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Моя творчість
Я, Шпак Софія, народилася у 2007 року, навчаюся у Броварській ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 9. Свій творчий шлях розпочала у 2009році, займаючись спортивно-бальними
танцями та художньою гімнастикою.
У 2017 році, вирішила змінити хореографічний напрямок, та здобути навички
народного танцю, тож перейшла у зразковий хореографічний колектив
«Ансамбль народного танцю «Броварчаночка» Палацу творчості дітей та
юнацтва міста Бровари, художнім керівником якого є Мінько Оксана
Володимирівна. У процесі навчання оволоділа знаннями та навичками з таких
дисциплін: народно-сценічний танець, класичний танець, партерна гімнастика,
віртуозна техніка та ритміка.
За час навчання в колективі, ми брали участь у багатьох конкурсах, але
найбільше мені запам’ятався Міжнародний фестиваль-конкурс «Зимова
Фантазія», на якому ми отримали Гран-прі та два І-ші місця. Він відбувся у 2021
році, у місті Києві. Також запам’ятався Міжнародний фестиваль-конкурс
народної хореографії «Коло Самоцвітів», який проходив у місті Львів у 2019 та
2021 році. Цей конкурс дав нам змогу не лише здобути вагомі нагороди (міні
Гран-прі, два І-ші місця та два ІІ-гі місця), а й насолодитися красою цього
чудового міста, до якого хочеться повертатися знову й знову. Міжнародний
фестиваль танцю народів світу «Веселкова Терпсихора – 2021», ще один
конкурс, на якому ми не тільки показали себе, а й стали ще сильнішими. Він
відбувся у місті Києві, участь у цьому конкурсі брали найкращі колективи нашої
України. Гала-концерт цього конкурсу проходив у «Національній музичній
академії України ім. П.І. Чайковського». Це дало нам змогу виступити на великій
сцені та познайомитися з творчістю інших колективів. Найвідповідальніший та
найсерйозніший конкурс, в якому ми взяли участь у цьому навчальному році,
був «VI Всеукраїнськийфестиваль-конкурс народної хореографії Героя України
Мирослава Вантуха».
Я брала участь у багатьох хореографічних постановках нашого творчого
колективу, зокрема таких, як:
- дитяча хореографія: «З зернинки проростає хліб» та «Пригоди в ірландському
болоті».

- народна хореографія (старша група): закарпатський танець «Березнянка»,
хореографічна композиція «Джута», «Ірландський Reel», «Гуцульськийтанець»,
хореографічна композиція «Молдавська сюїта», «Різдвяна ніч» та болгарський
танець «Граовсько хоро».
За увесь час діяльності нашого творчого колективу ми брали участь не тільки у
фестивалях та конкурсах, а йу міських заходах: «День прапора України», «День
Незалежності України», «День міста», «День вчителя», «Різдвяні дзвони» та
«Великодні дзвони», «День Святого Валентина», «Творча особистість», «День
захисту дітей». Також колектив виступав у благодійних концертах, наприклад, –
благодійному концерті Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Інна Бровари».
Крім цього, весело проводили час, святкували з колективом закінчення року,
Дні народження вихованців колективу, День народження «Броварчаночки»,
вітали з Днем народження нашого педагога Оксану Володимирівну, виготовляли
новорічні іграшки та прикраси й просто раділи один одному при кожній зустрічі
на заняттях у класі.
Хореографія,танці, зміцнили мене, загартували до життя, за що я безмежно
вдячна Оксані Володимирівні. Займатись хореографією непросто, але кінцевий
результат – вартий того.
Раніше, я планувала стати хореографом, але так склалися обставини та
ситуація в нашій країні, що у цю професію я не йду, але займатися танцями, для
себе, безперечно буду, бо це моє життя, я цим живу, і саме у танці показую, що
я відчуваю, що у мене на душі та що у мене у середині.
Так ось, перейдемо до фотографій, на яких ми готувалися до виступів на
конкурсах, як проходило наше заняття у тренувальному залі, фотографії зі сцени,
та наші святкові й вихідні разом з колективом.
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