
Третій Різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях». Програма фестивалю

  04 Січня 2012, 12:15

З 8 по 22 січня в Івано-Франківську проходитиме Третій Різдвяний фестиваль «Коляда
на Майзлях». У ньому візьмуть участь майже півсотні хорів з Івано-Франківська та
області, а також колективи із Києва та Львівщини.

„Нехай  звуки колядки зворушать байдужих, додадуть нам надії, піднесуть на  дусі, щоб
ми пережили Різдво в радості, як одна родина, колядуючи щодня  разом з учасниками
фестивалю „Коляда на Майзлях,” – пояснює потребу і  дух фестивалю його ініціатор та
співорганізатор Любов Терлецька.

Організаторами фестивалю є управління культури Івано-Франківської ОДА і парафія
Царя Христа при монастирі отців-василіян в Івано-Франківську.

Фестиваль  відкриють хори церкви Царя Христа та архієрейський хор „Кредо” 
Архікатедрального собору св. Воскресіння – у неділю, 8 січня, о 16 год.

Щовечора  у храмі колядуватимуть та щедруватимуть колективи з різних куточків 
Прикарпаття, також традиційно запрошено кілька гуртів з-поза меж  області. Початок
концертів о 18 год. Пауза є лише на Святий вечір, 18  січня. 

Кожен  тиждень „Коляди на Майзлях” завершується гала-концертом (початок о 16  год): 
15 січня відбудеться гала-концерт дитячих та однорідних  колективів, а 22 січня –
мішаних хорів. 

Концерти проходять у церкві Царя Христа монастиря отців-василіян (вул. Незалежності,
181).

Програма фестивалю :
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8 січня, нд. 16.00 год.

  

Колективи церкви Царя Христа монастиря оо. Василіян (м. Івано-Франківськ):

  

                        Камерний хор «Cantemus»

  

Церковний хор «Надія»

  

Молодіжний хор «Осанна»  

  

Архієрейський камерний хор «Credo» Архікатедрального собору св. Воскресіння 

    

9 січня, пн. 18.00 год.

  

Жіночий вокальний ансамбль «Відроджена пісня», с. Микитинці 

  

Фольклорний ансамбль ДМШ №1            «Дзвіночки»

  

Ансамбль «Яворина» Союзу Українок

  

Фольклорно-етнографічний ансамбль «Вишиваночка», с. Дуба, Рожнятівський р-н

  

Жіночий хор «Мелодія» ЦНД         
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10 січня, вт. 18.00 год.

  

Народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Кришталь» БК с. Баня-Березів,
Косівський р-н

  

Народний аматорський жіночий ансамбль «Мелодія» Рожнятівського НД  

  

Фольклорний колектив «Писанка», с. Сопів, Коломийський р-н

  

Родинний ансамбль Мачошаків, Отинія

    

11 січня, ср. 18.00 год.

  

Дитячий церковний хор «Осанна» церкви Різдва Пресвятої Богородиці, смт. Перегінське,
Рожнятівський р-н

  

Дитяче вокальне тріо «Квітка-душа» МЦДЮТ

  

Вокально-інструментальний ансамбль «Аve Maria» церкви Царя Христа

  

Дитячий церковний хор «Божі ангелята» церкви Царя Христа

    

12 січня, чт. 18.00 год.
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Народний аматорський чоловічий хор «Златоуст», м. Яремче

  

Ансамбль бандуристів ДМШ №3

  

Тріо «Жива вода» церкви Царя Христа

  

Студентські академічні чоловічий та жіночий хори інституту мистецтв ПНУ ім. В.
Стефаника

    

13 січня, пт. 18.00 год.

  

Дитячий хор «Gloria» та народний аматорський хор «Благовіст», с. Липівка,
Тисменицький р-н

  

Ансамбль бандуристів ПНУ ім. В. Стефаника

  

Зразковий фольклорний колектив «Вишиванка» ДМШ №3

    

14 січня, сб. 18.00 год.

  

Ансамбль бандуристів ДМШ №1

  

Тріо «Ладо»
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Народний аматорський хор «Відродження» Тлумацького РНД  

  

Чоловічий вокальний ансамбль «Domino»

    

15 січня, нд. 16.00 год.

  

Гала-концерт дитячих та однорідних колективів

    

16 січня, пн. 18.00 год.

  

Муніципальна капела бандуристів ЦНД

  

Квінтет «Доля»

  

Камерний хор «Felicio», м. Надвірна

  

Студентський хор музичного училища ім. Д. Січинського

    

17 січня, вт. 18.00 год.

  

Народний аматорський хор «Первоцвіт», с. Микитинці
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Народний  аматорський хоровий колектив та народний аматорський чоловічий 
вокальний ансамбль БК с. Лісний Хлібичин, Коломийський р-н

Хор церкви Пресвятого Серця Христового монастиря сестер Василіянок

    

18 січня, ср. Навечір’я Богоявлення. Свят-вечір

    

19 січня, чт. Йордан 18.00 год.

  

Молодіжний хор «Acsios», м. Тлумач

Камерний хор «Воскресіння» Архікатедрального собору св. Воскресіння

Хор церкви Різдва Христового, смт. Більшівці, Галицький р-н

    

20 січня, пт. 18.00 год.

  

Народний аматорський хор духовної музики «Сяйво», БК с. Микитинці

Хор «В руках Марії» церкви Матері Божої Неустанної Помочі монастиря отців
Редемптористів

Муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони»
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Архиєрейський хор «Світло Тавору» катедрального собору Преображення Господнього,
м. Коломия

    

21 січня, сб. 18.00 год.

  

Народний аматорський колектив народної пісні «Родина», м. Болехів

Студентський камерний академічний хор Київського національного
торговельно-економічного університету

Народна хорова капела «Галичани», с. Оброшино, Пустомитівський р-н. Львівська обл.

    

22 січня, нд. 16.00 год

  

Гала-концерт мішаних хорів

Фестиваль проходить у церкві Царя Христа монастиря отців-василіян за адресою: вул.
Незалежності, 181.
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