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ПРАДМОВА

СПЕКТАКЛІ

“Культурнае жыццё Віцебскай вобласці” – штомесячны
інфармацыйны веснік, разлічаны на сістэматычнае інфармаванне
кіраўнікоў, супрацоўнікаў устаноў культуры і мастацтва горада і
вобласці аб развіцці галіны культуры на Віцебшчыне. Выданне
можа быць карысным спецыялістам інфармацыйных цэнтраў,
культурна-асветных
і
музейных
устаноў,
краязнаўцам,
выкладчыкам, студэнтам і іншым катэгорыям карыстальнікаў.
Пастаянная рубрыка “Хроніка падзей” уключае тэкставыя
вытрымкі
і
аналітычна
перапрацаваную
інфармацыю,
падрыхтаваную на аснове публікацый з гарадскіх, раённых газет
Віцебскай вобласці і іх электронных версій за перыяд з 1 па 31
кастрычніка 2011 года. “Хроніка падзей” таксама ўтрымлівае звесткі,
атрыманыя з Беларускага тэатра “Лялька”, Віцебскага АМЦНТ,
Цэнтра культуры “Віцебск”, аддзела культуры Міёрскага
райвыканкама, РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна, Аршанскай,
Бешанковіцкай,
Браслаўскай,
Верхнядзвінскай,
Віцебскай,
Гарадоцкай, Лепельскай, Лёзненскай, Міёрскай, Пастаўскай,
Полацкай, Ушацкай, Шумілінскай раённых сетак бібліятэк,
Наваполацкай і Полацкай гарадскіх сетак бібліятэк.
Рубрыка “У цэнтры ўвагі” прысвечана юбілейным
мерапрыемствам Беларускага тэатра “Лялька”, якія адбыліся 22
кастрычніка, і прапануе рэкамендацыйны бібліяграфічны спіс
літаратуры “Падарожжа ў краіну дзяцінства”.
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У. І. Леніна” Нявейкавай Вользе Макараўне;
– у намінацыі “Лепшы музейны работнік” дырэктару
ўстановы культуры “Браслаўскае раённае аб’яднанне музеяў”
Панцялейку Аляксандру Товіевічу;
– у намінацыі “За педагагічныя дасягненні” настаўніцы
Коханаўскай дзіцячай школы мастацтваў Юшкевіч Наталлі
Паўлаўне;
– у намінацыі “Лепшы арганізатар аказання платных паслуг
насельніцтву” рэжысёру Аршанскага раённага вучэбна-метадычнага
цэнтра Захаранка Лідзіі Уладзіміраўне;
– у намінацыі “Лепшы артыст тэатра” артысту заслужанага
калектыву Рэспублікі Беларусь тэатральна-відовішчнай установы
«Беларускі тэатр “Лялька”» Франкову Юрыю Адамавічу;
– у намінацыі “Лепшы артыст філармоніі” акампаніятаруканцэртмайстру дзяржаўнай канцэртнай установы “Віцебская
абласная філармонія” Шахрай Таццяне Мікалаеўне.
КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЯ РАБОТА.
САЦЫЯКУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ У СФЕРЫ ВОЛЬНАГА ЧАСУ
•

КУЛЬТУРНЫЯ СУВЯЗІ

10 кастрычніка ў Віцебску з візітам знаходзілася саветнік па
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культуры Пасольства Францыі ў Беларусі Ліз Тальбо Барэ.
Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 11 окт. – С. 2.
12 кастрычніка ў Віцебску пачала дзейнічаць выстава
кніжных ілюстрацый. Экспазіцыя, падрыхтаваная з калекцыі СанктПецярбургскага выдавецтва "Вита Нова", уключае 350 работ,
выкананых у розных тэхніках. Аўтарамі прадстаўленых ілюстрацый
з’яўляюцца вядомыя мастакі Алег Яхнін, Ігар Ганзенка, Клім Лі
(Санкт-Пецярбург), Міхаіл Шамякін (Францыя), Ларэта АбашыдзэШангелія (Тбілісі), Юрый Вашчанка (Масква) і інш. Маштабнасць
праекта патрабавала ад арганізатараў задзейнічаць для
размяшчэння экспазіцыі дзве музейныя пляцоўкі: выставачныя залы
музея Марка Шагала і Цэнтра сучаснага мастацтва.
Народнае слова. – 2011. – 18 кастр. – С. 8.
http://www.vitbichi.by/?p=12703
Мастацкі музей г. Віцебска ў кастрычніку адкрыў выставу
пад назвай “Чараўніцтва акварэлі”. Яе аўтар – заслужаны мастак
Расіі рэктар Маскоўскай дзяржаўнай мастацка-прамысловай
акадэміі імя С. Строганава Аляксандр Стасюк. У экспазіцыі можна
ўбачыць каля трох дзясяткаў пейзажаў, прысвечаных маляўнічай
прыродзе Расіі, а таксама работы, якія напісаны ў музеі-сядзібе І.
Рэпіна і наваколлях Віцебска.
Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 22 окт. – С. 7.
Віцебскі рабочы. – 2011. – 22 окт. – С. 8.
Народнае слова. – 2011. – 11 кастр. – С. 7.
http://gorod.vitebsk.by/news/11-10-2011/svetopis.html
Беларускія
мастакі
па
тэкстылі
прадстаўляюць
нацыянальную школу габелена на Першай расійскай трыенале
сучаснага габелена, якая праходзіць у Дзяржаўным музеізапаведніку “Царыцына” ў Маскве. У міжнародным творчым праекце
прымаюць удзел восем мастакоў з Мінска і Віцебска. Сярод
віцяблян – Наталля Лісоўская, Святлана Баранкоўская, Таццяна
Белавусава-Пятроўская, Людміла Петруль.
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7578
•

КЛУБНАЯ СПРАВА

1 кастрычніка ў Варанцэвіцкім СДК да Дня пажылых
людзей праведзены вечар-сустрэча "Тепло наших сердец – вашим
прожитым годам".
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна
14 кастрычніка ў Мікалаёўскім сельскім клубе праведзена
конкурсная праграма “Самая абаяльная і прывабная”.
Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама
Супрацоўнікі клубных устаноў Талачынскага раёна да Дня
маці, які адзначаўся 14 кастрычніка, арганізавалі і правялі шэраг
мерапрыемстваў: канцэрты "Опять мне снится песня твоя"
6

Макарскі Аляксей, акцёр
94.
Дружкова, К. Узаемнасць фартуны / К. Дружкова //
Витебский проспект. – 2006. – 23 марта. – С. 3.
95.
Дружкова, К. Фартуна ўсміхаецца ў адказ / К.
Дружкова // Віцебскі рабочы. – 2002. – 11 чэрв. – С. 4.
96.
Крупіца, Н. Вобразы акцёра Макарскага / Н. Крупіца
// Віцьбічы = Витьбичи. – 2005. – 8 окт. – С. 1.

