
У Хусті зазвучала «Різдвяна феєрія» 

26 грудня у Закарпатському обласному театрі драми та комедії відбувся 
святковий театралізований концерт під назвою “Різдвяна феєрія”. 

Програма різдвяного дійства сповнена мелодіями світової класики, традиційних 
колядок та щедрівок у новому прочитанні, а також пронизана сюжетною лінією, 
яка плавно перетікає з однієї музичної композиції в іншу. 

 

Дзвінкоголосі, харизматичні артисти подарували глядачам не просто 
незабутній театралізований концерт за участю оркестру, а чудову можливість 
через спів, музику та гру торкнутися таємничої радості народження Ісуса – 
справжньої любові й світла. 

“Хотілося трохи відійти від формату традиційного Вертепу, зобразити Різдвяну 
Вифлеємську зірку, яка мандрує світом, що простежувалось у колядках та 
музичних оркестрових композиціях. Все дійство об’єднане наскрізною ідеєю – 
відчути справжній дух Різдва може тільки той, хто й справді у нього повірить. 
Адже прикро, коли святкування таких великих релігійних свят зводиться лише 
до гуляння. Важливо не потонути у матеріальному світі, де панують розваги, 
гроші і заперечення усього святого. 

Саме тому наші головні герої проходять ряд випробувань, зазнають відчаю, 
відчуження, а врешті до них (не без втручання Вищих сил) приходить 
усвідомлення розуміння Різдвяного дива”, – розповіла “Карпатському об’єктиву” 
авторка сценарію, драматургиня Олеся Чепелюк. 



 

Режисер-постановник театралізованого концерту В`ячеслав Давидюк, музична 
керівниця – Марія Волошин, художниця по костюмах – Оксана Дорошенко, 
директор-художній керівник та сценограф концерту – Василь Снітар. 

Уособленням янгольського голосу, який веде головних героїв до світла 
Різдвяної зірки, стала найменша учасниця театрального колективу – 
шестирічна Світланка Довганич. 



 

Незмінною родзинкою Закарпатського обласного театру драми та комедії є 
оркестр, гра якого завжди звучить розкішно, зачаровує своєю майстерністю та 
винятковістю, є справжньою насолодою для душі (керівник оркестру – 
Олександр Локотош). 



 

То хай дивовижне сяйво Вифлеємської зірки освітить кожну домівку і запалить 
у кожному серці справжню любов, дарує віру, надію. Нехай маленький Ісусик 
народиться у кожній душі – як поціновувачів творчості театру, так і в самих 
артистів та в кожного з нас. Щасливих та благословенних різдвяних свят! 

 



Показ концерту запланований на 30 грудня та 3 січня о 17:00, а далі – в 
залежності від карантинних вимог. 

Богдана КЛЕКНЕР 

 


