Головна

Зразковий фольклорно-інструментальний ансамбль "Росяночка" створений в 1995 р. на
базі дитячого дошкільного закладу №186 ВАТ "ЗАлК" з метою виховання високих
людських цінностей, сприяння духовному розвитку, творчому самовираженню дітей
через вивчення української народної творчості, зокрема українського музичного
фольклору, традицій, обрядів.

В 2000 р. ансамблю присвоєно почесне звання "зразковий". Це перший і єдиний в Україні
дитячий художній колектив, який будучи ствреним при дошкільному закладі, отримав
звання «зразковий». Науково-методичний журнал «Дошкільне виховання (№8 2001р.)»
назвав ансамбль «Росяночка» самобутнім, унікальнім за віком учасників та
інструментальним складом коллективом».

В 2001 р. «Росяночка» переведена до Палацу культури ВАТ "ЗАлК". З 01.09.2009 р.
ансамбль працює при Центрі дитячої та юнацької творчості Дніпровського р-ну, м.
Запоріжжя.

Засновником та незмінним керівником ансамблю "Росяночка" є Чеснєйша Людмила
Григорівна, заслужений працівник культури України. Працює за своєю авторською
методикою, навчання гри на музичних інструментах розпочинає з 4-х років.

Основа репертуару – український музичний фольклор. Особливе місце в творчому
доробку колективу займають концертні програми з народними обрядовими дійствами, а
саме: «Різдвяні свята», свято «Святого Миколая», обряд «Зустріч птахів», обряд
дитячого дозвілля «На толоці», "Посиденьки".

Ансамбль "Росяночка" багато виступає перед слухачами різного віку і своєю діяльністю
вносить вагомий вклад у справу пропаганди українського музичного фольклору,
українських музичних інструментів, народних свят і традицій.

Ансамбль лауреат Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів, володар «Гран-прі»
постійний учасник міських, обласних та Всеукраїнських мистецьких проектів. Серед його
слухачів-президенти України і Росії, члени уряду, та інші поважні особи.
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Творчий шлях ансамблю «Росяночка»

2001р. – учасник звітного концерту майстрів мистецтв та самодіяльних художніх
колективів Запорізької області в місті Києві, Національний палац «Україна»;

2003р. – дипломант обласних фестивалів «Дніпровські пороги», «Мала Хортиця», 2003,
2006р.р.;

2005р. – лауреат II ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкурсу українського
мистецтва «Барвистий віночок» м. Дніпропетровськ;

2005р. – лауреат I ступеня, та зарахований до п’ятірки кращих виконавців
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу пісні і музики «Золотая нотка» м.
Дніпропетровськ;

2005р. – дипломант Всеукраїнського фестивалю аматорських колективів
культурно-освітніх закладів профспілок України;

2006р. – учасник святкового концерту для делегатів та гостей V з’їзду Федерації
профспілок України в м. Києві;

2006 р. – в травні ансамбль «Росяночка» висувався на здобуття державної премії ім. В.М.
Гнатюка;
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2006 р. – нагороджений почесною грамотою Міністерства культури та спорту на честь
15-річниці Незалежності України;

2007 р. – за участь в V Міжнародному фестивалі українського фольклору «Берегиня»,
(м. Луцьк), ансамбль отримав три дипломи, один з яких за зайняте Ш місце в конкурсі
«Замузичте музиченьки», що проводився в рамках фестивалю;

2007 р. – володар «Гран-При» VIII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної
творчості «Барвистий віночок», м. Дніпропетровськ;

2008 р. – лауреат І ступеня ІІІ Міжнародного фестивалю «Веселий вітер», Болгарія;

2008 р., жовтень – учасник президентського концерту м. Київ, Національний палац
мистецтв «Україна»;

2009р., січень - ансамбль «Росяночка» прийняв участь у фестивалі колядок «Зимова
казка», на запрошення Національного університету «Острозька академія»;

2009р., серпень - прийняв участь в 50-му ювілейному фестивалі «Земплінські
торжества», Республіка Словакія;

2009 р., червень - художньому керівнику ансамблю «Росяночка», Людмилі Чеснєйшій
указом Президента України за № 489 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник
культури України»;

2009 р., жовтень - ансамбль «Росяночка» став лауреатом І ступеня Міжнародного
фестивалю «MUSIC LAND», м. Дніпропетровськ;

Нам виповнилося 15 років!
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30.03.2010 р. у великому залі міського Палацу дитячої та юнацької творчості, (пл. Леніна,
1) відбувся великий ювілейний концерт ансамблю «Росяночка». За плідну творчу
діяльність грамоти та подяки вручили почесні гості з обласної, міської та районної
держадміністрації.