Мартынава Ларыса, актрыса
97.
Дашкевіч, В. "Крышталевая кветка" расцвіла ў
Віцебску / В. Дашкевіч // Народнае слова. – 1998. – 4 крас. – С. 8.
98.
Дружкова,
К.
Свет
ее
души... /
К.
Дружкова // Вiцебскі рабочы. – 2005. – 5 лют. – С. 4.
99.
Конохова, Н. “В театре очищается душа” / Н.
Конохова // Віцьбічы = Витьбичи. – 1998. – 7 апр. – С. 7.

Маханькова Вольга, актрыса
100.
Дашкевич, В. А кукле – подарить жизнь / В.
Дашкевич // Віцьбічы = Витьбичи. – 1998. – 19 марта. – С. 5.
101.
Дашкевіч, В. Заззялі ў Субоціцы / В. Дашкевіч
// Витебский проспект. – 2010. – 10 июня. – С. 6.
102.
Дружкова, К. Только бы не спугнуть птицу счастья...
/ К. Дружкова // Віцебскі рабочы. – 2001. – 9 кастр. – С. 4.
Об актерах театра Ольге и Александре Маханьковых.
103.
Конохова, Н. "А вместо цветов – виноградная
гроздь..." / Н. Конохова // Вечерний Витебск. – 2002. – 9 марта. – С.
3.
104.
Конохова,
Н.
Солнечный
февраль
Ольги
Маханьковой / Н. Конохова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2003. – 6
февр. – С. 1.

Маханькоў Аляксандр, акцёр
105.
Іваноўскі, Ю. Непрадказальны артыст / Ю. Іваноўскі
// Віцебскі рабочы. – 1996. – 4 чэрв. – С. 4.
106.
Конохова, Н. Приз – белорусскому актеру / Н.
Конохова // Віцьбічы = Витьбичи. – 2002. – 23 июля. – С. 3.
107.
Дружкова, К. Человек-актер / К. Дружкова //
Витебский проспект. – 2005. – 25 марта. – С. 2.

Рыхтар Алег, акцёр
108.
Дружкова, К. Пленник сцены / К. Дружкова // Жыццё
Прыдзвіння (ВІцебск). – 2002. – 26 сак. – С. 4.
109.
Рихтер, О. Дед Мороз – полиглот, или Больше
позитива! / О. Рихтер ; беседовала К. Дружкова // Вiцебскi рабочы. –
2007. – 18 снеж. – С. 8.
27

82.
Сідараў, А. Праз попел стагоддзяў / А. Сідараў ;
гутарыла Н. Конахава // Вечерний Витебск. – 2000. – 24 июня. – С.
3.
83.
Шамрук, А. Прыстанішча анёлаў / А. Шамрук //
Мастацтва. – 2005. – № 7. – С. 21.

Сідарава Ганна, мастак-пастаноўшчык
84.
Мальцаў, У. Светам рухае гульня… / У. Мальцаў //
Мастацтва. – 2002. – № 3. – С. 6–10.
85.
Міхайлава,
Т.
Мастакі
з
віцебскай
"Лялькі" [Аляксандр і Ганна Сідаравы] / Т. Міхайлава // Народная
газета. – 2001. – 14 верас. – С. 6.

Зімніцкі Валерый, акцёр
86.
Клімчук, М. Як пачуваеш сябе, малады артыст? / М.
Клімчук, В. Зімніцкі ; гутарыла Л. Сіманёнак // Віцьбічы = Витьбичи. –
2010. – 30 марта. – С. 6.
Гутарка з артыстамі-лялечнікамі.

Клімчук Міхаіл, акцёр
87.
Клімчук, М. Як пачуваеш сябе, малады артыст? / М.
Клімчук, В. Зімніцкі ; гутарыла Л. Сіманёнак // Віцьбічы = Витьбичи. –
2010. – 30 марта. – С. 6.
Гутарка з артыстамі-лялечнікамі.

Корзун Вольга, актрыса
88.
Дружкова, А. Першая артыстка "Лялькі" / А.
Дружкова // Витебский курьер. – 2004. – 12 марта. – С. 1.
89.
Команава, Т. "Цётухна" – Ліса Вольга Корзун пра
сябе і сваё тэатральнае "логава" / Т. Команава // Культура. –
2003. – 25–31 студз. – С. 8.
90.
Сеньков, В. А зверюшки играют легко и красиво / В.
Сеньков // Віцьбічы = Витьбичи. – 2005. – 29 дек. – С. 8.

