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«17»  квітня 2013 р.                                                                                 № 149

Про проведення обласного 
фестивалю духових оркестрів 
«Сурми Перемоги»

З метою популяризації духової музики, підвищення її ролі у патріотично-
му та естетичному вихованні сучасного покоління, відповідно до плану роботи 
Одеського обласного центру української культури на 2013 рік, в рамках проведен-
ня культурно-мистецької акції «Пам’яті живої джерело», присвяченій 69-й річниці 
визволення України від німецько-фашистських загарбників та 68-й річниці Великої 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні

НАКАЗУЮ:

1. Провести 1 червня 2013 року в м. Балта обласний фестиваль духових 
оркестрів «Сурми Перемоги».

2. Затвердити умови проведення, склад оргкомітету і журі фестивалю (до-
дається).

3. Директору обласного центру української культури Вітос В.Г. вжити 
творчих та організаційних заходів щодо проведення фестивалю-конкурсу.

4. Начальнику відділу культури та туризму Біляївської райдержадміні-
страції Гапоненко Л.Ф. забезпечити належні умови для проведення фестивалю-
конкурсу.

5. Начальникам відділів культури і туризму райдержадміністрацій та ви-
конкомів міських рад міст обласного значення забезпечити участь духових орке-
стрів в обласному фестивалі.

Витрати на відрядження віднести за рахунок сторони, що відряджає.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління Олійник О.В.

Начальник управління В.М. Станков
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Додаток №3 
до наказу управління культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації
№ 149 від «17» квітня 2013 року

Склад журі
обласного фестивалю

духових оркестрів «Сурми Перемоги»

 

Лясота 
Володимир Михайлович заслужений артист України, професор, 

керівник та головний диригент духового 
оркестру Одеської Національної музич-
ної академії імені А. В. Нежданової,  го-
лова журі

Семенов 
Віктор данилович підполковник запасу, диригент військо-

вого оркестру, член оркестру

Карауша 
В’ячеслав Валерійович завідуючий відділом оркестрових духо-

вих та ударних інструментів Одеського 
училища мистецтв та культури імені К. 
Д. Данькевича, спеціаліст І категорії
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Додаток №2 
до наказу управління культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації
№ 149 від «17» квітня 2013 року

Склад організаційного комітету
по підготовці та проведенню

обласного фестивалю духових оркестрів  «Сурми Перемоги»

    
Тарасова 
Ольга Миколаївна начальник відділу культосвітньої роботи на на-

родної творчості управління культури і туризму, 
національностей та релігій облдержадміністра-
ції

Вітос 
Валентина Гнатівна директор Одеського обласного центру україн-

ської культури

Діденко 
Микола Олександрович завідуючий науково-методичним відділом 

Одеського обласного центру української 
культури

Кмітевич 
Микола Миколайович завідуючий сектором культурно-дозвіллєвої 

діяльності Одеського обласного центру 
української культури

Штонда
Ірина Вікторівна провідний методист сектору культурно-

дозвіллєвої діяльності Одеського обласного 
центру української культури

Гапоненко 
Лілія Федорівна начальник відділу культури і туризму 

Біляївської райдержадміністрації

Козулько 
Володимир Володимирович директор Біляївського районного будинку 

культури
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Додаток №__1_
до наказу управління культури і туризму,
національностей  та релігій облдержадміністрації
№ 149  від «17»_квітня___2013 р.
 

Умови
 проведення обласного фестивалю 

 духових оркестрів
«Сурми Перемоги»

(1 червня 2013 року м.Біляївка)

Обласний фестиваль духових оркестрів «Сурми Перемоги» проводиться в 
рамках культурно – мистецької акції «Пам’яті живої джерело», присвяченій 65 
річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та 65 річниці 
Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

I. Загальні положення
До участі в обласному фестивалі духових оркестрів «Сурми Перемоги» (далі 

фестиваль) запрошуються професійні та самодіяльні духові оркестри Одеської 
області. Фестиваль проводиться один раз на два роки в травні місяці.

