
Пераможцы
конкурсу выканаўцаў беларускіх народных танцаў

“Мяцеліца-2015”

Юнацкая група (ад 15 гадоў):
1 месца – Марцін Канаплянікаў і Наталля Пальянава, Школа традыцыйнага
мастацтва  фальклорнага  гурта  “GUDA” г.Мінск,  кіраўнік  Міхно  Вікторыя,
этнахарэограф Мікола Козенка.
2  месца –  Каральчук  Яўгеній  і  Сала  Крысціна,  Узорны  ансамбль
фальклорнага танца “Палескія плясуны”, г. Столін, Брэсцкая вобл., кіраўнік
Лёгкі Іван Лукашавіч.
3 месца – Ілля Еўдакімовіч і Надзея Русаковіч, Народны ансамбль народнай
песні і музыкі “Сузор’е”, в.Пратасевічы, Асіповіцкі раён, Магілёўская вобл.,
кіраўнік Еудакімовіч Наталля Анатольеўна.

Сярэдняя група (ад 21 года):
1 месца – Говар Аляксандр і Суботка Таццяна,  Народны ансамбль народнай
песні,  музыкі  і  танца  “Лявоніха”  Капаткевіцкага  ГДК,  Петрыкаўскі  раён,
Гомельская вобл., кіраўнік Суботка Ядвіга Іванаўна.
2 месца - Уладзімір Раманчук  і Ірына Чаропка, Народны ансамбль народнай
песні  і  музыкі  “Сузор’е”,  в.Пратасевічы,  Асіповіцкі  раён,  Магілёўская
вобласць, кіраўнік Еудакімовіч Наталля Анатольеўна.
3  месца –  Кухарчык  Ігар  і  Кісялёва  Аксана,  Народны ансамбль  народнай
песні,  музыкі  і  танца  “Лявоніха”  Капаткевіцкага  ГДК,  Петрыкаўскі  раён,
Гомельская вобл., кіраўнік Суботка Ядвіга Іванаўна.

Старэйшая група (ад 51 года):
1  месца –  Стрыгельскі  Мікола  і  Малама  Антаніна,  Школа  традыцыйнага
мастацтва  фальклорнага  гурта  “GUDA” г.Мінск,  кіраўнік  Міхно  Вікторыя,
этнахарэограф Мікола Козенка.
2 месца –Жаўняк Сяргей і Якіменка Ларыса, Народны фальклорны ансамбль
народнага  побытавога  танца  “ОЙРА”  Уваравіцкага  ГДК,  Буда-Кашалеўскі
раён, Гомельская вобл., кіраўнік Тараканава Марына Леанідаўна.
3  месца –  Адаміч  Васілій  Дзмітрыевіч  і  Вабішчэвіч  Галіна  Мікалаеўна,
Народны ансамбль народнай песні, музыкі і танца “Лявоніха” Капаткевіцкага
ГДК Петрыкаўскі раён, Гомельская вобл., кіраўнік Суботка Ядвіга Іванаўна.

САЛІСТЫ:
Намінацыя  “Беларускі традыцыйны народны танец” – “Жабка”

(хлопцы):



Калінін Уладзіслаў - Фальклорны гурт “Крыніца” Капаткевіцкага ГДК,
Петрыкаўскі раён, Гомельская вобл., кіраўнік Суботка Ядзвіга Іванаўна

Мікіта  Суббат  –  ДУА “Цэнтр  дадатковай  адукацыі  дзяцей  і  моладзі
“Ветразь”.  Фальклорны  калектыў  “Мілавіца”,  г.Мінск,  мастацкі  кіраўнік
Снітко Марыя Васільеўна, этнахарэограф Козенка Мікола Аляксеевіч

Говар Аляксандр – Народны ансамбль народнай песні, музыкі і танца
“Лявоніха” Капаткевіцкага ГДК, Петрыкаўскі раён, Гомельская вобл., кіраўнік
Суботка Ядвіга Іванаўна.

