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Хеллоу студентське шоу!
Або «Чого очікувати коли очікуєш?»
Ну що ж… Перегорнемо ще одну сторінку
нашого життя, почнемо новий розділ – юнацтво. Хтось із
захопленням готувався до цього останніх декілька років, а хтось –
з острахом у серці, не знав чого очікувати попереду. Що там
буде? Що на нас чекає за дверима, які ведуть у доросле життя?
Хтозна…
Важкі дні заселення в гуртожиток позаду.
Нові знайомства, зустрічі – все тільки починається. Та невимовне
щастя доповнюється розчаруванням, сумнівними мріями, що
живуть цього моменту у твоїх думках. З одного боку – ти на
сьомому небі від щастя, адже ти вже на шляху до підкорення
столиці, і вже зробив перші кроки до своєї мети, а з іншого –
ти сумуєш за домівкою, найкращими друзями, що були завжди
поруч. А ще, ти розумієш, що дитинство минуло і ти вже ніколи
не будеш копирсатися в теплому лютневому піску, або їсти
разом із другом сніг взимку. Чого очікувати?

«Ближче до Високого»
Доторкнутися до прекрасного, відчути всі
тонкощі театрального, акторського та танцювального мистецтва
можливо тільки в тому випадку, коли ти сам відвідаєш справжній
театр.
Ось і студенти І та ІІ курсу кафедри
міжнародних відносин, осягнули всю красу та різнобарвність
театрального дійства, відвідавши Національний академічний театр
опери та балету України ім. Т.Г.Шевченка. До уваги студентів було
представлено надзвичайно захоплюючий балет під назвою
«Віденський Вальс».
Перед початком вистави світло в залі погасло і
тільки сцена була освітлена кількома ліхтарями. У цей момент, все
що відбувалося на сцені стало ніби центром Всесвіту: усі дивилися
тільки на неї. «Кілька годин захоплення ніби перенесли нас у світ
мрій та фантазій!» - кажуть студенти. По закінченню, глядачі довго
аплодували акторам та не відпускали їх зі сцени. Студенти не могли
передати всі емоції від вистави, адже таку красу потрібно лише
побачити на власні очі.
Дуже приємно, що студентів ІЖіМВ прилучають
до мистецтва. Студенти-міжнародники ще довго не могли
оговтатися від побаченого та із захопленням обговорювали
найцікавіші моменти балету на перервах. Щиро дякуємо і
сподіваємось, що це не останній наш крок ближче до високого
мистецтва, адже хто як не ми, молоде покоління, повинно
долучатися до неозорих масштабів культури.

