
План проведення концертної програми культурно – мистецького свята 

«Містерії Купала з Григорієм Варсавою»  

03.06.2021 року 

 на головній сцені з 15.00 години до 18.45 годин 

Вступне слово ведучих  

I концертний блок (з 15:05 по 15:45 годин) 

1. Фольклористичний гурт «Муравський шлях»  обласного організаційно – 

методичного центру культури та мистецтва (керівник – заслужена 

артистка України Галина Лук’янець)  

2. Фольклорно – етнографічний колектив «Весниця» структурного  

підрозділу «Центральний будинок науки і техніки Харківської дирекції 

залізничних перевезень» (керівник Альона Кипаренко) 

3. Зразковий ансамбль танцю «Мрія» муніципального центру культури та 

аматорів мистецтва (керівники Людмила Бартош, Світлана Гончаренко) 

– «Віночок» український танець 

4. Вокальний ансамбль «Калина» Біляївської сільської ради Лозівського 

району (керівник В.В. Демидчук)  

5. Вокальний дует «Рожевий квіт» Центру культури та дозвілля Біляївської 

сільської ради Лозівського району (керівник Галина Бондаренко) 

   

6. Зразковий ансамбль танцю «Мрія» муніципального центру культури та 

аматорів мистецтва (керівники Людмила Бартош, Світлана Гончаренко) 

– «Закарпатський дівочий танец» 

7. Фольклорний гурт «Ой рано – рано» дитячої музичної школи №7 ім. 

Мусоргського міста Харків (керівник – Заслужена артистка України 

Галина Лук’янець)   

ІНТЕРАКТИВ З ГЛЯДАЧАМИ  

ІI концертний блок (з 15:45 по 16:55 годин) 

8. Народний фольклорний колектив «Шарівчанка» Шарівського 

сільського клубу – філії комунального закладу Богодухівської міської 

ради «Міський будинок культури» (керівник Олександр Субота) 

9. Дитячий вокальний ансамбль «Джерельце» Шарівського сільського 

клубу – філії комунального закладу Богодухівської міської ради 

«Міський будинок культури» (керівник Олександр Субота) 

10. Естрадний вокальний гурт «Дивоцвіт» (керівник Олександр Субота) 

11. Народний аматорський колектив «Черешеньки» Попівського будинку 

культури Наталинської сільської ради Красноградського району 



12. Дитячий вокальний гурт «Дивограй» Попівського Будинку культури 

Наталинської сільської ради Красноградського району  

 

13.  Народний аматорський колектив української пісні «Криниченька» 

Гутянського сільського клубу -  філії комунального закладу 

Богодухівської міської ради «Міській будинок культури» (керівник 

Лариса Сіренко) -     

14. Фольклорний ансамбль «Горлиця» Гутянського сільського клубу – філії 

комунального закладу Богодухівської міської ради «Міський будинок 

культури» ( керівник Наталія Горелова) - 

15. Народний вокальний ансамбль «Всесвятські переспіви» 

Старомерчицького будинку культури Валківської міської ради (керівник 

– Тамара Новосельцева)  

ІНТЕРАКТИВ З ГЛЯДАЧАМИ  

ІІI концертний блок (з 16:55 по 17:55 годин) 

16. Народний фольклорний колектив «Лозовенчанка» Лозовеньківського 

сільского клубу Балаклійської міської ради 

17. Танцювальний колектив «Конфетті» Комунального закладу «Центр 

культури та дозвілля» Малоданилівської селищної ради – «Спогади» 

18. Ольга Павлова, солістка Палацу культури «Хімік» міста Первомайський  

19. Танцювальний колектив «Конфетті» Комунального закладу «Центр 

культури та дозвілля» Малоданилівської селищної ради – «На Івана 

Купала» 

20. Марина Старшиніна, солістка Палацу культури «Хімік» міста 

Первомайський 

21. Вокальний колектив «Надія» Протопопівського  Солоницівської 

селищної ради  

22.  Солістка вокального гурту «Світанок» Протопопівського 

СК Солоницівської селищної ради Галина Мартиненко     

23. Солістка вокального гурту «Світанок» Протопопівського 

СК Солоницівської селищної ради Оксана Колосар          

ІНТЕРАКТИВ З ГЛЯДАЧАМИ  

ІV концертний блок(з 17:55 по 18:45 годин) 

24. Народний аматорський фольклорний колектив «Слобода» Русько – 

Лозівського клубу Дергачівської міської ради -  

25. Народний аматорський ансамбль народної пісні «Чарівна пісня» 

комунальної установи «Будинок культури Дергачівської міської ради» 



26. Вокальний ансамбль «Червона калина» Вільшанського сільского 

Будинку культури Солоницівської селищної ради Харківського району 

(керівник Володимир Бас)  

27.  Вокальний ансамбль «Струни душі» Вільшанського сільского Будинку 

культури Солоницівської селищної ради Харківського району (керівник 

Олена Головко)  

28. Народний фольклорний ансамбль «Горлиця» Одноробівської філії 

Будинку культури Золочівської селищної ради 

Фінальне слово ведучих 

 


