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З 31 жовтня по 1 листопада 2015 року в смт. Гостомель Ірпінського району Київської області 
відбувся щорічний ХV Всеукраїнський фестиваль аматорських театрів та цирку «Театральний форум 

– 2015», в якому взяв участь Народний театр-студія «Данко» (художній керівник і постановник 

Лелюх Андрій Миколайович), що працює при Центрі художньої творчості Університету «Україна». 

Колектив театру-студії представив новий музичний спектакль з елементами театру тіней за 
мотивами твору Вільяма Шекспіра «Ромео і 
Джульєтта». Музичним оформленням вистави 

було обрано увертюру-фантазію П.І. 
Чайковського «Ромео і Джульєтта». 

Художній керівник і режисер-постановник 

спектаклю А.М. Лелюх та акторський склад 

колективу театру-студії отримали Гран-прі 
фестивалю, дипломи, подяки і схвальні відгуки 

журі. 
Своїми професійними виступами та 

цікавими роботами на фестивалях і благодійних 

концертах Києва та Київської області колектив 
театру-студії «Данко» підтримує імідж 

Університету «Україна серед населення. 
У виставі були задіяні десять студійців, які 

своєю грою та акторською майстерністю 

підкорили глядачів та вимогливе журі 
фестивалю. 

Засновниками та організаторами фестивалю були: 

* Національна спілка театральних діячів України; 

* Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва ім. Л.Й. Утьосова; 
* Депутат Ірпінської міської ради Юрій Прилипко; 

* Екологічне підприємство «Рада»; 

* Міжнародний доброчинний фонд «Українська хата»; 

* Партія Київщини «Нові обличчя»; 

* Всеукраїнська газета «Порадниця». 

Членами журі фестивалю були: 

* Портніков Владлен Олександрович, відповідальний секретар Київського місцевого творчого 

відділення Національної спілки театральних діячів в Україні, актор театру та кіно, режисер, м. Київ – 

Голова журі у номінації «Театральне мистецтво»; 

* Романчишин Василь Григорович, Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри 

естрадного виконавства, член Всеукраїнської музичної спілки, секретар Асоціації діячів естрадного 

мистецтва України, доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ – 

Співголова журі фестивалю; 

* Савка Степан Станіславович, Народний артист України, володар Ордену «За заслуги» 3-го 

ступеня, Медалі «За благодійність», Лауреат республіканського конкурсу артистів естради, 

міжнародних конкурсів сучасної магії, Міжнародної премії «Дружба» та «Слов’яни», м. Київ – 

Голова журі фестивалю у номінації «Циркове мистецтво»; 

* Довжик Василь Михайлович, Заслужений діяч мистецтв України, артист театру та кіно, 

письменник, лауреат премії ім. Лесі Українки, Михайла Старицького, Остапа Вишні, м. Київ – член 

журі; 
* Крупіна Маргарита Анатоліївна, Відмінник освіти України, член спілки театральних діячів 

України, акторка, театральний режисер, м. Київ – член журі. 



Вітаємо Андрія Лелюха та весь колектив театру-студії «Данко» з перемогою на фестивалі 
«Театральний форум 2015», бажаємо подальших успіхів, натхнення і великої прихильності від 

Мельпомени – музи театру. 
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