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Моя творчість
Мене звати Шевчук Анастасія і я займаюся у зразковому художньому
колективі «Ансамбль народного танцю «Броварчаночка» з 2012 року. Свій
творчий шлях я почала у 6 років, коли матуся відвела мене до Будинку
творчості

дітей

та

юнацтва,

де

я

познайомилася з Оксаною Володимирівною
Мінько, яка набирала першу групу колективу.
Свій перший танок я запам’ятала назавжди. Це
була композиція «З зернинки проростає хліб».
У нас були чудові костюми жовтого кольору, з
паєтками, які виглядали на сцені просто
вражаюче.
Наступного року відбувся перший конкурс «Ритми
Майбутнього», і хоча ми не отримали призового місця,
ми здобули безцінний досвід виступу на сцені. У 2015
році ми виграли перше Гран-Прі на фестивалі-конкурсі
«Моя Україна», де презентували грузинський запальний
танок «Джута».
За час навчання в колективі було безліч
конкурсів, але найбільше мені запам’ятались такі:
Міжнародний

фестиваль-конкурс

народної

хореографії «Коло Самоцвітів», на якому ми
виступили у 2019 та 2021 році. Цей конкурс
відбувся у місті Львові, що дало нам не лише
неоціненний досвід, а й змогу насолодитися цим
чудовим містом та здобути вагомі нагороди (міні
Гран-Прі, два I-ші місця, два II-гі місця). Також визначальним для нас був
Міжнародний фестиваль танцю народів світу «Веселкова Терпсихора – 2021»,
який проходив у місті Києві та став наступною сходинкою нашого
професійного зростання, бо участь у конкурсі брали найкращі хореографічні

колективи України. Це дало нам змогу показати себе та познайомитися з
творчістю інших колективів на гала-концерті «Національної музичної академії
України ім. П. Чайковського». А найсерйозніший конкурс, в якому ми взяли
участь у 2021-2022 навчальному році, був «VI Всеукраїнський фестивальконкурс народної хореографії Героя України Мирослава Вантуха».
Загалом я взяла участь у таких танцювальних композиціях колективу:
-

дитяча хореографія: «З зернинки проростає хліб», «Ведмежий сон»,

«Пригоди в ірландському болоті»;
-

народна хореографія: хореографічна композиція «Джута», «Ірландський

Reel», закарпатський танець «Березнянка», болгарський танець «Граовсько
хоро», хореографічна композиція «Молдавська сюїта», композиція «Різдвяна
ніч»;
-

танці Персидської затоки: «Халіджі», іранський танець «Бандарі»,

«Фаляхі», «Магія сходу», «Саїді» та сольні номери.
У процесі навчання я здобула знання з таких напрямків: класичний
танець, народно-сценічний танець, партерна гімнастика та основи віртуозної
техніки.
За весь творчий час наш колектив, крім конкурсів, брав участь також у
благодійних концертах, наприклад, – у благодійному концерті Міжнародного
фестивалю дитячої та юнацької творчості «Інна Бровари» та у міських заходах:
«День захисту дітей», свято випускників міста Бровари, «День Незалежності»,
«День міста», «День працівників освіти», традиційних міських святах
«Різдвяні дзвони» та «Великодні дзвони».
З 2013 року зразковий художній колектив «Ансамбль народного танцю
«Броварчаночка» за вагомі здобутки впродовж року постійно відзначався
грамотою міського голови Ігоря Сапожка у міському заході «Творча
особистість». Впевнена, що така традиція триватиме і надалі.
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