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Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих ансамблів та оркестрів
струнно-смичкових інструментів «Зіграємо разом: Україна»

1 червня 2017 р.

1 червня 2017 року у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва
України  відбудеться  Всеукраїнський  фестиваль-конкурс  дитячих  ансамблів  та  оркестрів
струнно-смичкових  інструментів  «Зіграємо  разом:  Україна»,  який  буде  приурочено  до
Міжнародного Дня захисту дітей.

Метою фестивалю-конкурсу є обмін творчими досягненнями й досвідом з питань
музичної  педагогіки  між  представниками  різних  регіонів  України,  поширення  дитячого
музичного  мистецтва  та  класичної  музики,  підвищення  інтересу  до  струнно-смичкових
інструментів та дитячого інструментального виконавства, привернення уваги спільноти до
прагнення об’єднати представників різних областей України за допомогою музики та дитячої
творчості.  Учасниками  фестивалю-конкурсу  стануть  ансамблі  малих  форм  (дуети,  тріо,
квартети),  ансамблі  скрипалів,  камерні  оркестри  музичних  шкіл,  шкіл  мистецтв  та
спеціалізованих музичних навчальних закладів.

Не випадково фестиваль-конкурс проходить в стінах унікальної архівної установи,
яка  зберігає  найцінніші  документи  з  історії  становлення,  розвитку  та  сучасного  стану
українського  музичного  мистецтва,  творчий  доробок  його  видатних  діячів  –  ЦДАМЛМ
України.

У  рамках  фестивалю-конкурсу  відбудеться  стаціонарна  виставка  унікальних
архівних документів та музейних предметів із особових фондів видатних діячів українського
мистецтва Б. М. Лятошинського, Ю. С. Мейтуса, К. Г. Стеценка, С. П. Дрімцова «Мистецтво
дароване народу…». Крім того, будуть проведені оглядові екскурсії Архівом-музеєм, під час
яких  учасники  фестивалю  отримають  змогу  ознайомитись  з  експозиціями  меморіальних
кабінетів  діячів  української  культури  –  А. С. Малишка,  П. І. Майбороди,  О. П. Довженка,
М. П. Глущенка та ін.
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По завершенню заходу відбудеться нагородження переможців та спільне виконання
усіма учасниками фестивалю-конкурсу музичного твору «Ода до радості» Л. Бетховена на
Софійській площі. 

В  урочистому відкритті  виставки  візьмуть  участь  Президент  ГО  «ESTA-УКРАЇНА»
Наталія Коптєнкова, директор ЦДАМЛМ України Олена Чижова, музикознавці, музиканти,
представники центральних державних архівів, спілок та творчої інтелігенції. 

Олена Чижова, директор ЦДАМЛМ України: «Українське суспільство відчуває
виразну  потребу  у  проведенні  таких  заходів,  адже  Всеукраїнський  фестиваль-конкурс
«Зіграємо  разом:  Україна»  привертає  увагу  не  лише  до  дитячої  творчості  та  розвитку
музичного  мистецтва  в  Україні,  а  й  покликаний  сприяти  налагодженню  міцних  дружніх
зв’язків між різними її регіонами. Приємно, що фестиваль проходить в стінах Архіву-музею,
який є  однією із  найбільших в Україні  скарбниць архівних документів  саме мистецького
профілю.  Наша  установа  завжди  рада  долучитись  до  культурних  заходів  та  соціально
значущих проектів».

Наталія Коптєнкова, Президент Громадської організації викладачів-струнників
«ESTA-Україна»:  «В останній час колективне музичення стає дуже популярним в Україні.
Дітям подобається  грати  в  ансамблях  та  оркестрах.  Фестиваль-конкурс  «Зіграємо разом»
відбувається  третій  рік  поспіль  в  протилежних  українських  регіонах  –  на  заході,  сході
України та в Києві. Головна мета нашого заходу – привернути увагу суспільства до дитячої
творчості. Саме тому після основної конкурсної програми усі учасники заходу виходять на
центральні  площі міст та виконують разом один твір.  Цього року учасникам фестивалю-
конкурсу «Зіграємо разом: Україна» дуже пощастило доторкнутися до історії українського
мистецтва, тому що вони будуть виступати в стінах Архіву-музею, де зберігаються рідкісні
документи,  рукописи  відомих  композиторів,  їх  особисті  речі.  Символічно,  що  наш
фестиваль-конкурс проходить в Міжнародний День захисту дітей. Безперечно, такі заходи
дуже важливі  в  вихованні  наступного  покоління,  яке  обов’язково  в  подальшому повинно
стати більш освіченим та робити все для збереження української історії». 

Адреса ЦДАМЛМ України: вул. Володимирська, 22-А, 
територія Національного заповідника «Софія Київська» (центральний вхід).
Для отримання детальнішої інформації, 
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