3 лютого в Херсонському музичному училищі відбулось свято чарівної музики, спогадів і
посмішок. У великому залі зібрались випускники різних поколінь. Дякуємо усім хто відгукнувся на
запрошення і зробив яскраве музичне дійство!
Вокальний ансамбль, художній керівник Марина Гумьонна - випускниця 2008 року відділу
«Хорове диригування».
Камерний оркестр Херсонської обласної філармонії «Гілея» - художній керівник та
диригент – Владислав Білявський
Артисти камерного оркестру «Гілея», випускники відділу «Оркестрові струнні
інструменти»:
- Гаркуша Олена випуск 1995 р.,
- Соболь Вікторія випуск 1995 р.,
- Ковалева Віра випуск 1974 р.,
- Кузнєцова Світлана випуск 1979р.,
- Голуб Тетяна випуск 1998р.,
- Ралко Вікторія випуск 1992р.,
- Яценко Володимир випуск 1999 р.
Солісти камерного оркестру «Гілея»:
народна артистка України, професор херсонського державного університету, випускниця 1981 року
відділу «Хорове диригування» Наталя Лелеко;
соліст та диригент Херсонської обласної філармонії випускник 1995 р. відділу «Народні
інструменти» Юрій Керпатенко.
Зразковий вокальний ансамбль Херсонської школи мистецтв №1 «Орхідея» - художній
керівник Сорочан Ганна випускниця 2014 року відділу «Спів».
Інна Кисельнікова випускниця 1980 року фортепіанного відділу, провідний концертмейстер
Херсонського державного педагогічного університету.
Дует у складі Марії Морозової випуск 2006 ріку відділ «Народні інструменти» та Юлії
Усачової випуск 2008 року відділу «Оркестрові струнні інструменти».
Вікторія Кипяткова випускниця 2015 року фортепіанного відділу.
Ірина Селіфонова випускниця відділу «Спів» 2014 року, концертмейстер випускниця 1965
року Лідія Вікторівна Альхова.
Валентина Карпова випуск 2017 р. відділу «Фортепіано».
Ігора Полєвікова випускник 1980 року, директор Херсонської дитячої музичної школи №3,
кандидат педагогічних наук, академік «Українська Академія Акмеологічних Наук», лауреат
всеукраїнських та міжнародних конкурсів композиторів.
Валентина Сьомочкіна випускниці 2018 року відділу «Оркестрові струнні інструменти»,
концертмейстер Віталія Грицак
Щечка Вікторія випускниця фортепіанного відділу 2014 року.
ПСП ДЖАЗ БЕНД - художній керівник та диригент заслужений працівник культури
України, випускник 1965 року Віталій Шаповаленко.
Артисти Джаз бенду:
- Кузьменко Олександр випуск 1988 р., - Щербанова Дарья випуск 2018 р.,
- Сергіїв Андрій випуск 1993 р.,
- Мордашов Валерій випуск 1986 р.,
- Кучернюк Віктор випуск 1978 р.,
- Чурілов Артур випуск 2017 р.,
- Сікоза Олександр випуск 1975 р.,
- Ігіна Дарія випуск 2019 р.
Солісти Джаз бенду:
- Нестеренко Сергій випуск 1979 року (саксофон баритон)
- Жмак Дмитро випуск 1989 року (саксофон)
- Максименко Кирило випуск 2005 року (фортепіано)
- Філімонова Юлія випуск 2014 року (вокал)
- Тимошенко Ігор випуск 2016 року (вокал)
- Лях Сергій випуск 2016 року (гітара)
- Арушанян Марієтта випуск 2016 року (вокал)
- Бризгун Олександр випуск 1994 року (труба)

