Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського

Творчий звіт за 2017 рік
І. Вступ
Комунальний заклад «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі
Українки. м. Кам’янського» Кам’янської міської ради (далі – Театр) заснований в
1980 році. Його діяльність спрямована на створення, публічне виконання та публічний
показ творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, організацію
мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, театрально-концертних програм, а також
реалізацію квитків на зазначені заходи.
Театр здійснює свою творчу, культурну, фінансово-господарську, гастрольну та
економічну діяльність на основі діючого законодавства України, зокрема Конституції
України, Закону України «Про театри та театральну справу», Закону України «Про
культуру», нормативних актів Міністерства культури України, рішеннями Кам`янської
міської ради, розпорядженнями Кам`янського міського голови та інших нормативноправових актів.
Свою основну діяльність Театр будує на підставі статуту, річного фінансового та
репертуарного плану.
Метою основної діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної
справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві,
залучення українського народу до надбань світової і національної культури.
Основна діяльність Театру не має на меті одержання прибутку.
Згідно Установчих документів Театр має статус неприбуткової організації і
внесений до реєстру неприбуткових організацій органами доходів і зборів в порядку,
встановленому законодавством (ознака неприбутковості установи № 0004 від
25.10.2013р та 16.11.2016).
Фінансування закладу з бюджету здійснюється в частині оплати праці та сплати за
комунальні платежі.
ІІ. Творча діяльність театру
В 2017 році згідно творчого плану Театр випустив 16 прем'єр. Окрім вистав для
дорослих і дітей, традиційно багато зусиль і натхнення колектив Театру віддав
постановці святкових театралізованих концертних програм, які завжди користуються
великим попитом, а також – концертним програмам театрального оркестру і солістів.
- І. Котляревський, «Наталка Полтавка», музична мелодрама на 2 дії
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков
Художник – Ірина Кохан
Прем’єра відбулася 27 квітня 2017
- Р. Куні, «Не наші гроші», англійська комедія
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун
Художник-постановник - Ірина Кохан
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Прем’єра відбулася – 15 червня

Л. Жуховицький, «Остання жінка сеньйора Хуана», романтична мелодрама на 2 дії
Художній керівник постановки – заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков
Режисер-постановник- Борис Рева
Художник – Ірина Кохан
Прем’єра відбулася 28 жовтня 2017
- О. Варун, «Самограй з перцем «Юкрейніендрім's»,
Режисер-постановник і автор сценографії – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун
Прем’єра відбулася – 16 листопада 2017

- Д. Харріс, «Братик Кролик і Братик Лис», музичний вестерн для дітей
Режисер-постановник –заслужена артистка України Ірина Чваркова
Художники по костюмах – Ангеліна Морозова і Наталія Косенко
Прем’єра відбулася 26 березня 2017
- Є. Шварц, «Снігова королева», казка, 7+
Режисер-постановник - заслужений діяч мистецтв України Сергій ЧУлков
Прем’єра відбулася 23 грудня 2017 року
- І Долінкіна, «Смурфетта і Буркотун в Країні казок», новорічна фантазія, 5+
Режисер-постановник - Ірина Долінкіна
Прем’єра відбулася 29 грудня 2017 року
- «Різдвяні вогні», святковий вечір
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков
Художник-постановник - Ірина Кохан
Прем’єра відбулася 7 січня 2017 року
- «Вечір чародіїв», святкова шоу-програма
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун
Художник-постановник - Ірина Кохан
Прем’єра відбулася 13 січня 2017 року
- «Мелодія кохання», святкова шоу-програма до Дня закоханих
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун
Художник-постановник – Оксана Кірсань
Прем’єра відбулася 14 лютого 2017 року
- «Формула театру», святковий вечір на честь Міжнародного дня театру
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун
Прем’єра відбулася 27 березня 2017 року
- «Чарівних струн очарування», концерт оркестру та солістів театру. Музичний абонемент
Музичний керівник та диригент – Євген Куров
Прем’єра відбулася 21 січня 2017 року.
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- «Її Величність Скрипка», сольний концерт скрипаля Олександра Володіна і оркестру та
солістів театру. Музичний абонемент
Музичний керівник та диригент – Євген Куров
Прем’єра відбулася 25 лютого 2017 року.