Лазебная Вольга, актрыса
91.
Дашкевіч, В. Размова на пачатку шляху / В.
Дашкевіч // Віцебская трыбуна. – 2002. – 26 студз. – С. 7.
92.
Лазебная, О.Л. "Во мне дремлет клоун" / О.
Лазебная ; беседовала С. Залесская // Белорусская нива. – 2010. –
2 окт. – С. 14.
93.
Сеньков, В. Надо верить своей мечте / В. Сеньков
// Віцьбічы = Витьбичи. – 2006. – 27 июля. – С. 8.
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(Коханаўскі ГПДК), “Нежной, ласковой самой…" (Варанцэвіцкі СДК);
тэматычныя вечары "Самым любимым и родным" (Талачынскі ГДК),
"Я гимны матери пою" (Усвіж-Букскі ПДК); ранішнік "Ты мне свет
подарила" (Маціёўскі КБ); выставу дэкаратыўна-прыкладнога і
выяўленчага мастацтва "Горад жанчын" (раённы Дом рамёстваў) і
інш.
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна
15 кастрычніка Цэнтр кульутры “Віцебск” і Народны тэатрстудыя аўтарскай песні адкрыў сезон музычна-паэтычных сустрэч
“У крузе сяброў”. Сапраўднае свята бардаўскай песні падаравалі
гледачам Аляксандр Салавян, Наталля Меліхава, група “Нумар N”,
Алена Цыганкова, Сяргей Грабеннікаў, Анатоль Працэнка, Руслан
Нікаленка, Алена Марозава і іншыя. Паэтычнай творчасцю з усімі
падзяліліся Вольга Слуцкая і Ксенія Гідрановіч.
http://www.gck.by/2011/10/v-kurgu-druzej-otkrytie-sezona/
15 кастрычніка адбылося свята гарадскога пасёлка
Коханава, у якім прынялі ўдзел фальклорны калектыў “Жывіца"
Варанцэвіцкага СДК, народныя калектывы і асобныя выканаўцы з
Барані, Дуброўна, рыцарскі клуб з Віцебска. Да свята раённы Дом
рамёстваў наладзіў выставу
дэкаратыўна-прыкладнога і
выяўленчага мастацтва "Горад
майстроў", Коханаўская
гарпасялковая бібліятэка – прадстаўленне лялечнага тэатра
дзіцячай бібліятэкі г. Талачына, супрацоўнікі Коханаўскага ГПДК –
тэматычны вечар "Святкуе пасёлак Дзень нараджэння" з удзелам
народнага калектыва "Креотив" г. Оршы, узорнага харэаграфічнага
калектыва "Каханачка" Коханаўскай ДШМ.
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна
21 кастрычніка на малой сцэне канцэртнай залы “Віцебск” у
рамках музычнага праекта “Кухня” маладзёжны тэатр “Кола” адкрыў
творчы сезон прэм’ерным спектаклем “Шут” (трагіфарс), які
пастаўлены па матывах п’ес “Эскориал” і “Школа шутов”
бельгійскага драматурга Мішэля дэ Гальдэрода, а 28 кастрычніка
даў яшчэ адну прэм’еру – форум-спектакль “Ни слова о любви”.
http://www.vitbichi.by/?p=12696
http://www.gck.by/2011/10/scena-zhizn-a-ne-odni-lish-doski/
21–22 кастрычніка Віцебскі абласны метадычны цэнтр
народнай творчасці на базе ўстаноў культуры Полацкага раёна
правёў абласны семінар кіраўнікоў аматарскіх аб’яднанняў і клубаў
па інтарэсах, метадыстаў па аматарскай творчасці раённых
метадычных цэнтраў на тэму “Сучасны стан і перспектывы развіцця
аматарскай
творчасці
Віцебшчыны”.
Удзельнікі
семінара
азнаёміліся з сучасным станам аматарскай дзейнасці ў вобласці,
вядзеннем дакументацыі аматарскіх аб’яднанняў і клубаў па
інтарэсах, з падобнымі клубнымі фарміраваннямі Полацкага раёна,
правялі абмен вопытам работы. Полацкі РДК правёў выставупрэзентацыю клубаў па інтарэсах устаноў культуры Полацкага
7

раёна. Работнікі культуры вобласці пазнаёміліся і з полацкім
экалагічным праектам “Сядзіба Лясуна”, народным аматарскім
аб’яднаннем “Сустрэча з цудоўным” Зялёнкаўскага СДК,
прысутнічалі на паказальным мерапрыемстве народнага клуба
здаровага ладу жыцця “Пралеска” Полацкага РДК.
Віцебскі АМЦНТ
27 кастрычніка на сцэне канцэртнай залы “Віцебск” Мікалай
Лукінскі прадствіў сваю новую праграму “Язык без костей”.
http://www.gck.by/
27 кастрычніка ў Талачынскім раённым цэнтры дзяцей і
моладзі супрацоўнікі Талачынскага ГДК правялі вечар-дыялог
"Сустрэча пакаленняў".
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна
29 кастрычніка ў Язненскім СДК адбыўся фестываль
праваслаўных спеваў з удзелам пяці нядзельных праваслаўных
школ Віцебскай вобласці. У праграму мерапрыемства былі
ўключаны канцэртная праграма “Пад пакровам любві мацярынскай”,
круглы стол з удзелам святароў, навучэнцаў нядзельных школ,
прыхаджан Язненскага прыхода, выставы страў праваслаўнай кухні
і дзіцячых малюнкаў.
Аддзел культуры Міёрскага райвыканкама
30 кастрычніка ў аграгарадку Заднева адбылося раённае
свята фальклору "Скарбы роднага краю", у якім прынялі ўдзел
калектывы і асобныя выканаўцы Аболецкага ДФ, Дзімітраўскага
СДК, Варанцэвіцкага СДК, Усвіж-Букскага ПДК, Рамашкаўскага КБ,
Марцюхоўскага КБ, Серкавіцкага СДК, Трасцянскага КБ,
Гаршчэўшчынскага СК, Звяняцкага СДК.
РМЦ НТ і КАР Талачынскага раёна
У Мазалаўскім Доме культуры народны ансамбль песні і
музыкі “Вераснянка” правёў справаздачны канцэрт і прэзентацыю
першага альбома, у які ўвайшлі 16 народных песняў.
Народнае слова. – 2011. – 8 кастр. – С. 4.
•

БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА

З 10 па 14 кастрычніка на базе ДУА “Віцебскі абласны
цэнтр павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў і спецыялістаў
устаноў культуры” прайшлі абласныя курсы загадчыкаў клубаўбібліятэк і бібліятэк-клубаў.
Віцебскі АМЦНТ
Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна
З 1 кастрычніка па 31 снежня ў электроннай чытальнай
зале арганізаваны тэставы доступ да ЕўрАзійскай ПАТэнтнай
Інфармацыйнай Сістэмы (ЕАПАТІС), якая ўключае болей за 30
пастаянна папаўняемых патэнтных баз даных (БД), у якіх
8

