
Народний румунський фольклорний коллектив "Мугурел" будинку 

культури с. Біла Церква 

 Народний румунський фольклорний колектив "Мугурел" будинку 

культури с.Б.Церква Рахівського району (керівник Іван Алб). 

       Фольклорний колектив “Мугурел” було створено в 1988 році на базі 

Білоцерківського сільського будинку культури та семирічної школи. На 

даний час колектив є активним пропагандистом румунського народного 

мистецтва. В репертуарі колективу пісні, танці, народні звичаї румунської 

національної меншини Рахівського району. 

        Під керівництвом викладача ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Біла Церква Алб Івана 

Васильовича у колективі проводиться грамотна творча робота  над  

репертуаром. 

  

             (народний фольклорний колектив «Мугурел», керівник Іван Алб) 

       Учасники колективу – люди різних прошарків населеного пункту  та 

різного вікового цензу (починаючи від школярів, закінчуючи людьми 

пенсійного віку). Всі вони пропагують своєю творчістю народні звичаї  

румунської громади, примножують духовну скарбницю нашого краю. 

 В 2011-2012 роки колектив брав участь обласних, районних 

фестивалях: обласний фестиваль румунського мистецтва «Марцишор», 

творчий звіт колективів художньої самодіяльності Рахівського району. 

 

 

Народний духовий оркестр "Фермата" Рахівського районного  будинку 

культури 

 Народний духовий оркестр "Фермата" Рахівського районного  будинку 

культури (керівник Ярослав Думин);   

        Духовий оркестр СТО «Фермата», був створений з колишніх учасників 

дитячого духового оркестру ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та учасників 

самодіяльних духових колективів м. Рахова. 

        Ініціаторами відродження духової музики в місті Рахові були Ярослав 

Думин, Володимир Волічак, Михайло Желізняк, Михайло Томашук, ретізник 



Ярослав. Перший виступ новоствореного колективу відбувся 9 травня 2001 

року. Після чого, аж до 2002 року велася плідна робота над репертуаром та 

якісним, професійним звучанням новоствореного колективу, в чому змогли 

переконатися рахівчани на відзначенні 57 річниці перемоги у Другій Світовій 

війні, де колектив виступив з концертною програмою. 

       Саме з 2002 року аматорський колектив почав розвивати творчу 

діяльність в місті, області, за кордоном. 

 
        (народний духовий оркестр «Фермата» м.Рахів, керівник Ярослав Думин) 

      Колектив є постійним учасником різноманітних  культурних акцій та 

заходів, як то фестивалів, конкурсів і т.ін. Зокрема: 

 Творчий вечір колективу  спільно з викладачами Ужгородського 

музичного училища ім. Задора джазовим гуртом “Діксі-Деца” 

присвячений Всесвітньому Дню 8-го Березня (8.03.2005 року) 

 Учасники 15-го Міжнародного гуцульського фестивалю, м.Рахів, 

Закарпатської області (6-7.09.2005 року) 

 Учасники творчого звіту самодіяльних колективів та аматорів 

декоративно-прикладного мистецтва Рахіського району (9.05.2005 

року) 

 Учасники районного фестивалю “Гуцульська бринзя” (7.09.2005 року) 

 Творчий звіт колективу спільно згуртом “Діксі-Деца” та  “Джаз-Бенд” 

м. Київ (19.04.2006 року) 



 Виступили з концертною програмою по запрошенню міського голови 

міста Яремче, в рамках святкування “Дня першої згадки про Яремче”( 

16.07.2006 року) 

 Учасники та лауреати музичного фестивалю “Літній фестиваль 

Белварош-Ліпотварош – 2006” (6.06.2006 року, м. Будапешт, 

Угорщина) 

 Учасники “Днів української культури”, де виступили з концертною 

програмою (14.07.2006 року, м.Свіднік, Словаччина) 

 Були запрошені з концертною програмою для участі у святкуванні 

“Днів міста побратима Рахова” (9. 09.2006 року, м.Деск, Угорщина) 

