ПРАГРАМА
IХ абласнога агляду-конкурсу харэаграфічных калектываў Віцебшчыны

“Прыдзвінскія карункі”,
прысвечаная
Заслужанаму дзеячу культуры Беларусі
Івану Арцёмавічу Серыкаву
18 снежня 2020г.

г. Віцебск

І намінацыя
“На лепшае выкананне аўтарскіх танцаў Заслужанага
дзеяча культуры Беларусі Івана Арцёмавіча Серыкава”
1.
Вакальна-харэаграфічная
кампазіцыя
“Чубаценькі
верабей”,
балетмайстар Наталля Тарасава, выконвае Заслужаны аматарскі калектыў
Рэспублікі Беларусь народны ансамбль песні і танца “Яблынька”
ДУК “Гарадоцкі гарадскі Дом культуры”, кіраўнік Дзіна Сцяпанава
2. Народна-сцэнічны танец “Расшугалец” на фальклорным матэрыяле
Віцебскай вобласці, выконвае ансамбль песні і танца “Задорынкі” ДУА
”Дзіцячая школа мастацтваў г.Гарадка”, кіраўнік Таццяна Осіпава (9-12
год)
3. Харэаграфічная кампазіцыя “Скокі-закавыркі”, пастаноўка Валянціны
Вішнеўскай, выконвае Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі
Беларусь народны ансамбль народнага танца “На ростанях” УА “Віцебскі
дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў”, кіраўнік Сяргей Ракоўскі
4. Беларускі танец “Стрыкач”, выконвае студыя танца “Журавінка” ДУА
“Сярэдняя школа №14 г.Наваполацка”, кіраўнік Алена Новікава (9-12 год)
5.
Народна-сцэнічны
танец
“Расшугалец”,
выконвае
узорны
харэаграфічны калектыў “Каханачка” ДУА “Коханаўская дзіцячая школа
мастацтваў”, кіраўнік Наталля Юшкевіч (13-15 год)
6. Народна-сцэнічны танец “Пляскач”, выконвае узорны харэаграфічны
калектыў “Каханачка” ДУА “Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў”,
кіраўнік Наталля Юшкевіч (13-15 год)
7.
Народна-сцэнічны
танец
“Расшугалец”,
выконвае
узорны
харэаграфічны калектыў “Натхненне” ДУА “Арэхаўская дзіцячая школа
мастацтваў” Аршанскага раёна, кіраўнік Алена Белянкова(13-15 год)

8. Беларускі танец ”Полька-Віцябчанка“, выконвае харэаграфічны
калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 імя А.С.Пушкіна г.Віцебска”,
кіраўнік Валянціна Вішнеўская (9-12 год)
9. Кадрыля “Зязюлька”, выконвае харэаграфічны калектыў “Карагод”
ДУА “Гімназія №3 імя А.С.Пушкіна г.Віцебска”, кіраўнік Валянціна
Вішнеўская (9-12 год)
10. Абрадавы танец “У бутэлечкі насыпала гарох…”, выконвае
харэаграфічны калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 імя А.С.Пушкіна
г. Віцебска”, кіраўнік Валянціна Вішнеўская (13-15 год)
11. Беларускі танец “Закаблукі”, выконвае ўзорны харэаграфічны
калектыў “Крынічка” ДУ “Палац культуры “Руба”, кіраўнік Святлана
Нікалаенка (9-12 год)
12. Кадрыля “Паазерская трохкаленная”, выконвае Заслужаны аматарскі
калектыў Рэспублікі Беларусь народны ансамбль танца “Лявоніха” ДУ
“Цэнтр культуры “Віцебск”, кіраўнік Міхаіл Ананьеў
13. “Камары гудуць”, выконвае узорны харэаграфічны калектыў “Лялькі”
Дзяржаўнай установы культуры “Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і
народнай творчасці”, кіраўнік Людміла Гуйда (13-15 год)

II намінацыя
“На лепшую новую балетмайстарскую пастаноўку
беларускай накіраванасці”
1. Харэаграфічная кампазіцыя “Карагод”, выконвае харэаграфічны
калектыў “Касавіца” ДУА “Міёрская дзіцячая школа мастацтваў”,
кіраўнік Аляксандра Катышава (14-16 год)
2. Харэаграфічная кампазіцыя “Задорные скокі”, выконвае ўзорны
харэаграфічны калектыў “Весёлая карусель” ДУА ”Віцебскі гарадскі
цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік Алена Маркава
(змешаная)
3. Беларускі народны танец “Лявоніха”, выконвае ўзорны харэаграфічны
ансамбль “Зацея” ДУА “Лепельская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік
Святлана Шэстала (9-12 год)
4.Харэаграфічная кампазіцыя “Вярба”, выконвае ўзорны харэаграфічны
ансамбль “Зачаравашкі” ДУА “Лепельская дзіцячая школа мастацтваў”,
кіраўнік Дзіяна Былінская (9-12 год)

