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 Народний фольклорний театр с.Богдан Рахівського району (керівник 

Марія Ретізник.  

        Самодіяльний народний фольклорний театр був заснований в 1989 році. 

Прем’єрною виставою була постановка по повісті П.Бєдного "Дівчата" 

інсценізованих уривків. Саме з цієї постановки і почався творчий шлях 

колективу. 

         Перші учасники колективу: Янюк М.М. – вчитель початкових класів, 

Манілець О.Т. – піонервожата Богданської середньої школи, Ворохта Т.М. – 

працівниця заводу "Конденсатор", Молдавчук Т.М. – учениця Богданської 

середньої школи та інші. 

                        
      (народний аматорський фольклорний театр с.Богдан, режисер Марія Ретізник) 

         В 1998 році на кущовому огляді самодіяльних колективів художньої 

самодіяльності та майстрів декоративно-прикладного мистецтва  с. Богдан, 

були показані інсценізовані уривки із повісті І.Нечуя-Левицького 

"Кайдашева сім’я". Жюрі огляду відібрали цю постановку для участі  в 

творчому звіті самодіяльних колективів та аматорів декоративно-

прикладного мистецтва Рахівського району. 

        В складних умовах відточувалась майстерність самодіяльних акторів під 

керівництвом керівника колективу Марії Ретізник  (художнього керівника 

Богданського  БК). В 2000 році колектив знову був високо відзначений журі 

на сільському огляді самодіяльних колективів художньої самодіяльності та 

аматорів декоративно-прикладного мистецтва с.Богдан. Учасниками 

колективу в той час були: Йосипчук  М.В., Дейнека О.В., Гріджак М.В., 

Беркела Г.М. За їхньої участі була поставлена вистава за водевілем 

І.Старицького "За двома зайцями". 

        В 1999-2003 році в репертуарі колективу вводиться нова постановка за 

І.Тендентніковим  водевіль-жарт "Хто сміється, тому не минеться", 

прийнятий глядачами  з великим захватом. 



     
      (народний аматорський фольклорний театр с.Богдан, режисер Марія Ретізник) 

        В 2004 році вперше на районному огляді "Звітує Рахівщина" колектив 

представив до уваги глядацької аудиторії  та жюрі український водевіль 

Антона Велисовського  "Бувальщина, або на чужий коровай  очей не 

поривай". Колектив вдало виступив і був відібраний для участі в 14-му 

Міжнародному гуцульському фестивалі (м.Печеніжин, Івано-Франківської 

області), де був нагороджений дипломом лауреата ІІІ-го ступеня. 

 
 

        В 2006 році театральний колектив на районному огляді художньої 

самодіяльності поставив водевіль-жарт І.Тендентнікова "Хто сміється, тому 

не минеться" і був вибраний для участі у IV-му обласному фестивалі 

драматичного мистецтва ім. В.Майданного(м.Хуст), де здобув ІІ-ге місце і 

звання "народний". На конкурсі також відзначили актора трупи Білінкевича 

М.І. в номінації "Краща чоловіча роль". 



       В 2008 році взяв участь у районному фестивалі "Лазіщинська ріпа", який 

проходив в с.Ділове 6 вересня . 

 