- «Країна Мультландія», концерт оркестру та солістів театру. Музичний абонемент
Музичний керівник та диригент – Євген Куров
Прем’єра відбулася 11 березня 2017 року.

- «Все пісня скаже», сольний концерт Наталії Шарай, оркестру та солістів театру.
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков
Музичний керівник та диригент – Євген Куров
Прем’єра відбулася 3 листопада 2017 року.

- «Vivat оперета!», концерт оркестру, балету і солістів театру.
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Олександр Варун
Музичний керівник та диригент – Євген Куров
Прем’єра відбулася 23 листопада 2017 року.

В 2017 році були капітально поновлені та здійснені числені вводи на провідні ролі
у таких виставах:
- М. Ладо, «Дуже проста історія», трагікомедія на дві дії
Режисер-постановник – Володимир Петренко
Художник-постановник – Тетяна Чухрій
Прем’єра відбулася 5 жовтня 2005 року
Прем’єра поновлення – 25 березня 2017 року
- Р. Куні, «Татусь у павутині», комедія на дві дії
Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій Чулков
Художник-постановник – Тетяна Чухрій
Прем’єра відбулася 18 березня 2011 року
Прем’єра поновлення – 6 липня 2017 року
- Г. Х. Андерсен, «Дюймовочка», казка,7+
Режисер-постановник – Валерій Клейменов
Художник-постановник – Марина Козолуп
Прем’єра відбулася 26 грудня 2006 року
Прем’єра поновлення – 6 липня 2017 року

Етапною подією в історії Театру ім. Лесі Українки і всього міста Кам’янського
стало відкриття Нової сцени в приміщенні колишнього Палацу культури ім. Горького.
Необхідність додаткового сценічного майданчика виникла вже давно у зв’язку з
інтенсивною творчою діяльністю, яку проводить театр, недостатньою кількістю
репетиційних кімнат, затісними фойє у старій будівлі театру (колишній Народній
аудиторії, збудованій ще в 1900-му році).
Протягом першої половини 2017 року в колишньому ПК ім. Горького, який після
тривалого періоду запустіння в січні був переданий у власність міської громади, а потім
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- на баланс театру, проведено ремонт. Величезну частину ремонтних робіт виконали
співробітники театру своїми силами.
16 вересня, в День міста Кам’янського відбулося урочисте відкриття Нової сцени
Академічного музично-драматичного театру ім. Лесі Українки. Вже в листопаді і грудні
на Новій сцені почали проходити перші вистави: концертні програми «В джазі не тільки
дівчата», «Все пісня скаже», «Vivat оперета!», дитячі спектаклі «Братик Кролик і Братик
Лис», «Ріккі-тіккі-таві», вечірня вистава «Що було, то було, або Шикарне весілля». А в період

