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До 130-річчя Прокоф'єва

Великий Прокоф’єв
Цього року світова музична спільнота святкує 130‐тий ювілей Сергія
Сергійовича Прокоф’єва, ім’я якого з гордістю носить наш коледж культури і
мистецтв.
Сергій Прокоф’єв – геніальний композитор, якого називають класиком
XX століття, ‐ багато в чому попередив спрямованість музики цієї епохи.
Вихованець Глієра, Лядова, Римського‐Корсакова, Танєєва, Прокоф’єв мав
величезний вплив на розвиток західноєвропейського мистецтва. Багато років
він займався діяльністю концертуючого піаніста: почавши з України та Росії
став, зрештою, відомим в Європі, Японії, США.

Фото з постановки балету
«Ромео і Дульєтта»
Музика з цього балету відо‐
ма чи не кожному. За
майже 60 років світ побач‐
тв безліч постановок: від
класичного танцю до сучас‐
ного світлового шоу. Напри‐
клад, у 2016 році в Лондоні в
балеті брала участь спі‐
вачка Леді Гага.

Життєрадісне мистец‐
тво Сергія Прокоф’єва стало ре‐

акцією
на
неоромантизм,
імпресіонізм, експресіонізм. Йо‐
го музика відрізняється здоро‐
вим світовідчуттям, волею та
потужною енергією. Крім того
багато
творів
композитора
містять стримано‐піднесену тен‐
дітну лірику. Прокоф’єв був ро‐
звінчувачем традицій, він шукав
нові засоби виразності в мело‐
диці,
гармонії,
оркестровці,
оперній і балетній драматургії.
Сам Сергій Сергійович говорив
про свою творчість, що карди‐
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нальною гідністю (або поро‐
ком) його життя завжди були
пошуки оригінальної, своєї
музичної мови. Він ненавидів
наслідування та зужиті прий‐
оми і ніколи не хотів бути
чиєюсь маскою, а тільки са‐
мим собою. Варто загадати
сім його симфоній, інстру‐
ментальні концерти, численні
фортепіанні твори, кантати,
опери, балети, які актуальні
донині та є одними з
найбільш виконуваних музич‐
них шедеврів сучасної епо‐
хи.
Продовження на сторінці 4
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До 130-річчя Прокоф'єва
Юний композитор захоплювався
шахами й звісно, музикою. Крім
того він вчив французьку й
німецьку мови, займався верховою
їздою, катався на велосипеді,
полюбляв домашні театральні
вистави.
Це підтверджує той факт, що до
12 років він створив три опери –
«Велетень», «На пустельних остро‐
вах» і «Бенкет під час чуми», які Сер‐
гій та його місцеві друзі ставили
власними силами на імпровізованій
сцені.

Композитор народився в селі Сонців‐
ка Єкатеринославської губернії (Донецька об‐
ласть). Дитинство майбутнього композитора
проходило в Україні, в рідному селі, де його
батько – агроном – керував маєтком. Сергій
Прокоф’єв називав себе «степовим хлопчи‐
ком», що народився в безмежних українських
степах. «Україна мені доводиться батьківщи‐
ною», – писав він в «Автобіографії», ‐ «Коли я
лише на пів зими виїжджав із Сонцівки, я ледь
не плакав, настільки моє дитяче життя було
пов’язане з цим куточком».
Помітивши незвичайні здібності

дитини, діловитий Сергій Олексійович, батько
хлопчика, привіз додому справжній рояль
німецької фірми «Шредер» і подарував синові
зошит для записів усіх своїх справ, планів і ду‐
мок. Звичка все записувати допомогла розви‐
нути у Сергія схильність до систематизації та
аналізу і зберіглася у нього на все життя.

Першим вчителем Прокоф’єва був
Рейнгольд Глієр, який згодом очолив Київ‐
ську консерваторію. Саме Глієр підготував
хлопця до вступу до Петербурзької кон‐
серваторії й організовував перші концерти
майбутнього композитора в Києві, Харкові,
Одесі, Нікополі.
Доля сприяла Сергію Прокоф’єву: не
було місця на земній кулі, де б він не жив й не
виступав.
Вже в 1918 році, коли йому було
27 років, він від’їжджає до США та багато га‐
стролює світом. За кордоном він знайомиться
зі своєю майбутньою дружиною Ліною (Лю‐
бер), яка була чудовою співачкою, і Сергій Сер‐
гійович ніжно називав її «моя Пташка». У них
народилося два сина – Святослав й
Олег.