65.
Климчук, В. За границей "Ляльке" хорошо, а дома –
лучше / В. Климчук ; беседовала Т. Пастернак // Народнае слова. –
1998. – 10 кастр. – С. 3.
66.
Климчук, В. "Зрителя нужно все время чем-то
удивлять" / В. Климчук ; беседовала Н. Дроздова // Вечерний
Витебск. – 2000. – 5 авг. – С. 3.
67.
Климчук, В. "Лялька" – это не игрушка / В. Климчук ;
беседовал Г. Закржевский // Советский Белоруссия. – 1999. – 9
дек. – С. 4.
68.
Климчук, В. “Лялька” стала совершеннолетней / В.
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знаходзіцца болей за 25,5 млн. апісанняў патэнтных дакументаў.
11 кастрычніка ў аддзеле беларускай літаратуры адбылася
сустрэча з Н. Р. Ільіной-Шакулавай, якая штогод прыязджае ў наш
горад, каб пазнаёміць юных чытачоў з творчасцю пісьменніказемляка Р. Л. Шакулава.
18 кастрычніка супрацоўнікі аддзела “Публічны цэнтр
прававой інфармацыі” правялі Дзень інфармацыі для студэнтаў 1-га
курса юрыдычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя П. М. Машэрава.
21 кастрычніка ў фае бібліятэкі адбылося адкрыццё
выставы мастацкага тэкстылю члена Беларускага саюза мастакоў
Наталлі Лісоўскай “Сёмае неба”.
Віцебская гарадская сетка публічных бібліятэк
5 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё пасля
капітальнага рамонту цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя М.
Горкага. На цырымоніі адкрыцця прысутнічалі старшыня Віцебскага
гарвыканкама В. П. Нікалайкін, намеснік старшыні Віцебскага
гарвыканкама З. А. Каралёва, старшыня гарадскога Савета
дэпутатаў М. Р. Смунёў, начальнік Упраўлення культуры Віцебскага
аблвыканкама У. У. Цярэнцьеў, ветэраны бібліятэчнай справы,
мясцовыя пісьменнікі, кіраўнікі гарадскіх устаноў, чытачы і жыхары
горада.
Наваполацкая гарадская сетка публічных бібліятэк
11 кастрычніка ў бібліятэцы імя Я. Коласа адбылася
сустрэча з бардам Алесем Камоцкім, рэдактарам літаратурнамастацкага часопіса “Дзеяслоў” Барысам Пятровічам і старшынёй
Саюза беларускіх пісьменнікаў Алесем Пашкевічам. Выступоўцы
распавялі пра стан сучаснай беларускай літаратуры, пазнаёмілі з
уласнымі песнямі, адказалі на пытанні слухачоў. Аўтары самых
цікавых пытанняў атрымалі ад гасцей падарункі.
25 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы імя А. Пушкіна
прайшла вечарына “Маладосць. Прыгажосць. Талент” з удзелам
маладых прадстаўнікоў літаратурна-музычнага калектыву “Крылы”,
якая была прысвечана Году моладзі ў Наваполацку.
Полацкая гарадская сетка публічных бібліятэк
У пачатку кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф.
Скарыны адкрыта электронная чытальная зала.
7 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы імя Л. М. Талстога для
дзяцей-інвалідаў адбылася завочная вандроўка “Полацк – погляд у
мінулае”, якая была прысвечана гістарычным помнікам горада, што
не захаваліся да нашых часоў.
12 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны
прайшла сустрэча для пажылых людзей “Молодость души
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преумножая” з удзелам урача-тэрапеўта С. С. Матусавай.
13 кастрычніка цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны
запрасіла на літаратурна-музычны вечар “Свята імя тваё…”,
прысвечаны Дню маці. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за
50 навучэнцаў педагагічнага каледжа.
20 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны
адбылася юрыдычная кансультацыя “О правах на пособие по
беременности и родам”, у якой прынялі ўдзел загадчык Фонда
сацыяльнай абароны насельніцтва Рэспублікі Беларусь па г.
Полацку Аляксей Уладзіміравіч Сямёнаў і прадстаўнік Упраўлення
па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Наталля Рыгораўна
Забрадоцкая.
25 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы імя Ф. Скарыны
прайшоў семінар “Прафесійная этыка і этыкет бібліятэкара”,
прысвечаны пытанням культуры зносін з чытачамі, існаванні
праблемы мобінгу ў працоўным калектыве, правілах дрэс-коду і інш.
25 кастрычніка ў рамках праграмы “Мой город – Родины
частица” ў бібліятэцы імя Я. Купалы праведзена слайд-праграма
“Полацк – горад-музей”.
Аршанская раённая сетка публічных бібліятэк
1 кастрычніка ў Вусценскай бібліятэцы ў рамках
аматарскага аб’яднання “Жаночыя сакрэты” прайшла тэматычная
вечарына “Жизни книга неповторимоя”.
14 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы да Дня маці
адбылася літаратурна-музычная кампазіцыя “Самая красивая из
женщин – женщина с ребенком на руках”.
20 кастрычніка для супрацоўнікаў бібліятэк-філіялаў і
аграгарадкоў быў падрыхтаваны семінар “Роль библиотеки в
популяризации правовых знаний среди населения”.
25 кастрычніка Смальянская бібліятэка арганізавала
сустрэчу з дзіцячымі пісьменнікамі Г. Трафімавай і С. Трафімавым.
Бешанковіцкая раённая сетка публічных бібліятэк
13 кастрычніка цэнтральная раённая бібліятэка правяла
літаратурна-музычны вечар “Нашы матулі”, арганізаваны сумесна
са
школай
мастацтваў.
Мерапрыемства
адбылося
ў
Тэрытарыяльным цэнтры сацыяльнай абароны насельніцтва.
14 кастрычніка ў Драздоўскай сельскай бібліятэцы прайшоў
тэматычны вечар “Дзякуй табе, дарагая матуля”, праведзены
сумесна з СДК. На вечар былі запрошаны шматдзетныя маці і маці,
якія выхоўваюць прыёмных дзяцей.
18 кастрычніка Ульская сельская бібліятэка наладзіла
вечар-сустрэчу “Бібліятэка. Кніга. Чытач”, на які былі запрошаны
пастаянныя чытачы. Мерапрыемства ўключыла кніжную выставу
“Аптэка для душы”, слайд-фільм “Наша бібліятэка”, міні-віктарыну
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Об
участии
Белорусского
театра
"Лялька"
в
Международном фестивале "Вализка" в польском городе Ломжа.
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“Пытанні з чорнай скрынкі” і тэатралізаваныя мініяцюры.
28 кастрычніка ў цэнтры прававой інфармацыі раённай
бібліятэкі праведзена юрыдычная кансультацыя “Аліменты на
ўтрыманне дзяцей” з удзелам загадчыцы юрыдычнай кансультацыі
Бешанковіцкага раёна І. С. Гайдановіч.
Браслаўская раённая сетка публічных бібліятэк
25 кастрычніка ў дзіцячай бібліятэцы праведзена
пасяджэнне экалагічнага клуба “Юныя сябры прыроды” пад назвай
“Лес – наш зялёны сябар. Лясныя рэсурсы Беларусі”. У
мерапрыемстве прыняў удзел спецыяліст Нацыянальнага парку
“Браслаўскія азёры” Н. Н. Насонава.
27 кастрычніка на базе дзіцячай бібліятэкі адбыўся семінар
бібліятэчных работнікаў “Пошук эфектыўных форм у рабоце з
падрастаючым пакаленнем”, у праграму якога ўвашлі даклад
намесніка старшыні камісіі па справах непаўналетніх Браслаўскага
райвыканкама Ж. З. Скур’ят аб рабоце з дзецьмі з асацыяльных і
шматдзетных сем’яў, кансультацыя “Сучасныя формы работы
бібліятэкі з дзецьмі і падлеткамі”, знаёмства з вопытам работы з
дзіцячым чытачом у бібліятэках сеткі.
30 кастрычніка ў раённай бібліятэцы ў рамках пасяджэння
клуба “Сустрэча” прайшоў вечар-творчы партрэт “Яе вялікасць
Ранеўская”.
Верхнядзвінская раённая сетка публічных бібліятэк
9 кастрычніка ў Валынецкай бібліятэцы ў рамках
пасяджэння клуба “Аптыміст” адбыўся тэматычны вечар “Каб не
маўчала душа”, прысвечаны Дню пажылых людзей.
14 кастрычніка Бігосаўская бібліятэка правяла пасяджэнне
клуба “Сябровачка” пад назвай “Я гимн матери пою”.
25 кастрычніка раённая бібліятэка арганізавала сустрэчу
“Па-беларуску сэрцайка пяе” з паэтам Станіславам Валодзькам,
ураджэнцам Астравецкага раёна, жыхаром г. Даўгаўпілса (Латвія).
Віцебская раённая сетка публічных бібліятэк
1 кастрычніка да Дня пажылых людзей у бібліятэкахфіліялах адбыліся гадзіны шчырай размовы, вечары-ўспаміны,
вечары адпачынку: “Вы возрасту скажите – не спеши”
(Скрыдлёўская сельская бібліятэка-клуб), “Узрост мудрасці і
сталасці” (Мазалаўская сельская бібліятэка), “Согреем ладони,
разгладим морщинки” (Альгоўская сельская бібліятэка), “Людзі
ласкай лечацца людской” (Вымнянская сельская бібліятэка),
“Перабіраючы ў памяці гады” (Капцянская сельская бібліятэка).
14 кастрычніка Дню маці былі прысвечаны тэматычныя
вечары, падрыхтаваныя сумесна з клубнымі работнікамі: “Сэрца
маці – выток дабрыні” (Капцянская сельская бібліятэка), “Шар
11