II. Організатори фестивалю
Організатором фестивалю є Одеський обласний центр української культури 

за підтримки управління культури та туризму Одеської обласної державної 
адміністрації.

III. Мета і завдання фестивалю 
Головною метою фестивалю є зміцнення культурних зв’язків між районами 

регіону, популяризація духової музики, підвищення її ролі у патріотичному та 
естетичному вихованні сучасного покоління, забезпечення духовної єдності 
різних верств та вікових категорій населення.

Завдання фестивалю:
•	 розвиток музичної культури й культурних традицій;
•	 пропаганда духової музики;
•	 вдосконалення виконавської майстерності духових оркестрів, 

оновлення й збагачення їх музичного репертуару;
•	 обмін досвідом роботи колективів, налагодження творчих зв’язків на 

взаємовигідних умовах;
•	 утвердження Одеської області, як регіону з розвиненим культурним 

потенціалом.
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IV. Умови участі у фестивалі
4.1. Учасники повинні подати до оргкомітету нформацію про колектив 

обсягом в один друкований аркуш.
4.2. Всі учасники фестивалю нагороджуються спеціальними дипломами.
4.3. З ініціативи Оргкомітету можуть встановлюватись спеціальні призи.
4.4. Під час проведення фестивалю організаторами ведеться фото – та 

відео- зйомка. 
4.5. У репертуарі учасників фестивалю обов’язково має бути виконання 

Державного Гімну України.
4.6. Час виступу колективу на фестивалі – до 20 хвилин (2-3 

різнохарактерних твори), один з яких повинен бути присвячений Дню 
Перемоги .

4.7. У марші-параді (дефіле) кожним оркестром використовується марш 
за своїм вибором та можливостями колективу.

4.8. Для виконання у зведеному оркестрі учасникам необхідно підготувати 
наступні твори:

−	 Д.Тухманов «День Победы»;
−	 Є. Адамцевич «Запорозький марш».

V. Порядок проведення фестивалю
12.00 – 12.30 – заїзд та реєстрація;
13.00 – урочисте відкриття фестивалю, марш-парад духових оркестрів;
14.00 - виступи духових оркестрів;
16.30 - нагородження учасників фестивалю;
17.00 - виступ зведеного оркестру.

VI. Нагородження учасників фестивалю
Всі учасники фестивалю нагороджуються спеціальними дипломами та 

пам’ятними сувенірами.

VII. Документи для участі у фестивалі 
Для участі у фестивалі необхідно до 22 квітня 2013 року надіслати на адресу 

Оргкомітету: 65014 м. Одеса вул. Польська, 20 Одеський обласний центр 
української культури або на електронну адресу odessafolk@ukr.net:

1. Заявку (форма додається);
2. Кольорове фото колективу.

VIII.  Прикінцеві положення
7.1. Участь у фестивалі є безкоштовною.
7.2. Витрати, пов’язані з участю у фестивалі (проїзд та харчування) бере на 

себе сторона,що відряджає. 
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Додаток до Умов
проведення обласного фестивалю 
духових оркестрів «Сурми Перемоги»

ЗАЯВКА
на участь у обласному фестивалі духових оркестрів 

«Сурми Перемоги»

1. Назва організації, що рекомендує до участі у фестивалі _____________

_____________________________________________________________

2. Повна назва колективу _________________________________________

3. Кількість учасників ___________________________________________

4. Прізвище, ім’я, по батькові керівника ____________________________

_____________________________________________________________

5. Конкурсна програма: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

6. Коротка інформація про творчість колективу (для ведучих програми)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

М. П.                   (підпис керівника організації, що направляє)

(повністю)

(автор та назва твору)
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Сценарій
обласного фестивалю духових оркестрів 

«Сурми Перемоги»

Дата проведення: 1 червня 2013 року
Місце проведення: площа перед РБК - м.Біляївка
Час проведення: 12.45

Сцена прикрашена емблемою фестивалю. 

