
У Луцьку відбувся міжнародний 
чемпіонат східного танцю під егі-
дою Ліги професіоналів Росії «Схід-
Захід». Як розповіла «Відомостям» 
організатор Анна Петрова, конкурс 
східного танцю у Луцьку проходить 
уже втретє. Однак цьогоріч він 
набрав ширших масштабів, адже 
прибули гості з Білорусі, Німеч-
чини, Польщі та США. Крім того, в 
журі танцювального змагання — 
такі зірки світового рівня, як Аїда 
Богомолова, Олексій Рябошапка та 
Дар’я Міцкевич. 

Першого дня всі учасники та 
судді чемпіонату зібралися на вечір-
ку-знайомство, а другого — безпосе-
редньо проходив конкурс, де висту-
пали як діти від п’яти-шести років, 
так і юніори, ювенали, молодь, до-
рослі та сеньйори. До речі, вперше у 
Луцьку було представлено чоловічу 
категорію — виступав один учасник 
із Польщі. Змагалися конкурсанти у 
різних танцювальних напрямках — 
від класичного танцю до фольклор-
ного та шоу белідансу. Були й кате-
горії «фьюжн», «табла-соло», коли 
танець виконується лише під музи-
ку барабанів. На третій день зіркове 
журі проводило майстер-класи для 
тих, хто хоче підвищити свій танцю-
вальний рівень. 

Російська зірка світового масш-
табу в мистецтві східного танцю 
Аїда Богомолова у коментарі «Відо-
мостям» зауважила, що східні танці 
є популярними у багатьох країнах 
світу. 

— Я захоплююся східними тан-
цями з шести років, — розповіла 
Аїда. — Це настільки гармонійний 
танець для жіночності, для краси. 
Думаю, він не помре ніколи. Це над-
звичайно глибокий вид мистецтва, 
і його дуже цікаво пізнавати. Про 
себе можу сказати таке: що більше 
я танцюю, то більше мені хочеться 
вчитись. Я не вважаю, що знаю все. 
Все знати неможливо… 

Зі слів танцівниці, Батьківщи-
ною белідансу вважається Єгипет. 

— У кожної країни є своя мане-

ра, та універсальний вид танцю — 
саме у виконанні єгипетських тан-
цівниць, — каже Аїда. 

Щодо вікових обмежень, то у 
цьому виді танцю, за словами Бого-
молової, «молодість триває довго». 

— Є яскраві приклади єгипет-
ських зірок, які танцюють змалечку 
й аж до похилого віку, — зауважує 
Аїда. — Можливо, виступають не 
так часто, та їх любить публіка, вони 

затребувані як педагоги, тому що це 
досвід, набутий за довгі роки. Ма-
ленькі арабські дівчатка живуть у 
цій атмосфері. Навіть коли у Єгипті 
була революція, люди там співали, 
тому пісня і танець у них живуть. 
Там немає такого поняття «почала 
танцювати», бо дівчатка з народжен-
ня перебувають в атмосфері танцю, 
будь-яка арабка на якомусь «до-
машньому» рівні вміє виконувати 
танець. 

Загалом враження в Аїди Бого-
молової від України, від людей і від 
Луцька залишилися позитивні. 

Інший зірковий суддя чемпіо-
нату, керівник міжнародної школи 
арабського танцю Олексій Рябо-
шапка вважає, що чоловікам танець 
живота не підходить. 

— Беліданс створено для жіно-
чого тіла, це суто жіноче шоу, — по-
яснює. — Якщо чоловік береться 
його виконувати, то для мене це 
швидше якесь фрік-шоу. Має бути 
дуже хороший соус, щоб це можна 
було з’їсти. Я особисто танець живо-
та не танцюю. 

— А інші елементи східних тан-
ців?

— У східних країн багата куль-
турна спадщина, етнографія, тому 
фольклор, звичайно, чоловіки тан-
цюють, — відповідає пан Олексій. 

— Щоб перемогти в такому кон-
курсі, чим повинна вразити журі 
танцівниця? — запитуємо в Олексія.

— Якщо у глядача мурашки по 
тілу, то це найголовніший аргумент 
для нас, суддів, — пояснює. — Тому 
часто віддаємо перше місце дівчині, 
яка не стільки технічна, як харизма-
тична, артистична, концептуальна, 
комфортно почувається на сцені. 
Перемога — це мозаїка з якихось 
позитивних якостей будь-якої тан-
цівниці, необов’язково щось кон-
кретне. 

На запитання про враження від 
Волині, адже сам Олексій родом із 
Полтави, зауважив, що «любить За-
хідну Україну, бо це завжди гарно, 
смачно». 

Людмила ШИШКО 
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Життя
В обласному центрі з квітня вестимуть 
електронну чергу в дитсадки 

Першого дня весни у приміщенні 
Східноукраїнського національ-

ного університету імені Лесі Укра-
їнки відкрилася виставка-ярмарок 
оригінальних подарунків ручної 
роботи. Кілька десятків майстрів із 
Луцька й інших міст представили 
тут свої вироби. 

Ляльки ручної роботи, різні при-
краси, вишиті картини, аксесуари 
зі шкіри, ексклюзивні блокноти та 
листівки, кераміка, картини — все 
це можна було придбати на ярмарку, 
організованому сімейною академією 
«Плай». 

Так, майстриня Руслана 
Лук’янець презентувала флористич-
ні вироби з природних матеріалів 

і каркасні ляльки — все виконане в 
казково-магічному стилі. За словами 
дизайнера, це її улюблена тематика. 