зямны на далонях матулі” (Вымнянская сельская бібліятэка), “Я
гимны матери пою” (Альгоўская, Заронаўская сельскія бібліятэкі),
“О той, кто нам дарит и жизнь и тепло” (Даўжанская сельская
бібліятэка), “Все меркнет перед именем твоим” (Замастоцкая
сельская бібліятэка).
20 кастрычніка ў Бабініцкай сельскай бібліятэцы для вучняў
сярэдняга школьнага ўзросту прайшла экалагічная гульняпадарожжа “Агроэкологический экспресс”.
27 кастрычніка ў рамках пасяджэння дзіцячага экалагічнага
клуба “Адуванчык” у гімназіі № 6 г. Віцебска цэнтральная раённая
бібліятэка правяла завочную экалагічную экскурсію “Блакітныя вочы
роднай зямлі”.
29 кастрычніка адбылося раённае свята, прысвечанае 500годдзю з часу заснавання мястэчка Янавічы, да якога ў
гарпасялковай
бібліятэцы
былі
праведзены
наступныя
мерапрыемствы: гадзіна краязнаўства “Гісторыя і сучаснасць
мястэчка Янавічы”, гісторыка-краязнаўчая віктарына “Тут род мой,
выток мой, дарога мая”, прэзентацыя буклета “Янавічам – 500 год”.

Акрамя таго, тут можна было пазнаёміцца з батлейкай,
створанай галоўным мастаком тэатра Алесем Сідаравым паводле
традыцыйнага магілёўскага ўзору. Падчас адкрыцця выставы
батлеечную драму “Цар Ірад” прэзентавалі вядучыя артысты
лялечнай сцэны Ганна Сцепанец і Юрась Франкоў.
Няхай жа споўняцца шматлікія пажаданні юбілярам – тады
працяг гісторыі “Лялькі” абяцае быць светлым і радасным. А
гледачы атрымаюць яшчэ больш задавальнення ад спектакляў
любімага калектыву.

Гарадоцкая раённая сетка публічных бібліятэк
21 кастрычніка на базе цэнтральнай раённай і Прудніцкай
сельскай бібліятэк адбыўся выязны семінар “Сельская бібліятэка:
пошук свайго месца ў інфраструктуры вёскі і грамадскім жыцці
насельніцтва”.
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Лепельская раённая сетка публічных бібліятэк
1 кастрычніка ў Бароўскай бібліятэцы да Дня пажылых
людзей адбылася літаратурна-музычная вечарына “Осень жизни,
как и осень года, надо благодарно принимать”, у Слабадской
біблітятэцы – літаратурна-музычная гадзіна “Кружыць восень
вальсам лістапада”.
14 кастрычніка ў Старалядненскай бібліятэцы да Дня маці
праведзена літаратурна-музычная кампазіцыя “Калі ты побач –
жыццё святлей”, у Поплаўскай бібліятэцы – тэматычны вечар “Ад
рук, ад вуснаў, да вачэй тваіх пачаўся свет ласкавы і пакорны…”, у
Стайскай бібліятэцы – музычна-паэтычны вечар “Я гимны матери
пою”.
14 кастрычніка ў раённай бібліятэцы ў рамках
прафесійнага клуба “ДИВО” адбыўся юбілейны бенефіс дырэктара
сеткі публічных бібліятэк Лепельскага раёна І. У. Тарасавай пад
назвай “Мая бібліявяршыня”.
26 кастрычніка ў раённай бібліятэцы адбылася правая
кансультацыя “Правы інвалідаў”.
30 кастрычніка галерэя “Арт-Лепель” запрасіла на
адкрыццё фотавыставы Я. П. Шчуканава “Крым. Шлях да гор”.
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Сабіна Радзько

