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Творча характеристика
Мене звати Таран Софія Юріївна. Народилася у 2007 році. Освіту
здобуваю в НВК (Навчально виховний комплекс) міста Бровари. Я почала
займатися у зразковому художньому колективі «Ансамбль народного танцю
«Броварчаночка» у 2016 році. За цей час я вивчила такі хореографічні
дисципліни як народно-сценічний танець (вправи біля опори і на середині
зали), класичний танець (вправи біля опори і на середині зали), партерна
гімнастика, віртуозна техніка, ритміка. Ці дисципліни допомагають
покращити техніку наших рухів, щоб наше тіло було більш пластичним.
У загальному обсязі я брала участь у таких композиціях як: грузинський
танець «Джута», «Молдавська сюїта», «Ірландський reel», «З зернинки
проростає хліб», «Пригоди в ірландському болоті», «Ведмежий сон»,
«Березнянка», «Бандарі», «Різдвяна ніч», «Гуцульський танець», «Граовсько
хоро».
А починалося все тоді, коли до колективу мене запросила моя подруга.
Ми з мамою прийшли на пробне заняття, мені дуже сподобалося, тож я
вирішила продовжувати. Моїм першим танцем була «Джута» і, як не дивно,
та саме цей танець став моїм улюбленим та назавжди залишиться в моєму
серці.
За роки, що я провела в колективі, в мене назбиралось багато різних
цікавих історій та спогадів і більшість з них пов’язані з конкурсами,
змаганнями. Та найбільше мені запам’ятались такі конкурси, як Міжнародний
фестиваль-конкурс української хореографії «Коло самоцвітів», який відбувся
у місті Львові у 2019 та 2021 роках, що додало цьому конкурсу незабутньої
атмосфери. Ми здобули на цих змаганнях міні Гран-Прі, два I-ші місця, два IIгі місця і – дорогоцінний досвід. Також ми дізнались більше цікавого про
західне місто нашої рідної України (!).
На

Міжнародному

фестивалі танців народів світу

«Веселкова

Терпсихора – 2021», який проходив в Києві, завдяки зусиллямвсього нашого
колективу і, звісно ж, нашого керівника – Оксани Володимирівни, ми здобули
II місце та потрапили на гала-концерт найкращих колективів України, який

проходив у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського,
де ми також насолодилися творчою атмосферою і технікою виконання інших
колективів.
Запам’ятався і «VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної
хореографії Героя України Мирослава Вантуха» тим, що він був
найсерйознішим в цьому навчальному році та до нього ми готувалися так
наполегливо і старанно, що напевно провели часу у нашому залі більше, ніж
за всю історію підготовки до змагань, які я пам’ятаю.
За ці минулі прекрасні 6 років, ми побували разом з колективом у
Львові та у Кам’янець-Подільському, і це було дуже цікаво і пам’ятно.
Також в цих подорожах ми всі стали реальною командою, що дійсно є
вартісно.
Наш колектив був постійним учасником в міських святах: «День
захисту дітей», «День прапора» (з нагоди 30-річчя незалежності України),
«День Незалежності України», «День міста», «День працівників освіти»,
«Різдвяні дзвони», «Великодні дзвони», «Творча особистість». Дуже приємно,
що щороку наш колектив відзначається грамотою міського голови Ігоря
Сапожка за високі здобутки впродовж навчального року. Також ми брали
участь у благодійному конкурсі – Міжнародному фестивалі дитячої та
юнацької творчості «Інна Бровари» і були безпосередньо задіяні в церемонії
нагородження найкращих учнів 11-х класів міста Бровари.
Час, проведений в колективі ансамблю «Броварчаночка» був просто
казковий, завдяки цьому у мене з’явилось багато прекрасних друзів, цінний
досвід як праці в команді, так і виступів на сцені. Ятакож завдячую нашому
колективу за безцінні спогади, а ще – дуже вдячна нашому керівникові
Оксані Володимирівні за найріднішу атмосферу, яка супроводжувала усіх
учасників нашої команди всі ці роки!
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