5. Харэаграфічная кампазіцыя “Маладая Беларусь”, выконвае ансамбль
песні і танца “Задорынкі” ДУА ”Дзіцячая школа мастацтваў г.Гарадка”,
кіраўнік Таццяна Осіпава (9-12 год)
6. Харэаграфічная кампазіцыя “Хлеб ды соль”, выконвае танцавальны
клуб “Залаты ўзрост” ДУ “Навалукомльскі Палац культуры”, кіраўнік
Наталля Томашава
7. Харэаграфічная кампазіцыя “Край белакрылы”, пастаноўка Галіны
Максімавай, выконвае Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі
Беларусь узорны ансамбль класічнага танца “Піруэт”, кіраўнік Іна
Паўленка (13-15год)
8. Харэаграфічная кампазіцыя “Куточак Беларусі”, пастаноўка Юліі
Адаменка, выконвае Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь
узорны ансамбль класічнага танца “Піруэт”, кіраўнік Іна Паўленка (9-12
год)
9. Харэаграфічная кампазіцыя “Спеў дубраў”, выконвае Заслужаны
аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны ансамбль народнага
танца “На ростанях” УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і
мастацтваў”, кіраўнік Сяргей Ракоўскі
10. Беларускі народны танец “Расхадуха”, пастаноўка Анастасіі Тарэлка,
выконвае ўзорны ансамбль танца і песні “Прыдзвінскія россыпы” ДУК
“Цэнтр культуры г.Наваполацка”, кіраўнік Святлана Фядотава (змешаная)
11. Харэаграфічная кампазіцыя “Welkom to my Belarus”, выконвае
ансамбль танца “STREKOZA” ДУДА дзяцей і моладзі ў сферы культуры
“Мазалаўская дзіцячая школа мастацтваў” Віцебскага раёна, кіраўнік
Марына Яроменка (змешаная група)
12. Беларускі танец “Крутуха”, выконвае ансамбль танца “STREKOZA”
ДУДА дзяцей і моладзі ў сферы культуры “Мазалаўская дзіцячая школа
мастацтваў” Віцебскага раёна, кіраўнік Марына Яроменка (9-12 год)
13. Харэаграфічная кампазіцыя “Прывітанне маёй краіне”, выконвае
ўзорны харэаграфічны калектыў народнага танца “Задорынкі” ДУА
“Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, кіраўнік
Людміла Ляухіна (змешаная )
14. Беларускі танец “Лявоніха”, выконвае ўзорны харэаграфічны
ансамбль “Рамонкі” ДУДА “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі”,
кіраўнік Ганна Куко (9-12)
15. Харэаграфічная
кампазіцыя “Ой, лёлюшкі”, выконвае ўзорны
харэаграфічны калектыў “Такт” ДУК “ЦКС Браслаўскага раёна”, кіраўнік
Юлія Кеніньш (9-12 год)

