ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БУДИНОК ХУДОЖНЬОЇ ТА
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
У 2015 році Київському державному будинку художньої та технічної творчості виповнюється 66
років.
Історична довідка: У 1949 році - (перша назва) Обласний ансамбль пісні і танцю. 1954 р. –
Обласний будинок культури профтехосвіти. 1969 р. – Міський будинок культури профтехосвіти. 1980 р.
– Будинок художньої та технічної творчості профтехосвіти. 2002 р. – Київський державний будинок
художньої та технічної творчості.
Основним напрямком роботи Київського державного будинку художньої та технічної творчості є
формування у молодого покоління національної свідомості, інтелектуального, культурного і духовного
розвитку. Він є один із найкращих позашкільних навчальних закладів освіти, з естетичного виховання
учнівської молоді. У 12 гуртках художньої самодіяльності займаються понад 400 учнів вищих
професійних училищ, ліцеїв та загальноосвітніх шкіл.
5 художніх колективів мають почесне звання «Народний»:
- Народний театр „Товариш”;
- Народний духовий оркестр;
- Народний ансамбль танцю „Славутич”;
-Народний оркестр народних інструментів;
-Народний оркестр барабанщиць “Киянки”.
НАРОДНИЙ ТЕАТР «ТОВАРИШ»
Народний художній колектив театр

«Товариш» був

створений в 1963 році, керівником якого є молодий талановитий
режисер, випускник Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Нейолов
Анатолій Миколайович .
Театр

є

лауреатом

багатьох

міських та республіканських конкурсів театрального мистецтва, зокрема:
 Міжнародного фестивалю молодіжних театрів «Рампа»
 Міжнародного фестивалю «Театральна легенда» ім. М. Сілаєва
 Диплом Молодіжного фестивалю «Театральна сесія».
При

театрі

існує

підготовча

студія

з

акторської майстерності. Викладачами цієї
студії є професійні актори та режисери, викладачі театрального
університету.
Народний театр «Товариш» дає понад 50 вистав щорічно.

НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦЮ «СЛАВУТИЧ»
Народний ансамбль танцю «Славутич» заснований в 1953 році,
як окремий самодіяльний гурток, який очолили в минулому артисти
Академічного Державного ансамблю танцю ім. П. Вірського –
Сарафанов Леонід Дмитрович та Сарафанова Олена Федорівна.
В репертуарі цього колективу українські народні танці та танці
народів світу, яких нараховується більше 30 концертних програм.
Народний ансамбль танцю «Славутич» з успіхом виступав у
багатьох країнах, а саме: Польщі, Німеччині, Угорщині, Італії,
Кубі, Нікарагуа, Словаччині та Сербії.

НАРОДНИЙ ОРКЕСТР НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Народний оркестр народних інструментів створено 1949 року. Багато років керівником цього
колективу був військовий диригент, учасник ВВ війни Захарченко Андрій Кононович. Багато учасників
цього гуртка стали професійними музикантами.
В 2006 році народний оркестр народних інструментів
очолив

учень

Олексійович

–

Андрія
педагог,

Кононовича
який

Смешко

багато

років

Михайло
працював

викладачем в Київському музичному училищі ім. Глієра, з
великим досвідом роботи.
В репертуарі цього колективу багато музичних творів сучасних український композиторів,
класиків української музики та зарубіжних авторів.
В колективі займається понад 30 музикантів, а також працює підготовча студія.
Колектив виступає з концертами в м. Києві, містах
Київської області, а також приймає участь у республіканських
конкурсах серед музичних оркестрів в м. Львові, ІваноФранковську, Ужгороді, Чернівцях.

НАРОДНИЙ ДУХОВИЙ ОРКЕСТР
Народний духовий оркестр був заснований в 1985 році, коли відзначалося 40-річчя Перемоги
Великої Вітчизняної війни.
Першим керівником оркестру був відмінник освіти
України Гасс Ілля Федорович. З 1997 р. народним художнім
колективом духового оркестру керував Заслужений працівник
культури України Берсенєв Олег Глебович. З 2004 року оркестр
очолив Глебович Ярослав В’ячеславович.
В 1987 році оркестр став переможцем Всеукраїнського та
Всесоюзного огляду-конкурсу духових оркестрів в системі профтехосвіти СРСР і України, який
проходив в місті Києві.
Духовий оркестр приймає активну участь у всіх культурно-масових заходах, які проводяться в
м. Києві.
По запрошенню української діаспори в Польщі оркестр з
успіхом виступав у таких містах, як Варшава, Чеханов, Пултуск,
Сопаті та Перемишль.
В колективі займається понад 40 музикантів.

НАРОДНИЙ ОРКЕСТР БАРАБАНЩИЦЬ «КИЯНКИ»
Один з найвідоміших колективів на Україні - Народний оркестр
барабанщиць «Киянки», який був створений в 1985 році. Першими
керівниками колективу були Олександр Олександрович

Герб та

Анатолій Миколайович Верман.
В

2002

році

оркестр

очолила

випускниця

Київського

Національного університету культури та мистецтв Леся Слободяник.
Під її керівництвом ансамбль барабанщиць був перейменований на
оркестр ударних інструментів. В
оркестр були введені різні барабанні
інструменти, за своїм звучанням, від
барабанів сопрано – до барабанів
бас, додалися перкусії, які додали особливого музичного звучання. А
головне, що оркестр став виконувати ріні формати дефіле.
Колектив

користується

успіхом,

що

його

залюбки

запрошували на концерти майже всі міста України. За час свого
існування колектив став відомим не тільки на Україні, але й за її
межами. Колектив з успіхом виступав у Польщі, Німеччині,
Югославії, Італії та Індії.
Колектив має близько 17 концертних костюмів. Це єдиний
цивільний колектив, який приймав участь у військових парадах,
присвячених до Дня Незалежності України. А його учасники були
нагороджені грамотою Міністра оборони України.
В оркестрі працює підготовча студія, яка допоможе всім бажаючим оволодіти цією цікавою та
сучасною майстерністю - гри на барабані.

ВСІ ГУРТКИ ПРАЦЮЮТЬ з 14:00 до 21:00

На заняттях ви отримуєте:
величезний позитивний заряд бадьорості і радості;
вміння показувати свої емоції і керувати ними;
вміння спілкуватися з незнайомими людьми без будь-яких комплексів;
легке ставлення до незграбним або дивним ситуацій, в яке Ви можете потрапити в життя;
навички ораторського мистецтва і техніки мови;
розкутість при публічних виступах;
розрядку від роботи, свіжість вражень і масу нових знайомств,
і багато, багато іншого!
Бажаєш зробити своє життя цікавим та різноманітним? Хочеш спробувати себе на сцені, відчути
себе актором або актрисою, але до цього моменту щось заважало? Запрошуємо тебе та всіх хто хоче
підвищити рівень своєї спонтанності та креативності, навчитися «звучати», користуватися своїм тілом,
висловлювати свої почуття і розуміти почуття інших до Київського державного будинку художньої та
технічної творчості.

Наша адреса:
бульвар Т. Шевченка,27
тел..:(044) 235-42-67