Дощечки, панно, картини, та-
рілки і навіть щітки для волосся в 
техніці декупаж представила пані 
Валентина. Каже, її вироби вико-
нуватимуть не лише декоративну 
функцію, а й стануть корисними, 
оскільки вони не бояться вологи і 
можуть спокійно використовува-
тись у повсякденному житті. 

Неабияке зацікавлення серед 
молоді викликали футболки з ав-
торськими малюнками. Створює 
їх мисткиня Юля Жолубак. Каже, 
що найчастіше на одязі малює пта-
хів, але зараз перейшла й на інших 

тваринок — зображує котів. Також 
майстриня показала свої керамічні 
вироби. 

Оригінальні блокноти, листівки 
та навіть обкладинки на паспорти, 
виконані в техніці скрапбукінг, при-
везла майстриня з Рівного. 

Лучанка пані Юлія представила 
на ярмарку ляльки Тільди, валь-
дорфські та колекційні ляльки. Май-
стриня наголошує, що всі вони руч-
ної роботи і виконані з натуральних 
матеріалів. 

Крім цього, на ярмарку можна 
було придбати самоси — оригіналь-
ні печені солодощі з дуже тонкого 
тіста з фруктовим сиропом усеред-
ині. 

На Полтавщині встановлять 
пам’ятник «Москвичу» 
У місті Кременчук Полтавської області автомобілю 
«Москвич М-400» поставлять пам’ятник. Рішення 
про це ухвалили члени міськвиконкому. Про 
встановлення пам’ятника клопотав житель міста 
Сергій Пасько. Відповідно до його пропозиції, 
скульптуру розмістять на вулиці Бетонній, 15. 
Варто зазначити, що на цій самій вулиці вже стоїть 
пам’ятник «Москвичу-407». «Москвич М-400» — 
радянський легковий автомобіль малого літражу. 
Він випускався від 1946-го до 1954 року. 

Аїда Богомолова

У Луцьку відбувся ярмарок оригінальних подарунків 

Влітку на історичній Волині відкриють 
музей-майстерню ткацтва 
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Музей-майстерня буде унікаль-
ним, адже, крім колекції ста-

рожитностей, тут можна побачи-
ти, як тчуть полотно на столітніх 
верстатах. Уже нині давнє ремесло 
опанувало кілька майстринь. Му-
зей відкриють у Радивилові. 

«Майстерня з ткацтва» пред-
ставлятиме культуру історичної 
Волині. Там зібрано більше як пів-
сотні ткацьких експонатів. У ко-
лекції є й веретена, й прядки, і тер-
лиця, і снувальниця, і різноманітні 
верстати. 

В експозиції представлять і 
автентичний одяг. Серед зразків 
є доволі рідкісні. Це, зокрема, че-
мерка — верхній чоловічий одяг, 
який носили на початку ХІХ сто-
ліття. «Колекція, яка буде презен-
тована у «Майстерні з ткацтва» у 
Радивилові, своєрідна. Адже вона 
представлятиме переважно Пів-
денну Волинь. А це рідкість. Бо 
на цій території певні предмети 
побуту, та й ті ж ремесла, зникли 
з ужитку раніше, ніж, скажімо, на 
Поліссі, що з багатьох причин ли-
шилося більш архаїчним у всьо-
му», — коментує автор проекту, 
керівник громадської організації 
«Центр дослідження відродження 

Волині» Володимир Дзьобак. 
За його словами, радивилів-

ський осередок ткацтва стане 
одним із небагатьох центрів під-
тримки та розвитку давнього ре-
месла. Крім того, цей об’єкт зможе 
доповнити мандрівну мапу проек-
ту «Волинь туристична», підсуму-
вав заступник голови облдержад-
міністрації Олексій Губанов. 

«Майстерню з ткацтва» пла-
нують відкрити влітку. Водночас 
музей — це лишень частина масш-
табного проекту з відродження 
промислів історичної Волині. 

На сесії Луцької міської ради 
депутати розглянули питання 

про запровадження електронної 
реєстрації дітей до дошкільних 
навчальних закладів міста. На-
чальник управління освіти Олег 
Гребенюк повідомив, що з цього 
питання відбувся круглий стіл, на 

якому були напрацьовані пропо-
зиції, що враховані при підготовці 
проекту рішення. 

Зокрема, з 1 квітня по 1 трав-
ня до електронного реєстру будуть 
унесені всі діти, які раніше були 
зареєстровані у спеціальних жур-
налах дошкільних закладів. 

Наразі відділ програмно-
комп’ютерного забезпечення ство-
рює модуль «Електронна черга до 
дитячого садка» для впроваджен-
ня його на офіційному веб-сайті 
Луцької міськради. Начальник від-
ділу Денис Осокін вважає, що тех-
нічно запровадити нову систему 
реєстрації можна з 1 травня 2013 
року. 

Сесія міської ради прийняла 
рішення з запропонованими змі-
нами щодо процедури та порядку 
електронної реєстрації дітей. 

Молодь вшанувала Шухевича 
спортивними змаганнями 
3 березня, з нагоди вшанування пам’яті загибелі 
генерала головнокомандувача УПА Романа Шухевича, 
молодь провела низку спортивних змагань. Лучани 
пробіглися від Київської площі до Театрального майда-
ну, де змагались у піднятті гирі та віджиманні. Органі-
затор акції — ВОО «Національний Альянс». За словами 
координатора заходу Богдана Бальбузи, така акція 
проходить уперше в Луцьку. Переможці конкурсів були 
нагороджені грамотами та призами.

Беліданс — танець жіночності 
та краси, який ніколи не помре 
Впевнена відома танцівниця Аїда Богомолова, яка була у складі журі 
чемпіонату в Луцьку 


