MUSIC CAMP KHERSON: Різдвяне
чудо для херсонських дітей
Херсонським дітям є де проводити літо, але немає чим зайнятися
взимку. Тим більш, у нашому регіоні, де в цьому сезоні ніхто з
малечі іще і снігу не бачив.
Тому фонд громади Херсона «Захист» спробував організувати
незабутній відпочинок для дітей на зимові канікули.
За словами голови фонду Лариси Польської, колектив фонду
хотів, щоб це була не просто розважальна програма, а програма,
у ході якої діти могли б навчитися чомусь новому, спробувати
свої сили у незнаному раніше напрямку діяльності, розкрити
свої таланти, стати більш впевненішими у собі та своїх
можливостях.
Так
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INTERNATIONAL» разом із відомим американським диригентом
Констанцією Фортунато.
«MUSIC CAMP» – це шестиденний музичний табір, під час якого 15
викладачів, у числі яких Констанція Фортунато, румунка Маріана
Лазар та київські викладачі музики, повинні навчити
херсонських дітей грі на двох музичних інструментах і співу
хором на чотирьох мовах – латині, іспанській, англійській та
українській.
«MUSIC CAMP» об’єднав близько 200 дітей з усієї Херсонщини,
серед яких 74 дитини – сироти, діти учасників АТО, дітиаутисти, діти з обмеженими можливостями… Проте, вже сьогодні
кожен з них – неповторна особистість! Звичайно, не всі ще
знають про свої обдарування та мало хто впевнений у своїй
унікальності.
«Але необдарованих дітей не буває, бувають діти, на яких
просто не звертають уваги», – стверджує відомий американський
диригент, засновниця проекту Констанція Фортунато.
Саме з цією метою і створено «MUSIC CAMP» – допомогти дитині
повірити в себе, розкрити свої таланти!
Сьогодні третій день таборівки і відкритий день для місцевих
ЗМІ. Діти дивують, але, водночас, радують відвідувачів
вправністю гри на музичних інструментах, серед яких флейта,
гітара, дзвіночки, сопілка, скрипка тощо. З кожним днем діти
все більше поринають у світ музики, відкриваючи свої здібності
й таланти.
«Але цього дитячого свята не було б без злагодженої роботи», –
відзначає Лариса Польська.
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер підключив до
організації проведення «MUSIC CAMP KHERSON» чимало комунальних
закладів. Звичайно, осередком всього дійства став Палац молоді
та студентів, на базі якого і проходить різдвяний табір.

«За тиждень колектив Палацу молоді та студентів здійснив
титанічну роботу: знайшов більшість хорових стойок, пюпітри,
привів до ладу хол та навчальні аудиторії. Я дуже вдячна
голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру за те, що
він взяв цей проект під своє «крило». Взяв без помпи та шуму,
підключивши до роботи всіх, кого можна, – відзначає Лариса
Польська та додає, – Кажуть чудеса бувають на Різдво. Так от
це дійсно різдвяне чудо».
А чого навчилися діти за п’ять днів можна пересвідчитися на
власні очі під час гала-концерту, який відбудеться 13 січня о
17:00 в приміщенні Палацу молоді та студентів.