Вперше Сергій Сергійович їде
за кордон з мамою. Він
відвідав Париж, де забрався на
самий верх Ейфелевої вежі,
також відвідав Лондон, де
неймовірно здивувався двопо
верховим червоним автобу
сам. У Парижі навіть є вулиця,
названа на честь композито
ра. Вона межує з вулицею Мо
царта та Клода Дебюссі.
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Pro 130-річчя
Коледж Прокоф'єва
До
Багатогранна за змі‐
стом, творчість композитора

надзвичайно різноманітна за
жанрами. Третій фортепіанний
концерт, П’ята і Сьома сим‐
фонії, опера «Війна і мир», ба‐
лет «Ромео і Джульєтта» є
визначними партитурами, що,
немов скелі, здіймаються в
безмежному морі його музики.
Серед них є твори, пов’язані з
українською тематикою, зі
спогадом про рідну землю, де
народився композитор. Це
ліричний балет «На Дніпрі»,
опера «Семен Котко», музика
якої зігріта теплом рідних про‐
сторів, музика до кінофільму
Ігоря Савченка «Партизани в
степах України», де викори‐
стані тексти українською мо‐
вою, а мелодика містить
інтонації українського фольк‐
лору.

До яких би жанрів і тем не звертався композитор, го‐
ловний зміст його музики – це втілення позитивного ідеалу, сили
людського духу, краси ліричного почуття, відчуття молодості, со‐
нячного світла й добра.

Музика Прокоф’єва
наділена магічною силою,

що лякає, чарує, змушує по‐
вертатися до неї знову і знову,
вона дає духовну опору, зміц‐
нює в людині віру в свої сили.
Захоплені враження й подяка
Сергію Прокоф’єву за його
творчість звучать в словах та‐
лановитого піаніста, одного з
найкращих виконавців його
музики Св. Ріхтера:

«Когда жив был Сергей
Сергеевич, всегда можно
было ожидать чуда. Буд‐
то находишься во владе‐
ниях чародея, который в
любой момент может
одарить вас сказочным
богатством… Он для ме‐
ня весь в своих сочинениях
и раньше и теперь.
Встречи с его сочинения‐
ми были встречи с самим
Прокофьевым».

Багато композиторів хотіли, щоб їхня музика прозвуча‐
ла вперше саме у виконанні Ріхтера. Одним з таких був і Сергій
Прокоф'єв, один з провідних композиторів радянської епохи.
Піаніст же в свою чергу захоплювався музикою Прокоф'єва і зго‐
дом став неперевершеним її виконавцем. Ріхтер відкрив багато
творів Сергія Сергійовича, наприклад легендарну "військову" Со‐
нату №7, яку грав і на концерті в блокадному Ленін‐
граді.
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Pro Коледж