Глядачі стоять півколом, місце попід сценою вільне.

(фанфари)

На сцену виходять двоє ведучих.

Хлопець:Добрий день, дорогі глядачі!

Дівчина: В цей щасливий та сонячний день ми зустрічаємо справжнє свято му-
зики – обласний фестиваль духових оркестрів! З 6 районів до нас завітали ама-
торські колективи. Розпочинаємо марш-парад учасників фестивалю!

Фестиваль розпочинається маршем-парадом учасників фестивалю.

(колона формується на вулиці поруч з Будинком культури,згідно програми та 
схеми розташування. Кожен колектив по черзі урочистим маршем прямує до 
площі перед Будинком культури, виконуючи певний твір і зупиняються на від-
веденому місці перед сценою. Під час проходу на площу ведучі представляють 

учасників. )
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Хлопець: На площу урочисто вступає народний духовий оркестр відділу культу-
ри Білгород – Дністровської районної державної адміністрації під керівництвом 
Миколи Поправка.

(марш-парад оркестру)

Дівчина:Вітайте на нашій площі учасників народного духового оркестру відді-
лу культури і туризму Кілійської районної державної адміністрації під керівни-
цтвом Леоніда Бамбури.

(марш-парад оркестру)

Хлопець: Вас вітають учасники народного духового оркестру «Кубей» Черво-
ноармійського сільського Будинку культури Болградського району під керівни-
цтвом Миколи Куємжі.

(марш-парад оркестру)

Дівчина:На площі народний духовий оркестр Ренійського районного Будинку 
культури під керівництвом Федора Бушняка.

(марш-парад оркестру)

Хлопець: Вітайте на нашій площі народний духовий оркестр Одеського Націо-
нального політехнічного університету під керівництвом Ярослава Хало.

(марш-парад оркестру)

Дівчина: До площі наближається колона учасників народного духового оркестру 
«Юність» села Троїцьке

(марш-парад оркестру)

Учасники фестивалю вишукуються перед сценою, обличчям до глядачів 
та журі.

Хлопець:Вітаємо вас,шановні учасники Обласного фестивалю духових орке-
стрів «Сурми Перемоги»! 

Дівчина: Вітаємо Вас, наше почесне журі!

Хлопець: Сьогодні усіх нас поєднає музика: і тих, хто відстояв у боях наше мир-
не небо і тих, хто знає про війну лише з книжок і фільмів. 

Дівчина:Бо лише музика однаково торкає душу і сивого ветерана і підлітка, що 
шукає свою дорогу в житті, і веселої та безтурботної малечі.

Хлопець: О! Музика! Яке це справді диво,
 Вона підносить в сині небеса,
 Ти невагомий і летиш щасливо,
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 А навкруги простори і краса.
 І стільки щастя, радості легкої,
 Любові, світла, ласки навкруги.
 Краси божественної, неземної,
 Реальність враз втрачає береги...

Дівчина: А хвиля музики тебе несе, гойдає.
 Відносить в загадковії світи.
 І вабить душу, ніжно пригортає.
 Частинкою її стаєш і ти.
 І все земне уже неактуальне,
 А лише музика в душі твоїй луна.
 То спрагла, лагідна, а то печальна,
 Але тобою випита до дна.

Хлопець: Це так символічно, що свято музики і Перемоги проходить сьогодні, 1 
червня в День захисту дітей. 

Дівчина:І недарма ранок фестивального дня ми розпочали з віддання шани 
героям-партизанам, покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам.

Хлопець:А незабутня екскурсія до музею перенесла нас до тих далеких бурем-
них років,пам’ять про які назавжди лишиться в наших серцях. 

