ДУХОВИЙ ОРКЕСТР ВОЛИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УЧИЛИЩА
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМ. І. Ф. СТРАВІНСЬКОГО
Витоки історії духового оркестру Волинського державного училища
культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського сягають подій півстолітньої
давнини, і пов’язані вони зі створенням духових оркестрів Луцького музичного
училища та Луцького училища культури. Серед колишніх керівників колективу
− С. Юрченко, В. Пилипчук, Є. Коваль, В. Шолохов, С. Кучер. Найвищі
здобутки оркестру колишнього музичного училища пов’язані з періодом
діяльності його керівника і диригента, випускника Київської державної
консерваторії Геннадія Тарана, а оркестру училища культури – із діяльністю
заслуженого працівника культури України Анатолія Трофимовича.
Якісно новий етап розвитку оркестру розпочався у 1998 році. Завдяки
ініціативі директора училища заслуженого працівника культури України
Василя Григоровича Панасюка значно зросла концертна активність колективу.
Понад десять років оркестр є творчим ядром знаного в регіоні концертнопрофорієнтаційного проекту «Молодь Волині: шляхами професійного
становлення». Як такий він неодноразово виступав на різноманітних сценах та
концертних майданчиках міста Луцька та районних центрів області −
Володимирі-Волинському, Іваничах, Ковелі, Маневичах, Рожищах, Колках,
Локачах, Камінь-Каширському, представляв своє мистецтво слухачам у
Республіці Польща (Перемишль, Люблін, Щецин, Красностав) та Білорусі
(Брест), окремі концертні програми були записані на радіо та телебачення.
Починаючи з 2008 року, оркестр набрав нового творчого дихання. З
колективом почав працювати авторитетний педагог та досвідчений диригент,
завідувач відділу оркестрових духових та ударних інструментів училища
Микола Броніславович Чорний.
Чорний Микола Броніславович професійну музичну освіту здобув у
Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського (тепер  Національна
музична академія України ім. П. І. Чайковського), яку закінчив у 1985 р.,
отримавши кваліфікацію викладача, соліста оркестру. Трудову діяльність
розпочав у 1985 р. викладачем туби Луцької ДМШ № 2. З 1988 р.  викладач
Луцького державного музичного училища (з 1997 р.  Волинське державне
училище культури і мистецтв, з 2010 р. − імені І. Ф. Стравінського), де й
працює дотепер. З 2001 р. – голова асоціації духових та ударних інструментів
Волинської обласної організації Національної Всеукраїнської музичної спілки.
У 2011–2013 рр. – заступник директора з навчальної роботи Волинського
державного училища культури і мистецтв ім. І. Ф. Стравінського. З 2013 р. –
голова предметно-циклової комісії оркестрових духових та ударних
інструментів училища.
Вагомою ділянкою роботи М. Б. Чорного є його діяльність як диригента
духового оркестру Волинського державного училища культури і мистецтв
ім. І. Ф. Стравінського. Під його керівництвом
колектив неодноразово
виступав на сценах обласного та районних центрів області, а також за кордоном
 у Республіці Польща (Замость, Красностав, Люблін, Щецин, Лобез) та
Білорусі (Брест). Окремі програми колективу були записані обласним радіо та
телебаченням. У червні 2011 р. духовий оркестр училища під керуванням

М. Б. Чорного став володарем Гран-Прі ХVI Міжнародного конкурсуфестивалю духових оркестрів у м. Лобез (Республіка Польща), а у липні 2013
року виступав з концертами у Республіці Франція з нагоди відзначення Дня
Незалежності. У 2014–2015 рр. колективом проведено низку благодійних акцій
на підтримку українських збройних сил.
Сьогодні у репертуарі колективу − широка палітра творів академічного,
народного та естрадного спрямування, що виконуються як у оригінальних
версіях, так і аранжуваннях волинських авторів – Анатолія Вихованця,
Анатолія Безушкевича, Миколи Чорного. Особливу увагу колектив приділяє
творам національно-патріотичної тематики. Серед таких − увертюра до опери
Миколи Лисенка «Тарас Бульба», фрагменти опери Семена ГулакаАртемовського «Запорожець за Дунаєм», сцени з опери «Гайдамаки» Юлія
Мейтуса, численні вокально-інструментальні композиції на слова
Тараса Шевченка та за мотивами творчості легенди української естради
Володимира Івасюка.
Протягом багатьох років духовий оркестр училища є незмінним учасником
міських та обласних концертів до Дня Незалежності України, Дня захисника
Вітчизни, різноманітних конкурсів-оглядів та фестивалів. У рідному місті та за
його межами духовий оркестр Волинського державного училища культури і
мистецтв ім. І. Ф. Стравінського має свою, давно сформовану, слухацьку
аудиторію, що з нетерпінням чекає кожного виходу колективу на сцену.
Ольга Коменда