Зустрічаємо весну
науковими досягненнями
Захист дисертації – це завжди не просто. Окрім володіння знання
ми, аналітичними вміннями та літературними здібностями, молодо
му науковцеві потрібна актуальна в сучасному науковому просторі
тема. Анастасії Олегівні Михайловій, талановитому та надихаючому
педагогу теоретичних дисциплін Сєвєродонецького коледжу культу
ри і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва, усе вдалося на сто від
сотків!
Кандидатська дисертація «Формування
музично‐інтонаційної культури майбутніх ба‐
калаврів музичного мистецтва в процесі про‐
фесійної підготовки» виявилася вельми
доцільною в умовах збіднення музично‐інто‐
наційного слухового досвіду та культури мо‐
лодого покоління. Це відбувається через
популярність інтернет‐програм, на кшталт
«Likee» та «Tik Tok», коли неякісна та
примітивна музика поступово стає звуковою
сферою широкої маси юних слухачів. Ана‐
стасія Олегівна виконала дуже велику
аналітичну роботу щодо вивчення та з’ясу‐
вання проблем у діяльності навчальних за‐
кладів мистецького профілю, які повинні
готувати висококваліфікованих фахівців –
майбутніх музикантів. Якщо ознайомитися з
її дисертацією, то стає зрозуміло, що форму‐
вання музично‐інтонаційної культури май‐
бутніх бакалаврів – це складний процес
виховання особистості, становлення фахівця
на основі розвитку музичного мислення засо‐
бами інтегративної музично‐інтонаційної
діяльності.
Навчально‐методичні матеріали дисертації Михайлової Анастасії Олегівни
впроваджувалися в освітній процес відомих мистецьких навчальних закладів України.
Серед них: Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра, Харківська держав‐
на академія культури, ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», ОКЗ «Сєвєродонецький ко‐
ледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва» тощо. Усе це та багата
експериментальна база наукової роботи підтверджують новизну та практичне значен‐
ня результатів дослідження.
Ми щиро вітаємо Михайлову Анастасію Олегівну з успішним захистом дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (науковий керівник – доцент
Борисова С. В.). Пишаємося, що в нас є такі перспективні та освічені фахівці, і бажаємо
наснаги та творчих успіхів на науковій ниві!
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головний редактор ‐
Єлизавета Мельник
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Pro Коледж

«Молода людина
Луганщини – 2021»
Навесні 2021 року відбувся XIII Обласний конкурс «Молода людина
Луганщини». Для Сєвєродонецького коледжу культури і мистецтв
імені Сергія Прокоф’єва цей конкурс став знаковим, бо в номінації
«Відкриття року в галузі культури та мистецтва» була нагороджена
концертмейстер та викладач навчального закладу Галина Василівна
Бражко.
народних
інструментах
«Art‐
DOMINANTA» у 2018 і 2019 роках;
‐ Київський конкурс виконавців на
мідних духових та ударних інстру‐
ментах студентів середніх музичних
навчальних закладів України імені
Валерія Посвалюка (2020 р.) та ба‐
гато інших.

Галина Бражко активна
учасниця концертної діяль‐
ності коледжу на всіх його

Галина Василівна працює в за‐
кладі з вересня 2017 року, і за цей час
проявила себе як сумлінний і творчий
працівник, вимогливий і до себе, і до
учнів. Вона затребуваний концерт‐
мейстер (володіє відмінним відчуттям
ансамблю): надає активну допомогу
студентам‐інструменталістам під час
підготовки до музичних конкурсів і кон‐
цертів. За свій високий професіоналізм
Галина Василівна відзначена грамотами
і дипломами:
‐ Відкритого конкурсу молодих вико‐
навців та композиторів «Харківські
асамблеї» у 2018 та 2019 роках;
‐ Всеукраїнського фестивалю‐конкурсу
виконавців на народних музичних ін‐
струментах «Провесінь» у 2019 і 2020
роках;
‐ Міжнародного конкурсу виконавців на

Уже два роки
Галина Бражко
очолює
студентську
профспілкову
організацію.
Вона уважна до
запитів
студентів і
сумлінно
виконує свої
обов'язки .
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майданчиках. Так у вересні 2020
року Галина була запрошена до
участі в проекті Луганського облас‐
ного академічного українського му‐
зично‐драматичного театру «Ромео
і Джульєтта» як концертмейстер,
чим посприяла успіху цього проєк‐
ту. Крім цього, вона активно
займається й методичною роботою.
Нещодавно вона підготувала сту‐
дентку свого класу до участі в III
Відкритій науково‐практичній сту‐
дентській конференції «Українська
музична культура очима молоді:
теоретичний, історичний і педаго‐
гічний аспекти», що відбулася у
грудні 2020 в м. Сєвєродонецьк