(«Ветераны минувшей войны», співає Вікторія Ніколенко провідний методист 
Одеського обласного центру української культури)

Хлопець:Для вас співала Вікторія Ніколенко провідний методист Одеського об-
ласного центру української культури.

Дівчина: Свято дитинства, з яким ми сьогодні вітаємо всю малечу – це перш за 
все свято миру, щастя та радості, які в боях відстояли Герої!

Хлопець: Свято Великої перемоги подарувало щасливе дитинство, можливість 
радіти життю, любити свою землю та пізнавати чарівний світ творчості, де пісні 
дідів, як естафету підхоплюють юні голоси!

(вокальна композиція у виконанні учнів школи мистецтв с. Нерубайське)

 Дівчина:Сьогодні, в День свята дітей, ми хотіли б не тільки подякувати ветера-
нам за визволене життя, а й подарувати вам сердечні вітання. 

Хлопець:Сьогодні на вашу честь, шановні воїни Перемоги, будуть звучати сур-
ми оркестрів, які з’їхалися з різних куточків Одещини! 

Дівчина:А, також ще одне привітання від дітей. 
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 (пісня у виконанні учнів школи мистецтв с. Нерубайське)

Хлопець: У нас сьогодні свято! Та яке ж свято без духового оркестру!? Його уро-
чистого водограю звуків, які спроможні вести за собою в єдиному патріотичному 
марші, кружляти в ностальгічному вальсі, дарувати несподівано душевні мелодії 
народних пісень та улюблені класичні твори.

Дівчина:Але в нас не просто свято, а обласний фестиваль духових оркестрів 
«Сурми Перемоги».

Хлопець: Для урочистого відкриття фестивалю на сцену запрошуємо….
…………………………………………………………………………………….

 (Звучить «Гімн України» у виконанні духового оркестру)

Дівчина:Представляємо почесне журі фестивалю

Хлопець:
Голова журі  - Лясота Володимир Михайлович,

заслужений артист України, професор, керівник та головний ди-
ригент духового оркестру Одеської національної музичної акаде-
мії імені А.В.Нежданової

Дівчина:
Члени журі - Семенов Віктор Данилович

Підполковник запасу, диригент військового оркестру.
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Хлопець: 
Карауша В’ячеслав Валерійович
Завідуючий відділом оркестрових духових та ударних інструментів 
Одеського училища мистецтв та культури імені К.Ф.Данькевича, 
спеціаліст І категорії. 

Хлопець:І так – духовий оркестр це група виконавців на духових та ударних ін-
струментах. Його відрізняє насичене, яскраве звучання, яке створює святкову і 
урочисту атмосферу.

Дівчина:Це хор, в якому зливаються в єдиному диханні голоси багатьох метале-
вих та дерев’яних інструментів. 

Хлопець: Але кожний інструмент духового оркестру має свій неповторний го-
лос, який заслуговує окремої уваги.

Дівчина: І так, знайомтеся: труби! ……………………………..

(після кожного представлення названі інструменти видають звуки)

Хлопець:А тепер ми почуємо валторни!....................................... 

Дівчина:А це – тромбони!..............................................................

Хлопець:А ось як ніжно звучать флейти!.....................................

Дівчина:О, а це кларнети!..............................................................

Хлопець:Мій улюблений саксофон!..............................................

Дівчина:Йому відповідають гобої та фаготи!...............................

Хлопець:Нарешті – барабан!!!........................................................

Дівчина:Ми зараз почули неповторні голоси усіх інструментів, які разом можуть 
створити справжнє свято духової музики.

Хлопець:Але тільки великий талант людини, любов до музики та щоденна робо-
та дарує голоси цим інструментам.

Дівчина: Тільки велике бажання обдарованої людини нести світу музику своєї 
душі, дарує всім інструментам своє унікальне звучання.

Хлопець: І серця музикантів починають битися в єдиному ритмі, як тільки кри-
латі руки диригента злітають перед оркестром, а чарівна диригентська паличка 
робить магічні рухи!Давайте привітаємо керівників оркестрів, диригентів, чий 
талант та енергія творить справжнє диво!

