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Мене звати Іваницька Юлія Сергіївна, мені 16

років, я випускниця вокально-інструментального

гуртка «Браво» на чолі з Глухеньким Валентином

Михайловичем. Учениця Броварської ЗОШ І-ІІІ ст.

№7.

Я завжди любила співати. Ще у початкових

класах я займалася в хорі. Коли мені

виповнилося 11 років я зрозуміла, що спів – це

моє покликання і вирішила продовжити 

 розвиватися у цьому напрямку. Саме тому, 2

вересня 2016 року я прийшла у вокальний гурток.

Це рішення було виваженим. Я об’єктивно

оцінювала свої здібності і розуміла, що треба

багато працювати для того, щоб досягти успіху!



Займаючись вокалом я співала у ансамблі,

квартеті та дуеті. Але найбільш продуктивною

та приємною для мене була робота в тріо. Ми

відчували одна одну, підлаштовувались,

знаходили компроміси та вихід з

непередбачуваних ситуацій. Співали ми у три

голоси де я була другим (мецо-сопрано). 

Наше тріо виконувало пісні різних жанрів:

українські народні пісні, поп-музику, попурі,

поп-рок, альтернативний хіп-хоп та інші. Також

наше тріо записувало пісні у студії.



Війна, яка змінила життя і плани всіх українців, не

дала мені закінчити навчання у школі та у палаці.

Після закінчення школи я планую вступати в

заклад вищої освіти Республіки Польща.

Дуже хочу вести активне студентське життя і

планую брати участь у всіх заходах навчального

закладу. Також хочу покращувати свої вокальні

навички і повністю оволодіти своїм голосом,

писати пісні і ділитися своїми вміннями з іншими.

Січень, 2018



Коментар учениці гуртка «Браво»

Валерії Колєснікової:

«Юлія дуже талановита та працьовита дівчина.

Іноді я навіть дивуюсь скільки всього вона бере

на себе.

Співати дуетом - це взагалі кайф, ніхто мені так не

підходив як вона. В неї гарний чистий голос, та

вона й далі працює щоб покращувати свої

здібності. Надзвичайно позитивна людина, щира

та стрімка. Дуже сумую за нашими репетиціями

та спільною роботою, бо робити все з нею це

суцільне задоволення».

Я, Лера та Валентин

Михайлович,

2018 рік



Наш гурток брав участь у концертах та інших

заходах Палацу творчості дітей та юнацтва.

Також ми виступали на урочистостях присвячених

Дню захисту дітей та Деню міста Бровари.

Свято в парку «Перемога» до пандемії COVID-19,

Вересень, 2019

Свято в парку «Перемога» до пандемії COVID-19,

Вересень, 2019

Коментар учениці гуртка «Браво» Лілії Слєсар:

«Я співала з Юлею у гурті не один рік. Вона дуже

талановита та здібна дівчина і має неймовірний

голос. Виконувати пісні з нею у дуеті було

суцільним задоволенням!»

 



Травень, 2019

Коментар учня гуртка «Браво» Данила Павлія:

«Все що я можу сказати про Юлю це один

позитив, бо такою я її знаю і не пам'ятаю що

вона колись могла підвести. Дужевражаюсь її

вокальнимданими та вважаю що вона цілком

може слугувати прикладом для нових учнів

школи та людей, які хочутьнавчитись співати.

Дуже відповідальна.Було дуже приємно

познайомитись з такою талановитою та

працездатною людиною».



У нас було 3 звітних концерти.

Також брали участь і в інших концертах.

 



Концерт «Різдвяні дзвони».

Січень, 2022 рік

Мій останній виступ, який був найкращим

концертом за усі часи.

 

Коментар учня гуртка «Браво» Івана Мчухіна:

«Я гітарист. Акомпанувати Юлі було одне

задоволення. Вона дуже талановита,

підлаштовувалась під мене, а я під неї.

Працювати з нею було дуже комфортно».