Колектив коледжу і редак‐
ція газети «ART‐мозаїка» бажають
Галині Бражко подальших успіхів,
натхнення та безліч цікавих твор‐
чих проектів, які вона зможе при‐
красити своєю майстерністю та
виконавською
самобутністю.
редакція газети «ART‐Мозаїка»
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«В ритмі музики»
3 березня 2021 року в естрадній
залі ОКЗ «Сєвєродонецький коледж
культури і мистецтв імені Сергія Про‐
коф'єва» відбувся сольний концерт «В
ритмі музики» студента 3 курсу відділу
«Оркестрові духові та ударні інструмент»
Микити Зубішина (клас викладача По‐
горєлого Олександра Дмитровича, кон‐
цертмейстер
–
Пасічник
Наталія
Федорівна). Глядачі мали змогу насолоди‐
тися творами як видатних композиторів‐
класиків, так і сучасних авторів. Також на
сцену вийшли й інші студенти класу О.
Погорєлого: Олексій Борисов та Ілля Ви‐
слогузов, котрі додали концертній про‐
грамі кипучої енергії та запальних ритмів.
Блискуча програма, високопро‐
фесійне виконання, яскраві емоції ‐ усе це
характеризує команду однодумців по
творчості та любові до музики! Коли на
ваших очах педагоги та студенти спів‐
працюють як ентузіасти, разом прагнуть
до досконалості, то це неймовірно вра‐
жає! Усі ми дуже скучили за музикою, за
живим спілкуванням, за обміном цілющи‐
ми енергіями, тож сольний концерт Ми‐
кити Зубішина цілком компенсував цю
нестачу. Сподіваємось, що зовсім скоро ці
зустрічі стануть частішими.
.
Вітаємо з успішним виступом сту‐
дента Микиту Зубішина, талановитого
педагога Олександра Погорєлого та не‐
перевершеного концертмейстера На‐
талію Пасічник! Велика дяка за щедрий
музичний подарунок! Це був фантастич‐
ний концерт, що залишив лише приємні
спогади!
студент ІІ курсу ‐
Кирило Власенко
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Музика серця

У Сєвєродонецькому коледжі
культури і мистецтв імені Сергія
Прокоф’єва працює багато видатних
викладачів. Одним із таких є
старший
викладач
відділу
оркестрових струнних інструментів
Володимир Павлович Зеленін. 28
березня йому виповнилося 75 років.
Усі студенти і викладачі коледжу
щиро вітали ювіляра!

Володимир Павлович

почав працювати у Сєвєродо‐
нецькому музичному учи‐
лищі в 1970 році, під час
закінчення Донецької Дер‐
жавної консерваторії. Тут він
поступово формував клас віо‐
лончелі, працюючи з учнями
музичних шкіл Сєвєродо‐
нецька,
Лисичанська
та
Рубіжного.

Під час роботи в коледжі (а це понад 50 років)
Володимир Зеленін підготував понад 70 віолонче‐
листів, з яких більше 40 продовжили навчання у
ЗВО України та країн СНД. Його випускники працю‐
ють не тільки на батьківщині, а й в Італії, Німеччині,
Угорщині, Білорусі, Росії, Ізраїлі. Сам Володимир
Павлович і дотепер веде активну сольну концертну
діяльність як Луганщиною, так і за її межами: його
гру можна послухати в Ужгороді, Бахмуті тощо. У
складі Національного симфонічного оркестру
України він гастролював Німеччиною, Польщею,
Україною, а також виступав у складі симфонічного
оркестру Луганської філармонії та багато грав у
квартетах.
Як старший викладач та науковець Володимир
Павлович зробив певний внесок у розвиток методи‐
ки музичної освіти. Серед найбільш значущих його
праці «Сценічна витримка», «Час у музиці», «Коорди‐
нація рухів у штриховій техніці», «Система виконав‐
ських
технологій»,
«Інтегральна
структура
ментальної методики».

Окрім всього, Володимир Зеленін –
відомий скрипковий майстер: на йо
го скрипках та віолончелях грають
не тільки в різних куточках України,
а також в Угорщині, Словаччині, Ко
лумбії, Росії, Італії.

Ми дуже пишаємося тим, що Володимир
Павлович Зеленін – корифей нашого відділу, про‐
довжує зігрівати серця слухачів своїм виконання та
вкладати душу в формування творчої особистості
юних музикантів.
9

голова ЦК «Оркестрові струнні
інструменти», викладач‐методист –
Катерина Саморядова
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Дізнаємося про талановитих
людей рідного краю
Велике значення в культурі та мистецтві
рідного краю відіграє діяльність професій‐
них музикантів: виконавців та викладачів.
Дуже втішно, коли молоде покоління має
можливість навчатися у справжніх фахів‐
ців, які мають досвід не тільки у викла‐
дацькій, а й в концертній діяльності.