2010 р., жовтень - ансамбль представляв Запорізьку область на VІ Міжнародному
фестивалі українського фольклору «Берегиня», м. Луцьк, де посів ІІ почесне місце в
конкурсі « Стань , козацька славо!», що проводився в рамках цього фестивалю;

2011 р., червень – лауреат І ступеня XII Міжнародного фестивалю «Приказка за теб»,
Болгарія, м. Варна; в цьому ж фестивалі, в номінації соліст, лауреатом І ступеня стала
учасниця ансамблю – Вікторія Бережна;

2011 р., жовтень - лауреат ІІ ступеня І Міжнародної олімпіади «Твой мир-искусство»;

2011 р., жовтень - лауреат І ступеня Міжнародного благодійного фестивалю талантів
«Дивоцвіт»;

2012 р., жовтень - "ГРАН - ПРІ" Міжнародного благодійного фестивалю талантів
"Дивосвіт";

в номінаціїї "соліст" лауреатом І ступеня цього фестивалю стала солістка ансамблю Вікторія Бережна

2013 р., серпень - лауреат I ступеня II Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Мир искусство и море», Болгарія, м. Варна, Золоті піски; в цьому ж фестивалі,
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в номінації соліст, лауреатом І ступеня стала учасниця ансамблю – Вікторія Бережна;

2013 р., вересень – лауреат I ступеня конкурсу «Троїсті музики» VII - го Міжнародного
фестивалю українського фольклору «Берегиня», м Луцьк.

2013 р., листопад - лауреат I ступеня I Міжнародного фестивалю фольклору та
інструментальної музики «Золота скарбничка»;

2014 р., січень – гість Обласного пісенного фестивалю Запорізької Єпархії «Радість
Різдва».

2014 р., червень Grand Prix Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Срібна хвиля», м. Бердянськ;
2014 р., жовтень Grand Prix Міжнародного фестивалю фольклору і інструментальної
музики «Золота скарбничка», м Запоріжжя;

2015 р., березень - лауреат ІІ ступеня Міжнародного фестивалю народної творчості
«Барвистий віночок»,м. Дніпропетровськ;

Нам 20 років
26 березня 2015 р в Міському палаці дитячої і юнацької творчості, пл.. Леніна, б.1
відбудеться ювілейний концерт
Початок о 14.00 год.

З а п р о ш у є м о в с і х!
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2015 р., квітень - участь у Всеукраїнській акції «Любов милосердствує» за участю членів
сім’ї президента України. К/з ім. Глінки;

2015 р., червень - лауреат І ступеня Міжнародного фестивалю «Мир, искусство и море»,
Болгарія, квартет ансамблю «Росяночка»;

фестивалю;

соліст ансамблю Данченко Костянтин – лауреат І ступеня цього ж

2015 р., жовтень - соліст ансамблю Івко Олексій лауреат ІІІ ступеня Міжнародного
фестивалю фольклору та інструментальної музики «Золота скарбничка»;

2015 р., листопад - «Гран-прі» Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької творчості
«Дивосвіт» одержав ансамбль «Росяночка»;

соліст Івко Олексій - лауреат І ступеня цього фестивалю;

2016 р., червень - День козацьких перемог. Міжнародний захід о. Хортиця, м.
Запоріжжя;

2016 р., липень - Міжнародний фестиваль-конкурс «БІМ» Польща, м. Бидгощ;

2016 р., листопад - виступ в концерті Ніни Матвієнко, ДК Дніпроспецсталь, м.
Запоріжжя;

2017 р., січень - 1-й фестиваль вертепів та колядок "Козацьке різдво" майдан Героїв,

6/8

Головна

Запоріжжя;

2017 р., березень - участь в міському конкурсі «Акорди позашкілля» - ансамбль, квінтет,
солісти: І, ІІ, ІІІ місця;

2017 р., травень - гості проекту «Фолькмузік діти». Зйомки на ТК UA «Перший
національний», м. Київ;

2017 р., травень - участь в «Гала-концерті зразкових колективів позашкілля», МПДЮТ
м. Запоріжжя;

2017 р., серпень - лауреат I ступеня Міжнародного фестивалю дитячої та юнацької
творчості «Мир искусство и море», Болгарія, м. Варна, Золоті піски;

2017 р., вересень - почесні гості Героїко-патріотичного фестивалю «Ми-майбутнє твоє,
Україно», м. Миргород, Полтавська обл.;

2018 р., січень - почесні гості VI Міжнародного фестивалю мистецтв «Зірка Різдва»;

2018 р., лютий - обласний конкурс інструментальної музики Департаменту освіти і науки
Запорізької облдержадміністрації «Музична веселка»;

Лауреат І ступеню соліст ансамблю Івко Олексій;

Лауреат І ступеню соліст ансамблю Данченко Костянтин;
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