 Учасники та лауреати районного фестивалю “Ой, радуйся земле” 

(19.01.2007 року, м.Рахів) 

  Учасники та лауреати музичного фестивалю “Літній фестиваль 

Белварош-Ліпотварош – 2007” (31.05.2006 року, м.Будапешт, 

Угорщина) 

 Міжнародний фестиваль “Культурне літо” (2007 рік, м.Свіднік, 

Словаччина) 

 Учасники  Міжнародного гуцульського фестивалю (2007 рік, 

м.Яремче)  

 Учасники новорічної програми “Новий – 2008 рік (1.01.2008 року, 

площа РБК, м.Рахів) 

 Учасники марш-параду  духових оркестрів (8.05.2008 року) 

             
        (народний духовий оркестр «Фермата» м.Рахів, керівник Ярослав Думин) 

     Учасники колективу  - люди благородних професій, які стараються своєю 

творчістю пропагувати високий духовний світ української і , зокрема, 

Закарпатської духової музики, примножують духовну скарбницю нашого 

краю. В  2011-2012 роки колектив брав участь міжнародних, обласних, 

районних фестивалях. Літній фестиваль «Ліпотварош» (м.Будапешт, 

Угорська республіка), фестиваль національних меншин (м.Свіднік, 

Словаччина), обласний марш-парад духових оркестрів (м.Ужгород), 10-ти 

річчя створення колективу (творчий вечір). 

Самодіяльний народний оркестр гуцульських народних інструментів 

будинку культури с.Кваси 



 Самодіяльний народний оркестр гуцульських народних інструментів 

будинку культури с.Кваси (кер.Мищик Микола Юрійович). В 2002 році  

одним із ініціаторів створення  самодіяльного оркестру народних 

гуцульських інструментів при Квасівській селищній раді, Рахівського району 

був самодіяльний музикант Мищик Микола Юрійович. З самих перших 

кроків учасники колективу відчули довіру та визнання професійних навичок 

у  Миколи Юрійовича, що позначилось і на їх виступах перед численною 

аудиторією, як в самому населеному пункті, де був створений колектив, так і 

в численних масових захода району, області, республіки. А саме 2004 рік 

участь учасників колективу під керівництвом Миколи Мищика в фестивалі 

українських колядок  м. Сігет (Румунія), 640 років с.Ремети, 

Мараморошського повіту(Румунія), гуцульських фестивалях (15-й м,Рахів; 

16-й, сПеченіжин, Коломийського району, Івано-Франківської області де 

стали лауреатами диплому ІІІ-го ступеню в жанрі музичне мистецтво), 

творчому звіті Закарпатської області в 2006 році,  де представляли 

гуцульське мистецтво Рахівщини. 

            

(народний оркестр гуцульських народних інструментів с.Кваси, керівник Микола 

Мищик) 

           Микола Юрійович складає репертуар колективу, як з народних творів 

так і з творів закарпатських композиторів. Зокрема   Василя Кобаля, Василя 

Калинюка. 



 

(народний оркестр гуцульських народних інструментів с.Кваси, керівник Микола 

Мищик) 

          Нині народний оркестр гуцульських народних інструментів – один із 

самодіяльних колективів в області, який завоював визнання любителів 

народної музики в нашому краю та за кордоном. 

  Розуміння високих духовних цінностей, любов до гуцульської мелодії, 

пісні-коломийки помножені на ентузіазм керівника, згуртовують учасників 

колективу до пропаганди народного мистецтва.  

 В 2011-2012 роки колектив брав участь обласних, районних 

фестивалях. Обласнисний творчий звіт колективів художньої самодіяльності 

(м.Ужгород), фольклорний фестиваль «Полонинське літо» (м.Верховина, 

Чернівецька обл..), обласний фестиваль фольклорного мистецтва «Яворові 

гуслі» (с.Драгово, Хустський район). 

 


