
школи мистецтв.

ХУД. № 3_____________________

ВЕД. : Танцюють учасники ансамблю сучасного та бального танцю 
«Імпульс» Іршанського палацу культури ГЗК «Титан» .

ХУД. № 4_____________________

ФОНОГРАМА. 
Вихід дітей-ведучих.

Мавка : Привітний  і  світлий наш сонячний дім,
Ми хочем щасливо всі жити у нім.

Данте : Тут мамина пісня і усмішка тата,
В любові й добрі  кожен хоче зростати.

Мавка : Дзвінка наша пісня до сонця хай лине.  
Про сонячний дім  – рідну неньку-Вкраїну!

ФІНАЛ : «Україна – це я»
Виконують всі учасники дійства  .
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ФОНОГРАМА

Ведучі підходять до мікрофонів.

Мавка : Наше дійство завершується! 

Данте : Ми безмежно вдячні всім, хто сьогодні разом з нами творив 
дивовижну атмосферу любові та живого спілкування з неповторним світом 
мистецтва…

ВЕД.-ДОР: Нагадуємо вам,  що надалі в рамках фестивалю-конкурсу 
«ДивоГрайлики» ми познайомимо  вас з багатогранною культурною 
спадщиною Польщі, батьківщини нашого земляка, поета Євстахія 
Івановського та помандруємо разом  в країну високої моди,  Францію, де 
мешкають нащадки знаної та шанованої на Андрушівщині родини 
підприємців і меценатів Терещенків.

Данте: А нам залишається лише побажати : любіть одне –одного, любіть 
цей світ і себе в ньому! 

Мавка : Миру вам, радості і нових творчих відкриттів !

Данте : То ж ми не прощаємося з вами, а говоримо : «До побачення!»

РАЗОМ : До нових зустрічей!
 