(диригенти виходять зі строю, ім. аплодують)

Дівчина:І зараз на цій сцені знов буде панувати духова музика!
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Хлопець: Ми вже познайомилися з учасниками фестивалю і їх керівниками, по-
чули голоси інструментів, які входять в склад їх оркестрів. 

Дівчина:Ну, що ж, час розпочинати конкурсну програму.

Хлопець:І поки учасники, на чию долю випала складна місія розпочати конкурс 
, готуються до виступу,своє мистецтво нам знов дарують діти!

(танець в виконанні самодіяльних артистів с. Нерубайське)

Дівчина: Розпочинає нашу програму народний духовий оркестр відділу культу-
ри Білгород – Дністровської районної державної адміністрації.

(поки оркестр розташовується на сцені, оголошується характеристика колек-
тиву)

Хлопець:Цей народний духовий оркестр був створений у 1970 році. У 1975 році 
його очолив Поправко Микола Пантелійович, під керівництвом якого колектив у 
1977 році захистив звання «народний».

Духовий оркестр - дипломант ІІІ Міжнародного фестивалю духової музики 
(м. Рівне), лауреат фестивалю духової музики імені Василя Соколика «Фанфары 
Ялты», Всеукраїнського конкурсу духової музики (м. Луцьк), Всеукраїнського 
фестивалю «Таврийские Сурмы» (Мелитополь) та дипломант багатьох обласних 
фестивалів і конкурсів.

Діяльність духового оркестру відзначається високим професіоналізмом, 
творчим пошуком, наполегливою роботою по збереженню та розвитку культур-
ного надбання і традицій Бессарабського краю. Колектив духового оркестру при-
ймає активну участь в громадському житті району, є популяризатором україн-
ського народного мистецтва, сприяє духовній підтримці ветеранів війни і праці 
району, патріотичному вихованню молоді. Тісно співпрацює з районною органі-
зацією ветеранів України, бере участь в благодійних концертах до Дня Перемо-
ги, Дня визволення Бессарабського краю від німецько-фашистських загарбників, 
Дня захисника Вітчизни тощо. 

Особистий внесок керівника духового оркестру неодноразово відзначався 
Почесними грамотами управління культури і туризму Одеської обласної держав-
ної адміністрації, Білгород-Дністровської районної державної адміністрації та 
Білгород-Дністровської районної ради.

(конкурсний виступ оркестру)

Дівчина:
1. А Петров. Марш із кінофільму «Жестокий романс».
2. Новиков «Дороги».
3 . Вайнсбург вальс «Судьба»
4. Лоу Фрагмент із оперети «Моя прекрасная леди»
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Хлопець: Продовжує нашу програму народний духовий оркестр відділу культу-
ри і туризму Кілійської районної державної адміністрації.

 Дівчина: Колектив створено у 1987 році, звання «народний» присвоєне в 1995. 
Засновником та керівником колективу є Леонід Андрійович Бамбура. У складі 
колективу 22 учасника, це і учні, і робочі, службовці та пенсіонери. Творчий ре-
пертуар оркестру налічує понад 100 творів. Колектив є активним учасником біль-
шості районних та міських заходів: Днів міста Кілія та Кілійського району, Дня 
Перемоги, Дня незалежності України та багатьох інших. Дуже полюбляють міс-
цеві мешканці та гості сольні концерти колективу «В городском саду играет духо-
вой оркестр», які постійно проводяться в парку та скверах міста. Колектив брав 
участь в обласному фестивалі духових оркестрів в Татарбунарах у 2008 році, де 
виборов звання лауреата.

Хлопець:
1.Марш «Рідний край» , музика В. Єлинського
2.Українська народна пісня «Сусідка»
3.«Где же вы теперь, друзья – однополчане», музика Соловйова – Сєдого

Дівчина: А зараз на нашій сцені народний духовий оркестр «Кубей» Червоноар-
мійського сільського Будинку культури Болградського району.