31 серпня відбулися перші збори. Ми
нарешті познайомилися зі своїми однокурсниками, обмінялися
посмішками, цікавими фразами, кожен показав себе так, як
йому хотілося, адже тут, в університеті, ти вже не маєш права
бути тим, ким був раніше. Ти повинен рухатися далі!
Ранок. Ласкаве сонце зазирає у вікна.
Гарний початок дня: нового етапу життя. Сьогодні всі ми з
гордістю можемо сказати «Я студент!». Хлопці й дівчата
(особливо дівчата) починають готуватися до важливого моменту
– свята, яке влаштовує ректор Київського національного
університету культури і мистецтв Михайло Михайлович
Поплавський.
З самого рання метушня, галас, сміх. Все
має бути ідеально, а для цього потрібно добре підготуватися.
Дівчата обирають серед безлічі своїх суконь найкращі, роблять
макіяж, гарну зачіску. Хлопці теж не відстають, вони також
повинні мати гарний вигляд. Години промайнули дуже швидко.
Ще якихось півгодини і все почнеться…
Ще до початку концерту під сценою
зібралося
безліч
людей.
Звичайно
більшість
були
першокурсники. Адже для них таке свято було першим у житті. І
от, очікування закінчилось. Музика, пісні, оплески, танці та
шалений сміх – це все було протягом усього свята. На сцені
виступали відомі музиканти, співаки і танцюристи. Усі гості
концерту підспівували артистам так, що здавалося весь Київ
почує. Шоу було вражаюче! З цим не можна не погодитись.
Ця атмосфера – залишиться у пам’яті
кожного на довгі роки і буде зігрівати споминами серце. Адже
таке грандіозне свято буває лише в університеті культури. Це
ніби традиція, що з кожним роком стає все яскравішою.
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Attention! Розшукується гарний
настрій та ретро-атмосфера!
Вишуканність, богемний шик, дівчата в
маленьких чорних сукнях та парубки з підтяжками... Усюди джаз,
сяйво посмішок, танцюючі фігури та веселий настрій, так, ця стаття
про екстравагантну подію, а саме про “Осінній бал у стилі Ретро”!
ІЖіМВ вже зарекомендував себе як інститут
талановитих і нестандартних особистостей, прямим доказом цього
стало саме це свято. Студенти з усією серйозністю підійшли до
цього заходу: не просто перевтілилися, а начебто повернулись до
найяскравіших епох! Так можно було побачити незрівнянну Одрі
Хепберн, Елізабет Тейлор або представників руху стиляг. Таким
чином, об’єднавши елегантні періоди, склалася неперевершена
атмосфера! Проводили вечір Анна Немеш та Богдан Дягілев, вони
підтримували настрій дотепними жартами та цікавими конкурсами.
Особливо усім запам’ятався конкурс “Яблуко”, який зірвав
найбільші овації. Та який це справжній бал без його королеви? Щоб
стати головною красунею вечора, потрібно було пройти декілька
змагань, а саме конкурс інтелекту та талантів. Чарівниці підкорили
публіку своїми співами та танцями. Принцесою балу стала
Анастасія Овсієнко, а королевою – Віолетта Торяник! Віолетта чесно
виграла змагання своєю вродою та розумом, тому ми щиро
вітаємо її із перемогою!
Важливим елементом свята була музика,
неможливо не згадати про Станіславу Агеєву, яка виконувала
ретро-пісні під гітару і тим самим дарувала чудовий настрій усім
присутнім! Зала була прикрашена вінтажними фотокартками,
старими кінолентами, вініловими пластинками - усе було на
вищому рівні!
Закінчити цю статтю у стилі ретро, хочу цитатою
незрівняної Коко Шанель: “Мода проходить, а стиль залишається!”.
Тож побільше таких вишуканих вечорів, стильних людей та натхнення!

Студенте ІЖіМВ!
Тримай зіркову українську хвилю!
Якщо ти пам’ятаєш той незабутній ранок, який
починався не просто кавою, а твоїми фотокартками розклеїними на
дзеркалах п’ятого поверху то так, це був День студента в ІЖіМВ!
Згадуючи про День студента, одразу з'являється
посмішка на обличчі. З’являється дійсно щира посмішка, бо свято в
ІЖіМВ проходило не так як в інших інститутах, не кажучи вже й про
університети. Нестандартний підхід та богемне оформлення – це вже
давно зарекомендована фішка нашого інституту, і ця подія не була
виключенням! Радісний настрій та весела атмосфера, гадаю, є
найкращим доказом вдало проведеного часу.
Привітати студентів завітала директор Інституту
журналістики і міжнародних відносин, проректор КНУКіМ, професор
Інна Олександрівна Костиря, подарувавши приємну новину про
справлення свята у нічному клубі «Crуstall Hall».
Одразу
після
привітань
розпочалось
найцікавіше, а саме – концертна рограма! Своїми виступами
підкорили глядачів Дмитро Коток виконавший майстерно пісні Леді
Гаги та Тетяна Купцова із реп-композицією “Look at me now” Кріса
Брауна. Багато інших цікавих та талановитих студентів виконали свої
сольні номери: хто танцював, а хто поставив невеличку театральну
постанову! Також неможливо забути про незрівнянних ведучих, які
розповідали нам зіркову історію університету і інституту та про зіроквипускників!
На закінчення хочеться додати, що це було
насправді гарне свято, справжні емоції та доброзичліві слова. Щиро
дякуємо за феєрічну мить, яку ніхто не забуде!
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