16. Харэаграфічная кампазіцыя “Полацкія скокі”, выконвае студыя
танца “Журавінка” ДУА “Сярэдняя школа №14 г.Наваполацка”, кіраўнік
Алена Новікава (9-12 год)
17. Харэаграфічная кампазіцыя “Прыдзвінская праходачка”, выконвае
студыя танца “Журавінка” ДУА “Сярэдняя школа №14 г.Наваполацка”,
кіраўнік Алена Новікава (9-12 год)
18. Харэаграфічная кампазіцыя “Шчабятухі”, выконвае ўзорны
харэаграфічны калектыў “Большая перемена” ДУА “Сярэдняя школа
№18 імя Еўфрасінні Полацкай г.Полацка”, кіраўнік Ірына Казлоўская (1315)
19. Харэаграфічная кампазіцыя “За цябе Беларусь”, выконвае ўзорны
харэаграфічны калектыў “Большая перемена” ДУА “Сярэдняя школа №18
імя Еўфрасінні Полацкай г.Полацка”, кіраўнік Ірына Казлоўская
(змешаная)
20. Харэаграфічная кампазіцыя “Куточак Беларусі”, выконвае дзіцячы
харэаграфічны калектыў “Шарм” ДУК “Шумілінскі раённы цэнтр
культуры”, кіраўнік Дар’я Сцяпанава (13-15 год)
21. Харэаграфічная кампазіцыя “Вятры”, выконвае ўзорны харэаграфічны
калектыў “Каханачка” ДУА “Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў”,
кіраўнік Наталля Юшкевіч (9-12 год)
22. Харэаграфічная
кампазіцыя “Рэчанька”, выконвае ўзорны
харэаграфічны калектыў “Каханачка” ДУА “Коханаўская дзіцячая школа
мастацтваў”, кіраўнік Наталля Юшкевіч (13-15 год)
23. Харэаграфічная замалёўка “Скокі на балоце”, выконвае ўзорны
ансамбль танца “Лілея” ДУК “Лепельскі раённы Дом культуры”, кіраўнік
Святлана Сухамірава (змешаная)
24. Харэаграфічная кампазіцыя “Пава”, выконвае ўзорны ансамбль танца
“Лілея” ДУК “Лепельскі раённы Дом культуры”, кіраўнік Святлана
Сухамірава (змешаная)
25. Харэаграфічная мініацюра “Калыханка”, выконвае ўзорны ансамбль
харэаграфічных мініяцюр “Гранд-па” УА “Дзіцячая школа мастацтваў г.
Полацка”, кіраўнік Аляксандра Іванова (9-12 год)
26. Харэаграфічная кампазіцыя “Таўкачыкі”, выконвае харэаграфічны
калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 імя А.С.Пушкіна г.Віцебска”,
кіраўнік Валянціна Вішнеўская (13-15 год)

27. Харэаграфічная кампазіцыя “Праходачка”, выконвае харэаграфічны
калектыў “Карагод” ДУА “Гімназія №3 імя А.С.Пушкіна г.Віцебска”,
кіраўнік Валянціна Вішнеўская (13-15 год)
28. Беларускі танец “Лявоніха”, выконвае ўзорны харэаграфічны
калектыў “Лялькі” ДУК “Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і
народнай творчасці”, кіраўнік Людміла Гуйда (13-15 год)
29. Харэаграфічная кампазіцыя “На русальнай нядзелі”, выконвае ўзорны
ансамбль эстраднага танца “ВераНіка” філіяла №1 “Глыбоцкі ГДК” ДУК
“Глыбоцкая цэнтралізаваная клубная сістэма”, кіраўнік Аліна Зенькіна

III намінацыя
“На лепшы народны танец, у якім павінна быць
адлюстравана нацыянальная тэматыка, нацыянальныя
матывы”
1. Рускі танец “Варенька”, выконвае народны ансамбль танца
“Віцябчанка” УА “Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт”,
кіраўнік Марыя Семянкова
2. Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя “Я на печке молотила”, выконвае
Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь народны ансамбль
песні і танца “Яблынька” ДУК “Гарадоцкі гарадскі Дом культуры”,
балетмайстар Наталля Тарасава, кіраўнік Дзіна Сцяпанава
3. Харэаграфічная кампазіцыя “В горнице” , выконвае танцавальны
калектыў “Смайл” Лёзненскі РЦК ДУК “Лёзненская ЦКС”, кіраўнік
Яўгенія Цыганкова (змешаная група)
4. Цыганскі танец “Брычка”, выконвае ўзорны харэаграфічны ансамбль
“Зачаравашкі” ДУА “Лепельская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік
Дзіяна Былінская (9-12 год)
5. Народны стылізаваны танец “Хто рана ўстае…”, выконвае ўзорны
харэаграфічны ансамбль “Зачаравашкі” ДУА “Лепельская дзіцячая школа
мастацтваў”, кіраўнік Дзіяна Былінская (9-10 год)
6. Харэаграфічная кампазіцыя “На Івана, на Купала”, выконвае ансамбль
песні і танца “Задорынкі” ДУА ”Дзіцячая школа мастацтваў г.Гарадка”,
кіраўнік Таццяна Осіпава (9-12 год)

