2 вересня 2019 року у великій залі Херсонського музичного училища
традиційно відбулося святкування Дня знань і урочиста посвята першого
курсу у студенти.
Теплими словами і побажання зустрічали юних
студентів колектив училища, директор Херсонського
музичного училища - Липа Олена Анатоліївна і почесні
гості свята: начальник управління культури Херсонської обласної
державної адміністрації заслужений діяч мистецтв України - Думинська
Світлана Віталіївна, депутат і голова постійної комісії Херсонської
обласної ради - Рожков Юрій Генадійович.
На свято в училище завітали наші друзі колеги – музиканти,
відомий колектив лауреат національних премій камерний оркестр
Херсонської обласної філармонії «Гілея», художній керівник та
диригент - Владислав Бєлявський.
На високому професійному рівні у супроводі камерного
оркестру прозвучав виступ лауреата всеукраїнських конкурсів
студентки 4-го курсу відділу «Спів» Костецької Ганни, клас викладача - Созанського
Віталія Сергійовича.
Яскравим дарунком для усіх присутніх був виступ Джаз
бенду Херсонського музичного училища художній керівник і
диригент Заслужений працівник культури України - Шаповаленко
Віталій Василійович. А також солістки Анастасія Іванушкіна та
Фендик Олександра студентки ІІ курсу, клас викладача Голдаковського Олега Володимировича.
У концерті взяли участь:
- Шубін Володимир (студент ІІІ курсу фортепіанного
відділу), клас викладача -Яценко Тетяни Володимирівни.
- Калюжної Юліани, Мрачко Вікторії,
Колесникової Катерини тріо бандуристок (у складі
студенток І курсу відділу «Народні інструменти»),
клас викладача заслуженого працівника культури України - Мазур Наталі
Петрівни
- Косяков Артем (студент І курсу відділу
«Оркестрові струнні інструменти»), концертмейстер Сухова Олена Георгіївна.
- вокальний ансамбль «МАК», художній керівник – Мороз Оксана
Георгіївна.
Дуже дякуємо колегам, друзям і батькам за підтримку і теплі слова
у соціальних мережах!
«Лучше всего встречать День Знаний в музыкальном училище в компании с Бахом,
Генделем, Скориком, джазом и Червоной Рутой. Хорошо, комфортно, очень теплый и
благожелательный слушатель и никаких тебе скучных церемоний, искусственных
пластмассовых звуков, все естественно и живо»
(Георгій Бянов – батько студентки І курсу фортепіанного відділу Дарини Бянової).
День знань є запорукою успішного навчання у 2019-2020 н.р.