ПАДАРОЖЖА Ў КРАІНУ ДЗЯЦІНСТВА
Бібліяграфічны спіс літаратуры

некалькіх артыстаў. Акрамя гэтага, самыя адданыя члены
калектыву былі адзначаныя ўзнагародамі абласнога і гарадскога
ўпраўленняў культуры, Кастрычніцкага райвыканкама, а таксама
рэспубліканскага і абласнога камітэтаў прафсаюзу работнікаў
культуры.
Павіншаваць калег прыехалі кіраўнікі ўсіх лялечных
калектываў Беларусі, а таксама дырэктар Смаленскага тэатра
лялек. Завітаў на свята і госць з далёкага замежжа – вядомы
балгарскі пісьменнік Панча Панчаў. Некалькі дзесяцігоддзяў таму
адна з яго п’ес ішла на сцэне тэатра імя Якуба Коласа, а ў лютым
гэтага года Віктар Клімчук паставіў на сцэне “Лялькі” спектакль па
п’есе П. Панчава “Прынцэса і Свінапас”.
Падарункі лялькаўцам
прынеслі
таксама
дырэктар
Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Глеб Савіцкі, дырэктар
Віцебскай абласной бібліятэкі імя У. І. Леніна Аляксандр Сёмкін,
прадстаўнікі іншых абласных і гарадскіх устаноў культуры.
Самым яркім і відовішчным аказалася віншаванне ад імя
калектыву акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа.
Праўда, падарыць Віктару Клімчуку сваю каларытную шапачку
блазна дырэктар коласаўцаў Рыгор Шацько адмовіўся –
адгаварыўся тым, што гэта частка рэквізіту.
Праз тыдзень пасля афіцыйных святкаванняў калектыў
“Лялькі” атрымаў магчымасць яшчэ раз парадавацца за сваіх калег.
Мастацкі кіраўнік тэатра, заслужаны дзеяч мастацтваў Віктар
Клімчук і вядучы артыст Юрась Франкоў былі ўзнагароджаны
Граматамі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Іх уручыў
дэпутат Аляксандр Ласякін.
З 21 кастрычніка
па 7 лістапада ў Музычнай гасцёўні працавала выстава, прысвечаная
25-годдзю
Беларускага
тэатра
“Лялька”. Тут можна
было пабачыць дэкарацыі, касцюмы і некалькі дзесяткаў лялек
(у
асноўным
марыянетак) са спектакляў “Дзед і Жораў”, “Загубленая душа, або Пакаранне грэшніка”,
“Аладдзін” і “Чароўная зброя Кэндзо”.
Сцэнаграфію і лялькі для гэтых – і яшчэ прыблізна для 50
пастановак вядомага віцебскага калектыву – распрацавалі мастакі
Алесь Сідараў і Ганна Сідарава. Іх праца не аднойчы высока
ацэньвалася журы міжнародных тэатральных фестываляў.
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Лёзненская раённая сетка публічных бібліятэк
У кастрычніку раённая бібліятэка запрасіла моладзь і
падлеткаў на сустрэчу з цікавай кнігай “Зямля сілы. Белавежская
пушча”, дзіцячая бібліятэка для дзяцей сярэдняга ўзросту правяла
гадзіну прыгажосці “Саламяныя цуды Віцебшчыны”, а электроннае
падарожжа па старонках газеты “Культура” пад назвай “Беларусь.
Загадкі старажытных муроў” было здзейснена ў бібліятэцы
аграгарадка “Новае Сяло”.
Міёрская раённая сетка публічных бібліятэк
14 кастрычніка ў цэнтральнай бібліятэцы адбылося
чарговае пасяджэнне жаночага клуба “Бажэна” пад назвай “Скажам
добрае слова пра маці”.
28 кастрычніка ў Міёрскай дзіцячай бібліятэцы праведзена
літаратурная гадзіна “Няхай любоў да роднай кнігі будзе з вамі ўсё
жыццё” з удзелам маладой паэтэсы Алены Басікірскай.
Пастаўская раённая сетка публічных бібліятэк
14 кастрычніка да Дня маці ў раённай бібліятэцы адбылося
пасяджэнне клуба па інтарэсах “Сучаснікі” пад назвай “Платочек
сердцу дорогой”.
19 кастрычніка на базе Юнькаўскай сельскай бібліятэкі
прайшоў семінар “Бібліятэка як носьбіт нацыянальнай культурнай
спадчыны”.
25 кастрычніка ў публічным цэнтры прававой інфармацыі
раённай бібліятэкі адбылася гутарка з навучэнцамі Пастаўскага
прафкаледжа на тэму “Стать преступником очень легко” з удзелам
інспектара па справах непаўналетніх Наталлі Францаўны
Трыфанавай.
Полацая раённая сетка публічных бібліятэк
1 кастрычніка да Дня пажылых людзей Фарынаўская
бібліятэка правяла ўрок міласэрнасці “Захаваць у сэрцы дабрыню”.
Да Дня маці Ветрынская гарпасялковая бібліятэка сумесна
са школай мастацтваў правялі паэтычную гадзіну “Твою любовь
храню и умножаю” з удзелам членаў літаратурнага аб’яднання
“Наддзвінне”, Мацюшэўская бібліятэка сумесна з СДК – вечарыну
“Свята матулінага ручніка”, на якую былі запрошаны шматдзетныя
маці, Бабыніцкая бібліятэка-клуб сумесна са школай – літаратурнамузычны вечар “По какой бы ты тропе не шел, мамина любовь над
нею светит” з удзелам старшыні раённага жаночага Савета.
Ушацкая раённая сетка публічных бібліятэк
У кастрычніку Кубліцкая сельская бібліятэка да Дня пажылых
людзей правяла тэматычны вечар “А годы летят…”, Сарочынская
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сельская бібліятэка да Дня маці падрыхтавала святочны вечар
“Радзіма пачынаецца з маці”, а цэнтральная бібліятэка да Дня
работніка культуры арганізавала шоу-праграму “Говорит и
показывает Ушачская ЦБС”.
Шумілінская раённая сетка публічных бібліятэк
5 кастрычніка ў Слабадской сельскай бібліятэцы да Дня
маці праведзена гасцёўня "Мілая, пяшчотная, добрая ...", а 14
кастрычніка ў Обальскай гарпасялковай бібліятэцы – конкурс
вершаў сярод дзяцей ад 9 да 14 год пад назвай “Любімая і родная”.
16 кастрычніка раённая бібліятэка запрасіла пажылых
людзей на пасяджэнне літаратурна-музычнай гасцёўні “Цяпло
сцюдзёнай восені”.
•

“ЛЯЛЬКА” АДСВЯТКАВАЛА ЮБІЛЕЙ
22 кастрычніка Беларускі тэатр “Лялька” адсвяткаваў
сваё 25-годдзе. Яго гісторыя распачалася ў сценах акадэмічнага
драматычнага тэатра імя Якуба Коласа са стварэннем невялікай
лялечнай трупы пад кіраўніцтвам рэжысёра Віктара Клімчука.
Першай пастаноўкай стаўся “Дзед і Жораў” паводле п’есы В.
Вольскага. За чвэрць стагоддзя віцябляне пабачылі блізу 60
цікавых спектакляў, а многія колішнія гледачы з задавальненнем
прыводзяць у “Ляльку” сваіх дзяцей.

