Українські вечорниці пройшли в Едмонтоні у Селі Спадщини Української Культури
Справжнє шоу для гостей Українського дня на Селі Спадщини, присвяченого 120-річчю
поселення українців у Канаді, влаштували учасники студії сценічних мистецтв «Arts of
Life Studio».
Цього разу актори представили на суд глядачів театралізовану програму за мотивами
драми Михайла Старицького «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці», сценарій та
постановку до якої розробила керівник студії, поетесса, акторка, співачка та водночас
молодіжний лідер Наталія Гриців.
Глядачі мали змогу поринути в атмосферу життя українського села з його традиціями та
гумором, почути старовинних пісень, приказок та приповідок, побачити аутентичний одяг
різних регіонів України, що перейшов у спадок та належить студії і самим акторамаматорам.
Ведучою та звукорежисером вечорниць була Ірина Цимбалюк, головні ролі блискуче
виконали, Маріанна Сех, Анна Лагода, Мар‘яна Михайляк, Наталя та Володимир Гриціви,
Володимир Цимбалюк, Андрій Андрієчко, Ольга Колєснікова та Юлія Адамік, Олена
Попович, Світлана Семенко i Тетяна Адамик.
Неабиякий захват викликали у глядачів частування їх спотикачем, виготовленим за
старовинними рецептами, та закускою до нього – салом і ковбасою. Після цього усі
учасники дійства водили хороводи і танцювали української польки.
Окремим подарунком для відвідувачів Села Спадщини став майстер-клас від «Arts of life
studio» з плетення вінків. Усі бажаючі з попередньо заготовлених польових квітів і трави,
жита, калини, березових бруньок вчилися плести у різний спосіб стародавні головні
убори українских дівчат та пізніше вітали одне одного у Селі Спадщини, впізнаючи у
натовпі.
Актори шоу також не залишалися непоміченими: їх різнобарвні костюми раз-по-раз
привертали увагу відвідувачів Українського дня – кожен хотів мати пам‘ятне фото.
Наталія Гриців зазничила, що «Arts of life studio» щороку готує театралізовані постановки
(або шоу) та майстер-класи до українських традиційних свят, як то Купала, Веснянки,
Коляда, Вінкоплетення, Маланка, Обжинки, Андріївські вечорниці. Окрім того,
мистецький колектив працює над створенням культурно-освітніх програм: проводять
творчі зустрічі та поетичні вечори, презентують твори класиків української літератури.
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На фото зліва направо - Юлія Адамик, Оля Колєснікова, Анастасія Біловодська, Валя
Олійник, Маріанна Сех, Вікторія Попович, Мар’яна Михайляк, Наталя Гриців, Олена
Попович, Тетяна Адамик, Анна Лагода, Світлана Семенко. В другому ряду - Олексій
Попович, Андрій Андрієчко, Павло Палихата, Володимир Цимбалюк, Оля і Володимир
Гриціви.
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