14 березня оновлена після ремонту зала Херсонського музичного училища приймала
гостей з нагоди 110-річного ювілею закладу. Дві с половиною години тривало музичне свято
і дарувало херсонцям безліч позитивних емоцій. Місць в залі не вистачало і шанувальники
заповнили проходи між рядами крісел, слухали стоячи.
Відкрили концерт за давньогрецькими канонами Одою Радості та старовинним
студентським гімном «Гаудеамус» у виконанні академічного хору і симфонічного оркестру
училища. Виступали також ансамбль скрипалів, ансамбль бандуристів, оркестр «Венцерада»,
духовий, народний та камерний оркестри, солісти – відомі й успішні випускники училища:
народна артистка України Наталія Лелеко; заслужений працівник культури України
Наталія Левченко; доцент, провідний концертмейстер Національної музичної академії
України, дипломант міжнародних конкурсів Наталя Строчан та інші…
Привітати колектив училища з визначною датою прийшли поважні гості:
- перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Бутрій Дмитро
Стефанович,
- заступник голови Херсонської обласної ради Рукавішнікова Оксана Олександрівна,
- директор Департаменту культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної
адміністрації Думинська Світлана Віталіївна,
а також наші друзі і спонсори:
- депутат Херсонської обласної ради, голова комісії з питань управління об’єктами
комунальної власності Рожков Юрій Генадійович,
- депутат Херсонської міської ради Рубан Руслан Іванович.
Гості прийшли із подарунками та словами глибокої подяки й шани за виховання не
одного покоління фахівців, які зробили чималий внесок у розвиток вітчизняного мистецтва
та сучасної культури.
В свою чергу колектив музичного училища дякує керівництву облдержадміністрації,
керівництву та всім депутатам обласної ради за виділення з обласного бюджету коштів на
капітальний ремонт концертної зали, нові театральні крісла, одяг сцени та інші аксесуари.
Депутат облради Юрій Рожков подарував училищу концертну банкетку для рояля,
облдержадміністрація та облрада – сертифікат на отримання ударної установки.
Наші спонсори запевнили, що модернізація Херсонського музичного училища
триватиме. Зі сцени пролунали ідеї взятися за фойє та привести його в належний стан до
наступного концертного сезону. З ремонтом великої зали музичного училища культурна
інфраструктура міста отримала позитивний імпульс. Приємно усвідомлювати, що праця
колективу училища, спрямована на розвиток не тільки музичного мистецтва, а й духовної та
матеріальної культури України, високо цінують і мешканці нашого міста, і представники
влади.
Сподіваємось, що натхнення і жага творчості будуть панувати в цих стінах ще багато
десятиліть і попереду ще багато ювілеїв.