Яскравим зразком збереження і
розвитку класичного музичного
мистецтва є симфонічний оркестр
Луганської обласної філармонії.

Мені поталанило навчатись саме у
професійного оркестранта та викладача –
Скоморох Надії Вікторівни. Вона родом з
Сєвєродонецька, але до війни працювала
та жила у Луганську. Зараз у зв’язку з важ‐
кими політичними обставинами вона по‐
вернулась до рідного міста.

Музичне життя Луганщини
На теренах Луганської області, яка зараз, на
жаль, не повна, можна звернути увагу на загальну ат‐
мосферу, де інколи присутній занепадницький настрій
у людей. Розрадою у такі непрості часи стає музична
творчість та можливість «доторкнутися» до прекрас‐
ного. Дуже приємно, що саме у місті Сєвєродонецьк є
не тільки музичний коледж, а і філармонія, що незвич‐
но та вражаюче для невеликого міста.
Ансамбль пісні і танцю «Радани» −
яскравий, молодий та
перспективний колектив, який з 2015
року наполегливо працює над
вивченням, відтворенням та
розвитком українських традицій.

Філармонія була заснована у лютому 1943 року.
Влітку 1945 року був організований симфонічний ор‐
кестр і 15 жовтня 1945 року відбулося відкриття пер‐
шого симфонічного сезону в обласній філармонії в
місті Луганськ. Зараз у склад філармонії входять: сим‐
фонічний оркестр, ансамбль пісні та танцю «Радани»,
та гурт «БезМеж», які зараз базуються у Сєвєродонець‐
ку і грають та співають на сцені музичного коледжу.
Як відбувався саме переїзд філармонії до ін‐
шого міста та яка історія приховується за лаштунками
сценічної діяльності оркестру ми дізналися в розмові з
талановитою віолончелісткою та чуйним викладачем
Скоморох Надією Вікторівною.

Гурт «БеZМеЖ» − наймолодший
колектив філармонії, заснований у
жовтні 2017 року.
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Перед початком нашої бесіди
хотілося б дізнатися, як Ви
почали займатися музикою?

В дитинстві мене готували до музичної школи для
гри на фортепіано. Але коли до школи прийшла працюва‐
ти вчитель по класу віолончелі, мене дуже зацікавила са‐
ма назва інструменту і ми пішли разом з мамою
подивитись, що ж це таке. Коли я почула таємниче зву‐
чання цього інструменту, я зрозуміла, що це любов на все
життя!
Сім років навчання у музичній школі швидко минули і
знову постав вибір: що робити далі? Я вирішила вступати
до музичного училища, нині це «Сєвєродонецький ко‐
ледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва».

Чому саме Ви обрали шлях виконавця?
Як Ви потрапили до Луганської філармонії?
Одразу після закінчення музичного коледжу я
вступила до Харківської консерваторії на заочне відділен‐
ня. Паралельно з навчанням працювала у рідному
Сєвєродонецьку в музичній школі №2. Навчала діточок і
сама навчалась, але все ж мріяла про оркестр, це була
мрія з дитинства.
Можу з впевненістю сказати, що в моєму становленні
як виконавця симфонічного оркестру доля зіграла значну
роль. Знайомий музикант повідомив нам з подругою, та‐
кож віолончелісткою, новину про те, що у Луганській
філармонії не вистачає цілого пульту віолончелістів, тоб‐
то двох музикантів. Ми, сповнені надій, з подругою Оле‐

ною домовились з'їздити на прослу‐
ховування. Тоді ми були молодими
дівчатами двадцяти років, які навча‐
лися на першому курсі консерваторії.
Нові викладачі, нові задачі, перероб‐
лення постановки… Отже, ми по‐
трапили до команди оркестрантів,
чому були дуже раді. Це змінило моє
життя назавжди. І ось вже дев’ят‐
надцять років як я працюю у філар‐
монії.

