Наші знаменитості
Любі відвідувачі сайту!
Хочу познайомити вас зі справжніми талантами нашого коледжу. Пропоную вашій
увазі кілька інтерв ю зі студентами, життя яких тісно пов язане з музикою.
Ольга Михайлівна Рибалко
Відкриває нашу серію бесіда з дуетом, без виступу якого не обходиться жодний
захід у нашому навчальному закладі. Знайомтеся –
Кучерява Єлизавета і Колісніченко Вікторія!

О.М. : Дівчата, коли і за яких обставин утворився ваш дует?
Ліза: 1 квітня минулого року на концерті до Дня гумору на сцені мала співати Іра
Прошутинська. Але щось пішло не так, і за кілька годин до початку концерта мене
попросили її замінити. Я в паніці кричала у своїй групі:”Люди! Хто коли-небудь
що-небудь співав, відгукніться!” Віка швиденько змоталася додому, одягнула
концертну сукню – і ми разом вийшли на сцену. Правда, ми не знали слів пісні,
вигадували їх на ходу, але вийшло смішно, як і треба 1 квітня.

О.М. : Чи не задумувалися ви про назву вашого колективу?
Віка: Ні, нам достатньо власних імен. В інтернет-мережі ми підписуємо свої треки
англійською версією прізвищ - Kolisnichenko-Kucheryava.
О.М. : Цікаво, а коли ви почали співати?
Віка: Вперше я виступила, коли мені було 5 років. На День матері я заспівала
пісню “Сорочка мамина”, а розчулена мама плакала...
Ліза: Я теж вперше заспівала в дитячому садку. Це була пісня Мухи-Цокотухи, яку
для мене придумала мама.
О.М. : Кому з батьків ви дякуєте за музичний талант?
Віка, Ліза (хором): Мамі!
Віка: Ми з мамою і досі співаємо разом на концертах у рідному селі.
О.М. : Співаєте дуже гарно, а де цьому вчилися? Чи навчали вас вокалу
професіонали?
Віка, Ліза: Ні! Усе від природи. Можливості вчитися не було.

О.М. : Чи можете назвати улюблену пісню? Хто з виконавців найбільш
подобається?
Ліза: Я люблю пісню О.Пономарьова “Варто чи ні”.
Віка: А для мене найкраща пісня – “Тримай” Христини Соловій.
(Стосовно улюблених виконавців у дівчат згоди немає, лунають “Фу!” “А мені
подобається!” “А мені ні!”, - словом, усе по-справжньому, як у творчих
особистостей. Проте обидві сходяться в тому, що крім українських музикантів їм
симпатичні Крістіна Агілера та Адель).

Далі буде.