7. Малдаўскі танец “Хора”, выконвае Заслужаны аматарскі калектыў
Рэспублікі Беларусь народны ансамбль народнага танца “На ростанях”
УА “Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і мастацтваў”, кіраўнік Сяргей
Ракоўскі
8. Рускі народны танец “Валенки”, пастаноўка Анастасіі Тарэлка,
выконвае ўзорны ансамбль танца і песні “Прыдзвінскія россыпы” ДУК
“Цэнтр культуры г.Наваполацка”, кіраўнік Святлана Фядотава (змешаная)
9. Харэаграфічная кампазіцыя ”Запрашаем на свята”, выконвае ўзорны
харэаграфічны калектыў народнага танца “Задорынкі” ДУА “Віцебскі
гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”,кіраўнік Людміла
Ляухіна (змешаная)
10. Рускі танец “Барыня” , выконвае ўзорны харэаграфічны ансамбль
“Рамонкі” ДУДА “Віцебскі абласны палац дзяцей і моладзі”, кіраўнік
Ганна Куко (13-15 год)
11. Народны мексіканскі танец “Сапатэра”, выконвае народны яўрэйскі
нацыянальны вакальна-харэаграфічны ансамбль “Віцебскія дзяўчаты” ДУ
“Цэнтр культуры “Віцебск”, пастаноўшчык Павел Гарбуноў, кіраўнік
Жанна Наталевіч
12. Народны танец “Ливанская дабка”, выконвае шоў-гурт “Альянс” ДУК
“Палац культуры г.Барань Аршанскага раёна”, пастаноўшчык Таццяна
Голубева, кіраўнік Аляксандр Гавейка (13-15 год)
13. “Алжырскі танец”, выконвае шоў-гурт “Альянс” ДУК “Палац
культуры г.Барань Аршанскага раёна”, пастаноўшчык Таццяна Голубева,
кіраўнік Аляксандр Гавейка(ад 16 год)
14. ”Восточная сказка”, выконвае ўзорны харэаграфічны калектыў
“Большая перемена” ДУА “Сярэдняя школа №18 імя Еўфрасінні
Полацкай г.Полацка”, кіраўнік Ірына Казлоўская (13-15 год)
15. “Руская пляска”, выконвае ўзорны ансамбль танца “Гарэза” ДУ
“Цэнтр культуры “Віцебск”, пастаноўка А.Сапрончыка, кіраўнік Ірына
Пятроўская (змешаная)
16. “Коханаўскія прыгажуні”, выконвае ўзорны харэаграфічны калектыў
“Каханачка” ДУА “Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў”, кіраўнік
Наталля Юшкевіч (13-15 год)
17. Беларускі танец “Бульба”, выконвае ўзорны харэаграфічны ансамбль
“Іскаркі” ДУК “Цэнтр культуры “Полацк”, кіраўнік Таццяна Касцючэнка
(9-12 год)

18. Беларускі танец “Таўкачыкі”, выконвае ўзорны харэаграфічны
ансамбль “Іскаркі” ДУК “Цэнтр культуры “Полацк”, кіраўнік Таццяна
Касцючэнка (змешаная)
19. Рускі танец “Сени”, выконвае ўзорны харэаграфічны калектыў
“Натхненне” ДУА “Арэхаўская дзіцячая школа мастацтваў” Аршанскага
раёна, кіраўнік Алена Белянкова(13-15 год)
20. “Смоленский гусачок”, выконвае ўзорны харэаграфічны ансамбль
“Ладушкі” Культурна-спартыўнага цэнтра “Палац культуры і тэхнікі
чыгуначнікаў” Унітарнага прадпрыемства “Віцебскае аддзяленне
Беларускай чыгункі”, кіраўнік Таццяна Грынкевіч (8 год)
21. “Руская плясавая”, выконвае Заслужаны аматарскі калектыў
Рэспублікі Беларусь народны ансамбль танца “Лявоніха” ДУ “Цэнтр
культуры “Віцебск”, кіраўнік Міхаіл Ананьеў
22. “Ірландскі танец”, выковае ўзорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт”
ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”,
кіраўнік Анастасія Панова (змешаная)
23. “Іспанскі танец”, выковае ўзорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт”
ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”,
кіраўнік Анастасія Панова (змешаная)
24. “Кітайскі танец”, выковае ўзорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт”
ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”
кіраўнік Анастасія Панова (9-12 год)
25. “Русские узоры”, выковае ўзорны харэаграфічны калектыў “Акцэнт”
ДУА “Віцебскі гарадскі цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”
кіраўнік Анастасія Панова (змешаная)
26. Рускі танец “Варенька”, выконвае ўзорны харэаграфічны калектыў
“Лялькі” ДУК “Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і народнай
творчасці”,кіраўнік Людміла Гуйда (9-12 год)
27. Рускі танец “Барыня”, выконвае ўзорны харэаграфічны калектыў
“Лялькі” ДУК “Верхнядзвінскі раённы цэнтр культуры і народнай
творчасці”, кіраўнік Людміла Гуйда (змешаная)