Цей момент я запам'ятала на все життя. Це було
дванадцяте квітня, репетиція. Нас підняли на загальній
репетиції і диригент представив мене та подругу всьому
оркестру. Нам зааплодували і це було дуже приємно та
вражаюче, коли музиканти з досвідом поважно постави‐

лися до починаючих оркестрантів. В
процесі самої репетиції одразу були
такі темпи, які для нас, молодих дів‐
чат, здавалися занадто швидкими. То‐
му весь наступний вечір ми провели за
віолончелями і партіями, щоб на кон‐
церті для дітей, який повинен бути
вже наступного дня, зіграти блискуче і
показати свою майстерність. Це було
уже лячно, але все минає і приходить з
досвідом. Сам досвід з цього і почи‐
нається: спочатку страшно, а потім
стає цікаво.

Яка була атмосфера у колективі на той час?
Як Вас прийняли досвідчені музиканти,
коли Ви тільки прийшли до оркестру?

Я в жодному разі не пожалкувала, що зробила
цей вибір, хоча були дуже складні 90ті роки.
Про музику тоді мало хто мріяв, але мої
батьки підтримали мене та, мабуть, завдяки
цьому я тепер музикант. Це була моя мрія, яка
стала реальністю. Що може бути приємніше
за здійснення бажаного?!
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Робота в оркестрі передбачає виступи не тільки
в одному місті, а й гастролі на батьківщині
та за кордоном. Ви можете про це розповісти?

Я можу розповісти про
мої перші гастролі, це було
найяскравіше враження, на
тому етапі життя. Було дуже
складно, але цікаво, ми їздили
до Сицилії – це острів під
Італією. Формат подорожі був
не дуже звичним – авто‐круїз,
якщо можна так назвати. Ми
провели декілька діб у авто‐
бусі. Грали у великих та ма‐
леньких містах, там зустріли
Новий рік і Різдво. Все було
новим: інший клімат, культу‐
ра, люди, які розмовляють
зовсім іншою мовою, але до‐
помагало те, що ми ще з ди‐
тинства
вчимо
італійські
терміни, тому щось можна бу‐

ло зрозуміти. Наша подорож
трішки затягнулась, бо були
проблеми з транспортом, але
той час, коли ми вже не грали,
я присвятила прогулянкам по
Сицилії, зустріла нових італій‐
ських друзів, удосконалила
свою англійську мову, яку ви‐
користовувала для спілкуван‐
ня.
Згодом я відвідала Іспанію,
літала до Китаю, декілька
разів була у Австрії з орке‐
стром.
Останні
концерти
перед карантином були у січні
2020 року. Колективом філар‐
монії їздили також до Польщі
з балетом «Лебедине озе‐
ро».

Напевно, це був для Вас новий досвід?
Так, новий, тому що ми ‐ музиканти симфонічного ор‐
кестру філармонії і не дуже звикли акомпанувати, а тут все
підпорядковано дії, яка відбувається на сцені. Ми вчили
свої партії, балетна трупа – свої, і потім у Києві в нас була
лише одна репетиція, і ми вирушили разом до Польщі.
Трохи раніше був теж цікавий досвід в театрі, коли до‐
водилося ставити опери, це теж незвичний жанр для
філармоніста, але балет мені видався цікавішим.

Ми трохи торкнулись теми карантину.
Як у Вас проходили репетиції і чи були вони
взагалі в умовах локдауну?

У березні 2020 року ми
всі відчули, що таке карантин
з тотальною ізоляцією. Спо‐
чатку оркестр був тільки на
домашніх заняттях, кожен му‐
зикант займався самостійно

