
«Ф’ЮЖН» ВІДКРИВ ТАНЦЮВАЛЬНІ ТАЛАНТИ  

Існує древня східна притча: 

"Прийшла людина до мудреця і сказала 

йому: "О мудрець, навчи мене відрізняти 

істину від брехні, красоту від 

потворності. Навчи мене радості життя. 

"Подумав мудрець і навчив людину 

танцювати". 29 квітня день особливий 

для всіх, хто живе у ритмі танцю. Адже у 

всьому світі він відзначається як 

Міжнародний день танцю, тож 

напередодні у місті пройшов перший 

танцювальний фестиваль «Ф’южн», 

присвячений цій даті. У ньому взяло 

участь близько 13 колективів Переяслава 

– «Перлина», «Фантазія», «Май денс», 

«Едельвейс», «Альта», «Міраж», 

«Вольтаж», «7Sky», «Каприз», 

«Веселка», клуб спортивного танцю 

«Danselife» та інші – вихованців НЦК 

«Зустріч», РБК, БХТДЮМ, шкільних 

гуртків, які представили на розгляд 

глядачів близько 60(!!!) танцювальних 

номерів. Гостями ж фесту були 

наймолодші, але не менш талановиті 

танцюристи із дошкільних закладів: 

«Сонечко», «Любавонька», «Золотий 

ключик» та «Берізка».  

А розпочався «Ф’южн» із 

танцювального флеш-мобу та виконання 

гімну фестивалю, який спеціально для 

заходу написав та особисто виконав лідер 

гурту ««X-Rays» Олександр Максименко. 

Підтримати своїх талановитих чад 

прийшли не лише тата та мами, але і 

багаточисельні рідні та друзі артистів. 

Чарівні ведучі Ольга Аніскіна та 

Роман Палій запрошуючи на сцену тих 

чи інших артистів озвучували усі їхні 

титули, здобутки та досягнення. Усе 

танцювальне дійство тривало більше 

шести годин, а завершилося теплими 

вітаннями від начальника відділу 

культури і туризму Антоніни Курило та 

врученням дипломів та квітів 

наставникам юних артистів від 

головного спонсора фестивалю депутата 

міської ради Андрія Конона. Власне, і 

сам Андрій Андрійович отримав подяку 

за підтримку дитячої творчості.  

«…Феєрія танцю просто 

зачаровувала, від різноманітності 

костюмів та їх різножанровості 

шаленію... Які ж у нас талановиті діти… 

Молодці усі і організатори, і керівники 

гуртків, і самі юні артисти видно, що 

старалися, трудилися і результати просто відмінні… Хотілося б, щоб цей фестиваль мав продовження, бо 



маючи такі перлинки не можна їх ховати, нехай про наших талановитих діток дізнаються усі…» – Олена, 

мама учасниці фестивалю. 

Після годинної перерви у рамках відкриття туристичного сезону на сцену вийшли музиканти, які 

подарували своїм прихильникам не лише море драйву, але і живе виконання хітів усіх часів і народів. 

Розпочався вечір для меломанів із виступу рок-гурту «Naturmortum». Неабияк порадували і учасники 

«Джем Толоки» – Олександр Онопрієнко, Анна Романенко, Інесса Мерзленко, Борис Любченко, Павло 

Рекун та інші. Колектив «E.C.P» публіка також сприйняла на «ура». Останніми виступали не менш 

популярні у місті та за його межами артисти – гурт «X-Rays», які порадували крім вже популярних своїх 

пісень і кількома новинками. Звісно ж,  вдячні шанувальники гідно оцінивши гучними оплесками виступи 

своїх улюбленців.  
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