Колектив організовано в 1955 році. Починаючи з 1967 року оркестр є постій-
ним учасником і переможцем районних фестивалів та конкурсів. В 1972 – 75 ро-
ках був лауреатом обласних і республіканських оглядів – конкурсів. В 1987 році 
оркестрові присвоєно почесне звання «народний».

В 1989 році колектив стає лауреатом I обласного фестивалю духових орке-
стрів Одещини на приз Героя соціалістичної праці Ф.П. Іовчева., в цьому ж році, 
оркестр бере участь у святкуванні Дня слов’янської писемності у республіці Бол-
гарія.

1 лютого 2003 року оркестр удостоєний честі вітати Президента Болгарії Ге-
оргія Пирванова в Болградській гімназії, а 23 травня 2004 року – Прем’єр – міні-
стра Болгарії.

В 2008 році оркестр стає володарем диплома III ступеню за участь у фести-
валі духових оркестрів «Таврійські сурми» (м. Мелітополь).

Колектив оркестру є активним учасником всіх сільських та районних захо-
дів. Репертуар доволі об’ємний і включає різножанрові твори та композиції. За-
раз учасники оркестру працюють над підвищення виконавської майстерності та 
підготовкою нових творів. 

Хлопець: 
1. А. Арутюнов «Песня марш»; 
2. Діко Іллієв «Искъорско хоро»;
3. Камен Луков «Гайдарска ръченица»;
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4. Уіль’ям Петерсон «Царь царей»

Дівчина: Свій конкурсний виступ розпочинає народний духовий оркестр Реній-
ського районного Будинку культури.

Хлопець: Колектив створено в 1977 році при Ренійському районному Будинку 
культури. Звання «народний» присвоєне 30 жовтня 1997 р. 

З дня заснування оркестру ним керував Катаной Михайло Георгійович. По-
чинаючи з вересня 2004 року духовим оркестром керує Бушняк Федір Степано-
вич. Всього в колективі 13 учасників. У репертуарі самодіяльного народного ду-
хового оркестру більше 100 творів: марші, вальси, танго, фокстроти, народні ме-
лодії: болгарські, молдавські, класичні, джазові, а також твори для солістів з ор-
кестром.

Народний духовий оркестр бере участь у заходах, які проводяться в місті та 
районі, в проводах на службу до лав Збройних Сил України, а також на сільських 
святах.

А в теплі недільні вечори у парку Перемоги збираються прихильники духо-
вої музики та із превеликим задоволення насолоджуються відомими усім твора-
ми у виконанні народного духового оркестру.

Також колектив у 2012 році нагороджувався:

Грамотою за участь у I-му Міжнародному фестивалі «Рідний край»

Грамотою відділу культури Ренійської районної державної адміністрації за 
участь у районному фестивалі «Хоровод дружби», присвяченому XXI-ій річниці 
проголошення Незалежності України

Грамотою Ренійської райдержадміністрації за значний особистий внесок 
у розвиток та популяризацію музичного мистецтва в районі, активну участь у 
культурно-мистецьких заходах району, за високий рівень виконавської майстер-
ності, а також з нагоди 35-ої річниці заснування колективу та 15-ої річниці від 
дня присвоєння колективу почесного звання «народний» 

Грамотою відділу культури Ренійської районної державної адміністрації за 
участь у 1-му районному фестивалі російської культури «Русские кружева».

Дівчина: 
1.«Марш Каштан» - музика М.Стрімовського
2. «Встреча» из к/ф «Циган» - музика О.Зубкова
3.«Майський вальс» - музика І.Лученка

Хлопець: Продовжує конкурсну програму народний духовий оркестр Одеського 
Національного політехнічного університету.