вдома. Записували відео, для
того щоб хоч якось заповнити
цю прогалину і для того, щоб
люди бачили, що ми не опус‐
каємо руки. Це дуже важко,
коли ти не виходиш на сцену,
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не бачиш живі людські очі, не
чуєш оплесків. Це жах для музи‐
канта, не бачити публіку, а грати
в тиші вдома для себе…
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Дуже важка доля склалась у Луганської філармонії,
тому що довелось переїхати у 2014 році до
Як взагалі відбувся цей переїзд, як вдалось
зібрати всіх музикантів до купи?
Це теж окрема сторінка в
історії нашої філармонії. Якщо чесно,
то якась частина оркестру досі працює
у Луганську, який уже, на жаль, не
український. Ми, музиканти які зараз у
Сєвєродонецьку, зробили свій вибір. Я
гадаю, що кожен у нашому оркестрі
усвідомлює, яке рішення він прийняв і
не жалкує про це.
Я повернулась у Сєвєродонецьк
влітку 2014, тому що тут вже було
спокійно і безпечно. Відновилась на
посаді викладача у Сєвєродонецькому
коледжі, але думка про те, що оркестр
назавжди зачинений, була нестерп‐
ною. З іншими оркестрантами виходи‐
ли на зв'язок щодня, щоб знати де і
хто знаходиться, підтримувати один
одного. І раптом виникла така думка,
чому б не перемістити оркестр Лу‐
ганської філармонії до Сєвєродонець‐
ка, тим паче, саме тут вже була
українська адміністрація і тому можна
було домовлятись з владою. Така дум‐
ка прийшла одразу декільком людям
на згадку. Я була однією з тих людей,
яка теж займалася цим питанням. Я і
Олена Обухова (зараз концертмейстер
оркестру) ходили по одному до Адам‐
чук Аліни Олексіївни (голови відділу
культури Луганської області), довго
Дякую, що погодилися

виділити час для розмови! Дуже ціка‐
во було дізнатись про життя нашої
філармонії за лаштунками та про те,
як вдалось врятувати культурне серце
нашого краю.
В сучасному світі люди повинні зав‐
жди цікавитись історією своєї Батьків‐
щини та боротися за її культуру. Ми

Будівля філармонії в Луганську
розмовляли і було прийняте рішення розпочати роботу з
переводу оркестру з Луганська до Сєвєродонецька. Це ви‐
магало часу і ресурсів. Але вже навесні 2015 року, оркестр
розпочав свою роботу на новому місці.
У нас було дуже мало виконавців, хто залишився зі
складу першого Луганського оркестру, і ми збирали нову
команду лугансько‐сєвєродоннцьких музикантів, які б
змогли працювати разом. Вже 7 травня 2015 року відбув‐
ся перший концерт філармонії у місті Сєвєродонецьку і це
можна вважати першим нашим виступом і початком кон‐
цертної діяльності у цьому місті. Я дуже рада, що причет‐
на до таких значних подій по відновленню та
підтриманню високого рівня культури Луганщини.

як представники молодого покоління маємо уславляти
терени нашого краю.
Розмови з музикантами, поетами, фольклористами та
іншими діячами культури дають можливість зрозуміти си‐
лу волі та винахідливість українців, які в жодному разі не
опускають руки. Потрібно боротися за свої мрії та голов‐
не, мати однодумців, з якими можна сміливо йти по жит‐
тю.

студентка ІV курсу ‐
Анастасія Щербакова
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Поетичні горизонти

Схід сонця, теплий вітер ніжний…
Земля убралася квітками...
Між двох світів народжується іскра,
Що потім «Велетнем» повстане.
Своїм талантом безумовним
Постукає у кожне серце,
І в ньому пісня затріпоче,
Коли відкриті в серці дверці.
Лунає лейтмотив,
Гармонії акорди...
Рятують душі від вогню
Мелодії знайомі.
Зіркові опери, балети,
Симфонії, сонати і концерти...
Створив їх з перл морських
І зорь небесних.
О, скільки творів пречудесних
Він за життя свого створив!
Велику сцену Світу підкорив Сергій Сергійович Прокоф'єв.
Віра Барсукова
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Поетичні горизонти
Сергій Прокоф’єв – геніальний композитор і піаніст, якого називають
класиком XX століття. Ми дуже раді, що доля склалася таким чином,
що діяльність та історія нашого навчального закладу освітлена ім'ям і
аурою цього неповторного митця! Тож спеціально до дня народження
маестро у Сєвєродонецькому коледжі культури і мистецтв буде про‐
ведена низка заходів.
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