новорічних свят з 29 грудня Нова сцена запросила дітлахів на новорічну фантазію
«Смурфетта і Буркотун в Країні Казок». Дійство відбувалося спочатку в просторому
фойє другого поверху Нової сцени, де була можливість і поводити хороводи навколо
ялинки, і провести рухливі ігри, а потім дія переміщалася до глядацької зали.
Судячи по схвальним відгукам глядачів новий театральний майданчик припав їм до
душі, всі вистави, що там відбулися, користувалися великим попитом і мали успіх.
Також в приміщенні Нової сцени відбувалися різні заходи, організовані міською
владою: урочиста церемонія нагородження і святкові концерти до Дня міста, Дня
культури, Студентський бал, тощо.
Велика увага була приділена підготовці та проведенню різноманітних заходів в
рамках постійно діючої Програми популяризації української мови та культури.
Протягом звітного періоду в поточному репертуарі були широко представлені вистави,
що йдуть українською мовою, а саме: музична комедія «За двома зайцями» М.
Старицького, музична мелодрама «Наталка Полтавка» І. Котляревського, вечір
українських водевілів «Самограй з перцем», кумедне шоу «Божевільна сімейка, або
Малюк» Ю. Шевченка, А. Горіна, Е. Яворського, героїчна казка «Я – Котигорошко!» О.
Варуна, казка за народними мотивами «Коза-дереза» Л. Кушкової, лірична комедія
«Звідки беруться діти» за п’єсою відомого українського драматурга Анатолія Крима,
музична комедія «Сватання на Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка, трагіфарс «Закон»
за п’єсою В. Винниченка та інші.
Україномовний репертуар театру постійно поповнюється. Наразі з 43 вистав
діючого репертуару 17 граються українською мовою, це складає майже 40%.
В березні в рамках Шевченківських днів та в жовтні з нагоди святкування Дня
захисника України в театрі відбулася серія патріотичних концертів «Ми – України
діти», що були показані старшокласникам та студентам міста.
До Міжнародного дня рідної мови діти молодшого шкільного віку переглянули
театралізовану інтермедію та казку за народними мотивами «Коза-дереза».
У взаємодії з департаментом з гуманітарних питань Кам’янської міської ради театр
брав участь у концертах та святкових заходах до Дня незалежності України, Дня міста.
На щорічному Фестивалі-конкурсі на вищу театральну нагороду Придніпров'я
«Січеславна-2017» творчі роботи Театру ім. Лесі Українки були відзначені 5-ю
дипломами лауреатів:
«Кращий музичний спектакль» - «За двома зайцями»;
«Краща сценографія» - Ірина Кохан («Гамлет»);
«Краща чоловіча роль 2-го плану - Надія Січеславни» - Євген Конорєв за роль Лаерта в
спектаклі «Гамлет»;
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«Кращий директор» - заслужений діяч мистецтв України Маргарита Кудіна;
Крім того дипломом «Січеславни-2017» «Кращий мер - меценат театру» відзначений
міський голова Кам'янського Андрій Бєлоусов.
Продовжила працювати дитячо-юнацька театральна студія «Гармонія» при
театрі. В серпні пройшли нові прослуховування кандидатів на навчання в студії, число
вихованців значно зросло. Основи акторської майстерності, хореографію, вокал
вивчають в цій студії вже понад 140 юних кам'янчан від 6 до 16 років.
Також був проведений набір дітей до хореографічної студії при театрі.
У вересні вихованці старшої групи театральної студії показали кілька благодійних
спектаклів «Вовк і семеро козенят» у дитячих садках міста.
Вихованці театральної і хореографічної студій взяли участь у різдвяному концерті.
З метою популяризації театрального мистецтва, розширення кола глядачів з
різних верств населення Театр проводив різноманітні творчі акції., розіграші,
конкурси.
Так, 26 травня 2017 року на площі перед театром відбулася Театральна вечірка
Оpen Air на честь останнього дзвоника, що пройшов в цей день у всіх школах міста. В
програмі заходу були пісні, танці, денс-батл, майстер-класи, вокальні конкурси,
безпрограшна лотерея, тощо. У цьому заході взяли участь майже 700 мешканців міста.
Після вечірки глядачів запросили переглянути музичну комедію «За двома зайцями».
2-го вересня на площі перед театром відбулося святкове відкриття театральної
каси. У виконанні артистів Театру жителі Кам’янського побачили велику концертну
програму просто неба, взяли участь у безпрограшній лотереї, змогли побувати на двох
театралізованих екскурсіях «Чарівне закулісся» та придбали за перші години роботи
каси майже 200 квитків на вистави нового 38-го сезону.
38-й театральний сезон театр відкрив на початку жовтня 2017 року музичною
виставою «Наталка Полтавка» за п’єсою Котляревського, присвятивши цю подію
прославленню української жінки. Саме тому, в цей вечір, окрім показу вистави
відбулися ще відкриття виставки живопису юної художниці з Кам’янського Софії
Ігнатьєвої, ярмарка-продаж виробів народних майстринь Вікторії Монякової, Оксани
Повар, Вікторії Черненко, презентація весільного вбрання для наречених.
Визнанням творчих досягнень Театру, його високого професійного рівня є
присвоєння державних почесних звань. Так, в цьому році звання «заслужена артистка
України» присвоєно провідному майстру сцени Ірині Чварковій.
Протягом звітного періоду Театр проводив активну гастрольну діяльність.
Виставам Театру аплодували глядачі Одеси, Харкова, Херсону, Дніпра, а також
багатьох міст та смт Дніпропетровської області.
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