Каленчыц  Леанід  –  Народны  ансамбль  народнай  песні  і  музыкі
“Сузор’е”,  в.Пратасевічы,  Асіповіцкі  раён,  Магілёўская  вобласць,  кіраўнік
Еўдакімовіч Наталля Анатольеўна.

Намінацыя  “Беларускі традыцыйны народны танец” – “Мікіта”
(дзяўчаты):

Хамутова Ірына – ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі
“Ветразь”.  Фальклорны  калектыў  “Мілавіца”,  г.Мінск,  мастацкі  кіраўнік
Снітко Марыя Васільеўна, этнахарэограф Козенка Мікола Аляксеевіч.

Струнеўская Дана – ДУА “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі
“Ветразь”.  Фальклорны  калектыў  “Мілавіца”,  г.Мінск,  мастацкі  кіраўнік
Снітко Марыя Васільеўна, этнахарэограф Козенка Мікола Аляксеевіч.

Палазнік  Таццяна  –  Школа  традыцыйнага  мастацтва  фальклорнага
гурта  “GUDA”  г.Мінск,  кіраўнік  Міхно  Вікторыя,  этнахарэограф  Мікола
Козенка.

Прызам  глядацкіх сімпатый ўзнагароджаныя:
(эксклюзіўныя вырабы  кафедры беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва,

загадчык – прафесар, доктар мастацтвазнаўства Рыгор Фёдаравіч Шаура)
Мікіта Суббат і Дана Струнеўская – фальклорны калектыў “Мілавіца”,

г.Мінск, мастацкі кіраўнік Снітко Марыя Васільеўна, этнахарэограф Козенка
Мікола Аляксеевіч.

Марцін  Канаплянікаў  і  Наталля  Пальянава  –  Школа  традыцыйнага
мастацтва  фальклорнага  гурта  “GUDA” г.Мінск,  кіраўнік  Міхно  Вікторыя,
этнахарэограф Мікола Козенка.

Таццяна Палазнік і Сяргей Палазнік – Школа традыцыйнага мастацтва
фальклорнага  гурта  “GUDA”  г.Мінск,  кіраўнік  Міхно  Вікторыя,
этнахарэограф Мікола Козенка.

Граматай Беларускага Фонду культуры 
ўзнагароджаныя:



Антаніна Абрамовіч – кіраўнік Заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь
Мётчанскага  фальклорнага  гурта  “Берагіня”  (Барысаўскі  раён)  за  значны
ўклад у аднаўленне і папулярызацыю нематэрыльнай культурнай спадчыны. 

Сяргей  Выскварка –  загадчык  аддзела,  кіраўнік  узорнага  фальклорнага
калектыву “Верабейкі” Любанскага раённага цэнтра культуры за аднаўленне і
папулярызацыю традыцыйнай культуры. 

Ядвіга  Суботка  –  кіраўнік  народных фальклорных калектываў  “Верасок”,
“Лявоніха”,  дырэктар  Капаткевіцкага  ГДК  за  далучэнне  моладзі  да
традыцыйнай культуры і папулярызацыю народнага танцавальнага мастацтва
Бацькаўшчыны 

Яўген  Пясецкі  –  загадчык  аддзела  беларускамоўнай  газеты  “Звязда”  за
стварэнне  фотагісторыі  і  актыўную  папулярызацыю  фальклорнага
фестывальнага руху “Берагіня” ў рэспубліканскім друку. 

Алена Каліноўская  –  старшыня  аргкамітэта  конкурсу  “Мяцеліца–2015”  за
падрыхтоўку  і  яскравую рэалізацыю серыі  праектаў  “Конкурс  беларускага
народнага танца “Мяцеліца”. 

Кацярына  Шэйка  –  каардынатар  праекта  конкурсу  “Мяцеліца–2015”  за
падрыхтоўку  і  яскравую рэалізацыю серыі  праектаў  “Конкурс  беларускага
народнага танца “Мяцеліца”.

Інструментальная капэла “На таку” (г. Мінск) пад кіраўніцтвам Аляксея
Крукоўскага  за  далучэнне  моладзі  да  традыцыйнай  культуры  і
папулярызацыю народнага музычнага мастацтва Бацькаўшчыны. 


