
Алексей Лодочниковтың ҚХА этномәдени бірлестіктерінің  

«Бейбітшілік пен жасампаздықтың 25 жылы» фестиваліне қатысуы   

 

Қыркүйек айында Нұрсұлтан Назарбаевтың Павлодар облысының 

жұртшылық өкілдерімен кездесуінде жас музыкант, музыкалық колледждің 2 

курс студенті Алексей Лодочников президентке Астанада ЭКСПО-2017 

көрмесінде ән салу арманы бар екенін айтты.  

Сонымен Алексейдің арманы орындалуда. 2016 жылдың 9 

қыркүйегінде Астана қаласында Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

мерейтойына арналған Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени 

бірлестіктерінің «Бейбітшілік пен жасампаздықтың 25 жылы» фестивалі өтті. 

Бұл фестивальге Алексей Лодочников қатысты. 

Ең алдымен Нұрсұлтан Назарбаевтің Павлодар облысының 

жұртшылық өкілдерімен кездесу үзіндісі көрсетілді, кейін біздің жас 

музыкантымыз өте айқын және есте қалар өнер көрсетті. Алексей президент 

алдында Ақан сері Қарамсиннің «Балқадиша»  әнін домбырада орындап 

берді. Әннің бірінші шумағын Алексей халықтық дәстүрде, кейін бұл әнді 

эстрадалық түрде Алатау тобы және Димаш Құдайбергенмен орындады.      

Бұл ауқымды және көріністі іс-шараға бүкіл Қазақстаннан 10 мыңнан 

астам адам қатысты. Фестиваль қонақтары мен қатысушылары алдында ең 

алдымен Елбасы сөз сөйледі, кейін этномәдени бірлестіктер ұжымдарының 

театрлық, вокал-хореографиялық қойылымдары мен композициялары,  

музыкалық-аспаптық увертюралары, спортшылардың көріністері қойылды. 

Қазақстан халқы ассамблеясының «Мың бала» және «Караван милосердия» 

атты жалпы республикалық жобаларының қорытындысы болды.  

Фестиваль өтті, музыка және спорт жұлдыздарымен достасып, үлкен 

әсер алынды.  

Концерттен кейін Алексей Лодочников ұйымдастырушылардан 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған 

мерейтойлық концертіне шақыру алды. Ол концерт 15 желтоқсанда Астана 

қаласында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың қатысуымен өтеді.    

 
 
 

Гатина З. А.  
 
 
 
 
 
 

 

 



Алексей Лодочников на фестивале  этнокультурных объединений АНК 

«25 лет мира и согласия» в Астане 

 

В сентябре на встрече Нурсултана Назарбаева с общественностью 

Павлодарской области юный музыкант, студент 3 курса музыкального 

колледжа  Лодочников Алексей, обратившись к президенту, сказал о своей 

мечте  -   о выступлении  в Астане  и  на  ЭКСПО-2017.  

И вот мечта Алексея начала сбываться. «25 лет мира и согласия». Под 

таким названием 9 декабря  2016 года в Астане прошёл  фестиваль 

этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана, посвященный 

юбилею Независимости Казахстана,  в котором принял участие Алексей 

Лодочников. 

Перед выступлением  на экране был показан фрагмент встречи 

Нурсултана Назарбаева с общественностью, а затем яркое и  запоминающее  

выступление юного музыканта. Алексей вновь перед президентом исполнил  

песню Ахана сере Карамсина «Балхадиша»,  аккомпанирую себе на домбре. 

Первый куплет песни был исполнен в народных традициях, затем эту песню 

в эстрадной манере вместе с Алексеем исполнили  группа Алатау и  Димаш 

Кудайберген. 

Мероприятие  было масштабным и зрелищным. В нем приняли участие 

более 10 тысяч человек со всего Казахстана. Началось оно  с выступления 

Главы государства перед гостями и участниками фестиваля, а затем 

 театральные,  вокально-хореографические постановки и композиции, 

музыкально-инструментальные увертюры коллективов этнокультурных 

объединений, показательные выступления спортсменов. Были подведены 

итоги общереспубликанских проектов АНК «Мың бала» и «Караван 

милосердия». 

Фестиваль прошёл, но осталось много впечатлений,  друзей  и 

воспоминаний об общении со звёздами  музыки  и спорта. 

После концерта Алексей Лодочников принял приглашение от 

организаторов на участие   в юбилейном  концерте посвящённое  25  - летию 

Независимости Казахстана, который пройдет 15декабря в Астане с участием 

Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева.  

 
 

Гатина З. А.  
 
 
 
 







 


