31 травня в Ужгородському коледжі культури і мистецтв відбувся
обласний фестиваль ігрових програм «Грайлик-2016». Участь в якому
прийняли учасники народного театру РБК: Галега Каріна, Евеліна Хижняк,
Володимир Попович та режисер Маріанна Попович.

На суд поважного журі колектив представив сюжетно-ігрову програму
«Циркові пригоди Тусі, Барбарусі, а також клоунес Ірусі та Марусі».
До складу поважного журі
увійшли: голова журі – директор
Ужгородського коледжу культури і мистецтв Наталія Шетеля, головний
спеціаліст управління культури Закарпатської облдержадміністрації Світлана
Мендель, директор Обласного організаційно-методичного центру культури
Ганна Дрогальчук, мистецтвознавець, лауреат премії імені Йосипа Бокшая та
Адальберта Ерделі, старший викладач кафедри «Живопису» Закарпатської
академії мистецтв Роман Пилип, завідувач відділу Обласного організаційнометодичного центру культури Людмила Веклюк.

Автор iдеї проведення цього чудового мистецького дійства – викладачметодист циклової комісії культурно-дозвіллєвої діяльності і культурології
Ужгородського коледжу культури і мистецтв, директор фестивалю «Грайлик2016» Людмила Ухач.
Протягом дня учасники фестивалю проводили різноманітні ігрові
програми для дітей, які відрізнялись cюжетом, музичним оформленням,
використанням атрібутів, костюмами і звичайно іграми.
Глядачами і безпосередніми учасниками фестивалю стали Ужгородський
міський Центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; діти, батьки яких

перебувають у зоні АТО, студенти коледжу. Вони активно брали участь у
конкурсах, які проводились під час фестивалю, за що отримували гарні
подарунки та призи.

Першого червня, на Театральній площі
відбулося нагородження
переможців фестивалю-конкурсу у різних номінаціях.
Окрім цього, переможцями фестивалю було проведено велику кількість
цікавих ігор.
За підсумками конкурсу-фестивалю колектив був високо оцінений журі
та отримав Гран-при і заслужену перемогу у номінації «За кращу режисуру».
Колектив народного театру районного будинку культури ще раз
підтвердив, що в ньому працюють талановиті працівники, які достойно
представляють Свалявщину на різних конкурсах та фестивалях. Мають
досвід у проведенні подібних ігрових програм для дітей, на цьому колектив
не припиняє свою роботу,а вдосконалює свою майстерність і із задоволенням
продовжує працювати для дітей оздоровчих таборів загальоосвітніх шкіл та
ДНЗ.
Колектив дякує за високу оцінку журі, дякує організаторам фестивалю та
начальнику відділу культури і туризму Свалявської РДА Н.А. Шелеп за
підтримку колективу та змогу прийняти участь у фестивалі «Грайлик-2016».
Адже на меті проведення подібних заходів є виялення талантів, спілкування
та обмін досвідом всіх учасників, підтримання дружніх зв’язків між
районнами у культурній сфері і звичайно принести більше радості діткам у
цей складний час, побачити радість та усмішку, це найвища нагорода для
всіх учасників фестивалю.

