
Тікелей эфирдегі таңғажайып дыбыстар 

 

Бүгін ERTIS арнасының тікелей эфирінің қонақтары ретінде 

шығармашылық ұжымдардың жетекшілері, «Қазақ халық аспаптары» 

бөлімінің оқытушылары Р.А. Сабекова, У.К. Жумашева Т.М. Байбусынова 

шақырылды. Атақты оқытушылар облысымызды Республика бойынша және 

шет елдерге танымал ететін музыканттардың бірнеше буынын тәрбиелеуде. 

Өзінің барлық өмірін музыкаға арнаған, Республикалық және Халықаралық 

байқаулардың көптеген лауреаттарын дайындаған өз ісінің шеберлері 

өздерінің шығармашылық ұжымдарын тікелей эфирде таныстырды. 

Домбырашылар ансамблі Т.М. Байбосынованың жетекшігімен өзінің 

репертуарынан бірнеше композицияны орындады. Көпшіліктің сүйіктісіне 

айналған, «Сақ стилінде» тігілген сәнді үлбір костюмдердегі «Өнеге» 

фольклорлық ансамблінің өнері кез келген көрерменді бірден бағындырып, 

бүгінгі күні ерекшелігімен танымал болып отыр. Музыканттардың асқан 

шеберлікпен ойнайтын аспаптардың әуені мен  магнетикалық әсер ететін 

көмеймен орындаушылық біріктіріліп, таңғажайып әуенді тудырды. Мұндай 

орындаушылық кез келген өнерсүйер адамды бей-жай қалдырмайды. 

Естеріңізге сала кетейік, «Өнеге» фольклорлық ансамблі «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында құрылған музыкалық колледждің «Көнеден 

жеткен күмбезді әуез» жобасын ұсынады. Жобаның мақсаты қазақ халқының 

шығармашылығы мен мұрасына деген қызығушылықты оятатын 

фольклорлық аспаптарды меңгерген музыканттар санын 2022 жылға қарай 

ұлғайту болып табылады. 
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Чарующие звуки в  прямом эфире 

 

Сегодня в прямом эфире на канале ERTIS приглашенными гостями были 

преподаватели отделения «Казахские народные инструменты» Сабекова Р. 

А., Жумашева У.К. и Байбусынова Т.М., которые являются руководителями 

творческих коллективов, ярко и громко заявивших о себе. Именитые 

преподаватели воспитывают уже не одно поколение выдающихся 

музыкантов, прославляющие нашу  область по Республике и Республику 

далеко за ее пределами. Профессионалы своего дела, посвящающие все свою 

жизнь музыке, подготовившие огромное количество лауреатов 

Республиканских и Международных конкурсов представили в прямом эфире 

свои творческие коллективы. Ансамбль домбристов исполнили несколько 

композиции из своего репертуара, руководителем является Байбусынова Т.М. 

И конечно самым впечатляющим стало выступление, коллектива, которого 

все ждут и называют уже «Любимец публики» фольклорный ансамбль 

«Өнеге», руководитель Сабекова Р.А. В шикарных меховых костюмах, 

шитых в «Сакском стиле» коллектив, сразу покоряет любой зрительный зал,  

и сегодняшний день не стал исключением. Инструменты в руках виртуозно 

играющих музыкантов слились воедино: двухголосие домбры, соло 

космического кобыза, журчащие переборы жетігена, темпераментное 

исполнение на ударных инструментах, под жесткие ритмы, и магнетическое 

воздейтсвующие горловое пение, которе не толко приковывает слух, но и 

внимание, где голос исполнителя звучит как древний музыкальный 

инструмент. Подобное эффективное выступление не оставит равнодушным 

никого, даже глубоко придирчивого и отрицающего искусство человека. 

Напомним фольклорный ансамбль «Өнеге» является колективом, 

который представляет проект музыкального колледжа «Көнеден жеткен 

күмбезді  әуез», составленный на условиях программы «Рухани жаңғыру». 

Целью проекта является увеличение к 2022 году количества музыкантов 

владеющих фольклорными инструментами казахского народа, 

пробуждающие интерес к творчеству  и наследию казахского народа. 

 

 

 

Карашина А.А.  

 

 

  

  



 


