
«Мәңгілік ел жауһары – мәдени мұра» 

 

Көптен күткен күн – Музыкалық колледждің 60-жылдығына арналған 

«Мәңгілік ел жауһары – мәдени мұра» атты гала концерті өтті. Бұл концертке 

оқу жылы басталғаннан бері дайындық жұмыстары жүргізілді. Музыкалық 

колледждің барлық ұжымдары өздерінің ауқымды және виртуозды 

шеберлігімен тыңдармандарды таңдалдырды. Көрермендерге толы зал бізден 

жаңашылдық күтті және біз олардың үміттерін ақтадық. Соңғы технология және 

классикалық жанр бойынша түсірілген колледж туралы фильм оқу орынның 

қалыптасу тарихы әлеміне көшіріп, тыңдармандарды қуанышқа бөледі және 60 

жыл ішіндегі мәдени өмірдің барлық кезеңдерінде болып шығуға мүмкіндік 

берді. Алғашқы рет сахнада колледж түлегі және қазіргі уақытта оқытушысы  

Мадина Нұрғожинова жазған музыкалық колледждің Әнұраны айтылды. Енді 

колледждің өз символы бар және біз онымен мақтан етеміз. Мерекелік кештің 

шарықтау кезеңі – оның соңғы нөмері болып табылды. Естай атындағы ҚМС 

залында алғашқы рет бір уақытта 200 адамнан тұратын 4 оркестр бір 

шығарманы ойнады және білім беру мен мәдениет саласының құрметті 

қайраткерлері, атақты 4 дирижер дирижерлік етіп, тыңдармандарды 

таңғалдырып, олардың жүрегінде ұмытылмас әсер қалдырды. Музыкалық 

колледж 2019 жылды өзінің 60-жылдығына арнайды. Осыған байланысты 

меретойлық концерт –  бұл тек бастауы, алдымызда Павлодар облысы бойынша 

нағыз таланттардың мекені – колледжіміздің 60-жылдығына арналған көптеген 

әртүрлі жобалар, концерттер мен іс-шаралар күтілуде.     

 

А. Карашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Мәңгілік ел жауһары- мәдени мұра» 

 

Самый долгожданный день — Гала концерт  «Мәңгілік ел жауһары- 

мәдени мұра» посвященный 60 летию Музыкального колледжа,  к нему  

готовились с начало учебного года. Все большие коллективы музыкального  

колледжа  представили и показали себя, удивив зрителей масштабностью и 

виртуозной игрой. Переполненный зрительный зал ждал от нас новаторства и 

нам это удалось! Демонстрация фильма о колледже, снятый по последней 

технологии и с классическим жанром сценарного хода, заворожил зрителей, 

перенеся в мир истории становления  Музыкального колледжа до современного  

периода, предоставил возможность окунуться во все этапы культурной жизни 

области за 60 лет. Впервые на сцене прозвучал Гимн музыкального колледжа, 

написанный выпускницей, а нынче преподавателем колледжа Нургожиновой 

Мадиной. Теперь у колледжа есть свой символ, которым мы конечно очень 

гордимся. Кульминацией вечера стал финальный номер. Впервые в зале ГДК 

им. Естая 4 оркестра, а это 200 человек в одно время сыграли одно 

произведение, причем одновременно дирижировали 4 известных дирижера, 

почетные деятели образования и культуры. Удивив и оставив в сердцах 

зрителей незабываемые впечатления. Весь 2019 год Музыкальный колледж 

планирует посвятить своему 60 летию. В связи с чем юбилейный концерт это 

только начало, впереди ждут еще много разных проектов, концертов и 

мероприятий приуроченных к 60 летию нашего родного колледжа, 

единственная  кузница настоящих талантов  по Павлодарской области. 

 

А. Карашина 

 



 