Дівчина: Оркестр духових і ударних інструментів заснований в 1949 році його 
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першим диригентом, випускником і викладачем ОНПУ Шойхетом Аркадієм 
Оскаровичем, який незмінно керував оркестром упродовж 62 років. Оркестр тра-
диційно займає перше місце на конкурсах серед колективів вищих учбових за-
кладів Одеської області, активно бере участь в заходах університету і міста Оде-
си. Головний диригент і керівник оркестру Хало Ярослав Григорович - випус-
кник оркестрового факультету духових і ударних інструментів Одеської Держав-
ної музичної академії ім. А. В.Нежданової. З 2012 року усі учасники оркестру 
Палацу Культури Студентів ОНПУ є музикантами козачого оркестру(Військовий 
Оркестр Чорноморського Казачого Округу). Колектив працює як у повному скла-
ді, так і невеликими ансамблевими групами: Духовий естрадний оркестр, Брас-
квінтет.

Хлопець: «Народний» духовий оркестр «Юність» села Троїцьке постійний учас-
ник конкурсів і фестивалів Міжнародного, Всеукраїнського та обласного значен-
ня.

В 1998 році оркестр прийняв участь в телевізійному проекті «Ранкова зірка» 
в Москві; у 2004 році - III Міжнародному фестивалі мистецтв «Сузір’я моря» в

Болгарії; у 2005-тому - оркестр став лауреатом Міжнародного фестивалю 
мистецтв «Золоте сузір’я Будапешту» в Угорщині; у 2007 - перше місце на Між-
народному фестивалі у Словаччині.

Визначною подією у житті колективу 2010 року стала перемога у Міжна-
родному молодіжному фестивалі національних культур в Санкт-Петербурзі і в 
травні поточного року учасники колективу отримали Гран-прі Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу народних та духових інструментів «Весняний камертон - 
2011» у місті Севастополі.

Дівчина:
1. Вальс «Красная роза», музика В. Давингофа;
2. Марш «Русский воин», музика З.Бінкіна;
3. Марш з кіно-фільму «Жестокий романс», музика А. Петрова.

Хлопець: Відлунали останні акорди конкурсної програми, проте, наше свято три-
ває і я під ваші бурхливі оплески запрошую на нашу площу всіх учасників свята.

Дівчина:І поки вельмишановне журі буде підводити підсумки, ми пропонуємо 
вам знов послухати пісню. «Земле моя»співає Вікторія Ніколенко провідний ме-
тодист Одеського обласного центру української культури.

(звучить пісня)

Хлопець: Наші конкурсанти трохи відпочили і знов готові порадувати нас сво-
їм мистецтвом.

Дівчина: 
Давид Тухманов «День Победы»,
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Євген Адамцевич «Запорозький марш»). 

Виконує зведений оркестр фестивалю!

Хлопець: От і настає довгоочікувана та хвилююча мить. Зараз ми дізнаємось пе-
реможців сьогоднішнього свята, хоч насправді перемогла сьогодні музика!

Дівчина:Для оголошення результатів на сцену запрошується наше шановне журі!

Хлопець:Дозвольте ще раз нагадати імена тих, кому випала важка місія визначи-
ти переможців:

………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

…………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(журі оголошують результати та нагороджують переможців)

Дівчина:От і оголошені результати, але свято музики буде тривати у наших спо-
гадах. І хоча обласний фестиваль духових оркестрів «Сурми Перемоги» ми ого-
лошуємо закритий, та улюблена музика буде лунати в наших серцях завжди!

Хлопець:А тепер слово переможцям! Улюблені твори для Вас виконає перемо-
жець сьогоднішнього фестивалю.

Дівчина:Зараз одзвучать останні звуки фестивалю.

Хлопець: А нам пора прощатися!

Дівчина:Але тільки на два роки!

Хлопець:До побачення! До нової зустрічі на фестивалі «Сурми Перемоги -2015»!

(виступ оркестрів-переможців, звучать вальси, танго та 
ін.. глядачі танцюють)
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