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА

У кастрычніку ў Віцебскім абласным краязнаўчым музеі
адбылася
навукова-практычная
канферэнцыя
“Віцебскія
старажытнасці–III”, на якой абмяркоўваліся пытанні археалогіі,
краязнаўства, музеязнаўства і фарміравання музейных калекцый.
http://nspaper.by/2011/10/19/iz-glubiny-vekov.html
Музей беларускага кнігадрукавання папоўніўся дзвюма
кнігамі пачатку ХХ стагоддзя: “Евангелие-тетр”, выдадзенай у
1910 г. Хрысціянскай друкарняй пры Праабражэнскім багадзельным
доме ў Маскве, і зборнікам “Златоустъ”, выдадзеным там жа ў
1913 г.
http://polotsk.museum.by/node/24165
Праект Музея беларускага кнігадрукавання "Родам са
славутага града Полацка" (роля Францыска Скарыны і Сімяона
Полацкага ў фарміраванні і развіцці ўсходнеславянскай культуры)
стаў дыпламантам конкурсу музейных мемарыяльных праектаў
усерасійскай гісторыка-літаратурнай прэміі “Аляксандр Неўскі”.
http://polotsk.museum.by/node/24035
“Святло нашых продкаў” – пад такой назвай у Шумілініскім
краязнаўчым музеі праходзіць выстава газавых лямпаў, што
расказвае пра асвятляльныя прыборы, якімі карысталіся нашы
продкі да электрычных лямпачак. Гэта і самаробныя лямпы, і
чыгуначныя ліхтары, і асвятляльнікі з Германіі і Францыі. Экспанаты
для выставы прадаставіў са сваёй калекцыі Аляксей Коц.
http://www.shumilino.by/?p=4812
•

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

АХОВА ПОМНІКАЎ

11 кастрычніка ў Віцебску адбылося ўрачыстае адкрыццё
мемарыяльнай дошкі на доме па адрасе: вул. Чапаева, 14, дзе,
пачынаючы з 1961 г. да 1987 г., жыў наш зямляк, дзіцячы
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Вядома, невялікая глядзельная зала ніяк не магла змясціць
усіх жадаючых. Тыя ж, каму пашчасціла завітаць на свята, атрымалі
магчымасць пабачыць святочную імпрэзу па матывах самай
вясёлай лялькаўскай пастаноўкі – “Дэкамерона”. Не было недахопу
ні ў песнях, ні ў танцах, ні ў віншаваннях, ні ў падарунках. А жарты
артыста Алеся Маханькова – асноўнага вядучага праграмы –
неаднаразова выклікалі смех і апладысменты гледачоў.
Начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама
Уладзімір Цярэнцьеў выказаў спадзяванне, што праз пяць гадоў
“Лялька” будзе святкаваць свой дзень народзінаў у новым будынку,
на вуліцы Энгельса, дзе ў глядзельнай зале можна будзе сабраць
значна больш прыхільнікаў тэатральнага майстэрства. Уладзімір
Уладзіміравіч прынёс з сабою граматы і падзякі аблвыканкама для
19

МЕРАПРЫЕМСТВЫ,
ЯКІЯ НЕ ЎВАЙШЛІ Ў ПАПЯРЭДНІ ВЫПУСК
24–26 верасня дэлегацыя з г. Ферль (Германія) наведала
віцебскую мастацкую школу № 1.
http://gorod.vitebsk.by/news/30-09-2011/nemeckie-hudogniki.html
30 верасня ў Мастацкай галерэі Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музея-запаведніка адкрылася выстава твораў
мастачкі Кацярыны Сумаравай.
http://polotsk.museum.by/node/23815
У верасні ў Франкфурце-на-Одэры адбыўся III Міжнародны
музычны фестываль, у якім прыняў удзел віцебскі шоу-балет
“Сенсацыя”.
http://www.vitbichi.by/?p=12688

пісьменнік-казачнік Рыгор Логвінавіч Шакулаў (1910–1987). Падзея
была прымеркавана да 101-й гадавіны з дня нараджэння
пісьменніка. Аўтар мемарыяльнага знака – член Беларускага саюза
мастакоў скульптар А. Гвоздзікаў.
Народнае слова. – 2011. – 13 кастр. – С. 10.
20 кастрычніка ў выставачнай зале “Духаўскі круглік”
адбылася сустрэча з галоўным спецыялістам аддзела культуры
Віцебскага гарвыканкама Пятром Падгурскім, якая была
прысвечана праблеме захавання гісторыка-культурнай спадчыны
сучаснага Віцебска.
http://www.gck.by/2011/10/chto-imeem-to-xranim/

МАСТАЦТВА
З 7 кастрычніка ў Аршанскай гарадской мастацкай галерэі
імя В. А. Грамыкі працуе выстава “Геральдычны вянок
Віцебшчыны”, на якой прадстаўлены гербы адміністрацыйнатэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак Віцебскай вобласці.
Народнае слова. – 2011. – 13 кастр. – С. 10.
http://www.orshanka.by/?p=11126#more-11126
Дзіцячая музычная школа № 1 г. Віцебска арганізавала
першы на адноўленай сцэне вялікай канцэртнай залы канцэрт,
прысвечаны Дню маці.
Народнае слова. – 2011. – 18 кастр. – С. 3.
http://www.vitbichi.by/?p=12688
У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрыта выстава
“Мая
любоў,
родная
Беларусь!”
навучэнцаў
мастацкіх
спецыяльнасцяў Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і
мастацтваў, прымеркаваная да 40-годдзя навучальнай установы. У
экспазіцыі прадстаўлена каля паўсотні работ з тэкстылю: ручное
ткацтва, вышыўка, батык, лялькі і інш. Гэта дыпломныя і творчыя
работы выпускнікоў розных гадоў. Тэма любві да радзімы
аб’ядноўвае і іншыя экспазіцыі, размешчаныя на розных пляцоўках.
У культурна-гістарычным комплексе «Залатое кальцо Віцебска
“Дзвіна”» выстаўлены жывапісныя і дызайнерскія работы
навучэнцаў каледжа, у музеі-сядзібе І. Рэпіна – дэкаратыўнапрыкладное мастацтва. Там жа адкрыта персанальная выстава
жывапісу навучэнца Аляксандра Грышанава. У культурна-дзелавым
цэнтры “Першамайскі” можна ўбачыць выставу батыка.
http://www.vitbichi.by/?p=12688
У музычнай гасцёўні г. Віцебска прайшла выстава вінілавых
цацак Vinyl Toys Show.
Витьбичи = Віцьбічы. – 2011. – 22 окт. – С. 16.
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•

ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА

З 12 па 31 кастрычніка ў выставачнай зале Віцебскага
абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці прайшла
выстава жывапісу мастакоў Уладзіміра і Аляксея Літвіных з г.
Віцебска. На выставе Уладзіміра Літвіна “Партрэт сучасніка”
прадстаўлена галерэя партрэтаў 26 сучаснікаў-віцяблян, якія, на
погляд мастака, унеслі значны ўклад у развіццё розных галін
жыццядзейнасці горада і вобласці. Аляксей Літвін, як сучасны
мастак-авангардыст, прадставіў творы жывапісу гэтага напрамку на
выставе “Пад сонцам віцебскай зямлі”.
Віцебскі АМЦНТ
У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі адкрыліся дзве
выставы, прысвечаныя Дню маці. Экспазіцыю “З любоўю” склалі
пейзажы віцебскіх мастачак – Вольгі Ануфрыевай, Наталлі
Самсонавай і Антаніны Маісеевай. Выставу “Вянок талентаў”
падрыхтавалі педагогі і навучэнцы індустрыяльна-педагагічнага
каледжа, на якой можна было ўбачыць вячэрняе адзенне і
экстравагантныя пастыжы – аб’ёмныя прычоскі, аздобленыя
дэкаратыўнымі элементамі.
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7611
“Рэха старых сцен” – пад такой назвай у выставачнай зале
Цэнтра сучаснага мастацтва адкрылася першая персанальная
выстава графікі маладога віцебскага мастака Юрыя Патоцкага,
выпускніка мастацка-графічнага факультэта ВДУ імя П. М.
Машэрава, майстра па кераміцы культурна-гістарычнага комплексу
“Дзвіна”.
http://www.skif-vit.by/vp/archive/148-vp487ma/995-l--r--.html
http://www.vitbichi.by/?p=12562
Салон-галерэя “Сцяна” прапанаваў у кастрычніку
выставу карцін Маргарыты Сайфугаліевай “Жывіце ў
радасці”.
http://www.vitnews.by/post/2011/10/14/-выставкаМаргариты-Саифугалиевои.aspx
У Мастацкай галерэі г. Полацка адкрыта персанальная
выстава партрэтаў Святланы Врублеўскай.
http://polotsk.museum.by/node/24015
•

ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОЕ МАСТАЦТВА

У Глыбоцкім раённым Доме рамёстваў адкрылася
перасоўная выстава “Народны касцюм заходняй Віцебшчыны”,
экспанаты для якой прадставілі Германавіцкі гісторыкаэтнаграфічны музей, Пастаўскі і Браслаўскі музеі, а таксама Полацкі
музей традыцыйнага ткацтва Паазер’я. На выставе можна
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пазнаёміцца з узорамі мужчынскага і жаночага, будзённага і
святочнага аддзення, якое насілі нашы продкі ў канцы XIX – пачатку
XX стагоддзяў.
http://www.vg=gazeta.by/index.php?option=com_content&view=article&i
d=550:-q-q&catid=39:2010-03-05-19-40-48&Itemid=66
•

МУЗЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ

Пасля рэканструкцыі адкрыта Віцебская дзіцячая музычная
школа № 1 – старэйшая музычная школа Беларусі.
http://gorod.vitebsk.by/news/18-10-2011/shkola.html
18 кастрычніка ў Віцебскай абласной філармоніі адбылася
прэм’ера музычнага праекта “Арган Адысеі” польскага кампазітара і
арганіста Дарыуша Пшыбыльскага, якая дала магчымасць
пазнаёміцца з сучаснымі тэндэнцыямі ў музычнай культуры. У
праекце прынялі ўдзел восем маладых кампазітараў з Польшчы,
Беларусі, Вялікабрытаніі, Германіі, Украіны і Южнай Карэі. Канцэрт
арганнай музыкі ў Віцебску падрыхтаваны пры садзейнічанні
Польскага інстытута ў Мінску. Дарыуш Пшыбыльскі з’яўляецца
вучнем вядомага польскага музыканта Марціна Блажэвіча,
выкладае ў Музычным універсітэце імя Ф. Шапэна ў Варшаве,
з’яўляецца аўтарам опер, сімфанічных, камерных і вакальных
твораў.
Народнае слова. – 2011. – 20 кастр. – С. 10.
http://vitebsk-region.gov.by/ru/news/culture?mode=one_new&id=7622
•

ТЭАТРАЛЬНАЕ ЖЫЦЦЁ

2 кастрычніка Беларускі тэатр “Лялька” распачаў сезон
казкай “Воўк і раз, два, тры”. Перад спектаклем маленькім гледачам
і іх бацькам была паказана эстрадна-цыркавая праграма з удзелам
артыстаў-лялечнікаў і спартыўнага клуба “Драйф” (трэнер па
мастацкай гімнастыцы Ганна Несцерава). Пасля спектакля для
дарослых “Дэкамерон” адбылося ўзнагароджанне лепшых артыстаў
мінулага сезона. У намінацыі “Лепшая мужчынская роля”
пераможцай вызначаны Алесь Маханькоў за ролю Гнома ў
спектаклі “Сунічкі для Веліканачкі”. Роля Прынцэсы ў “Прынцэсе і
Свінапасе”, якую выконвала Вольга Лазебная, адзначана як лепшая
роля сезона. Алег Рыхтар узнагароджаны ў намінацыі “Лепшая
эпізадычная роля” за ўвасабленне ролі Крумкача ў спектаклі
“Сунічкі для Веліканачкі”.
http://www.vitbichi.by/?p=12414
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