Народна аматорська кіностудія «Верховина»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Кількість учасників – 18 осіб.
Народна аматорська кіностудія «Верховина» створена у м. ІваноФранківську у 1967 році. За активну творчу діяльність у 1967 році присвоєно
почесне звання «народна аматорська».
З 1990 року під керівництвом Юліана Яковини кіностудія представляє
фільми у містах України, на Всеукраїнських там міжнародних конкурсах і
фестивалях. В цьому ж році «Верховина» представляла Україну на
Всеукраїнському фестивалі слайд-фільмів «Хортиця-90» та була запрошена в
Узбекистан на 1-й Міжнародний фестиваль дитячих та юнацьких
персональних фотовиставок.
Фільми кіностудії отримували призові місця та мають велику кількість
нагородних грамот, дипломів і призів.
За значний особистий вклад у розвиток народного кіномистецтва
України, секретаріатом правління Національної спілки кінематографістів
України запропоновано Юліану Яковині створити в регіоні ІваноФранківська осередок Національної спілки кінематографістів України.
Успішною є співпраця кіностудії та письменниці Марії Вайно, яка
видала збірку кіносценаріїв психологічної драми «Свекрушина».
Кіносценарії Марії Вайно висвітлюють тему людської моралі, любові до
ближнього.
Пропагуючи
кіномистецтво
Прикарпаття
на
Міжнародних,
Всеукраїнських фестивалях, «Верховина» організовує численні зустрічі з
молоддю краю в школах, ліцеях, бібліотеках, клубах за інтересами. Тісно
співпрацює «Верховина» з Івано-Франківським осередком Національної
Спілки кінематографістів України та Федерацією народної кінотворчості
України.
Кіностудія документує святкові заходи міста, співпрацює з ІваноФранківським обласним телебаченням «Галичина» та іншими місцевими
ЗМІ. Проводяться спільні просвітницькі заходи у закладах освіти та культури
Івано-Франківська.
Народна аматорська хорова капела «Бескид»
Функціонує при Міському Народному домі.
Кількісний склад колективу – 40 учасників.

Колектив створено у 1991 році за ініціативою голови обласного
товариства «Лемківщина» Степана Криницького. Першим художнім
керівником був Орест Турок. У 1995 році Капелі «Бескид» було присвоєно
почесне звання «народний аматорський».
Основою репертуару є лемківські народні пісні в обробці відомих
композиторів С.Людкевича, Ф.Колесси, В.Флиса, Є.Козака, М.Колесси,
Я.Баранецького, А.Кос-Анатольського та ін.
Окрім лемківських народних пісень, щедрівок та колядок, які
виконуються лемківською говіркою, в репертуарі є духовна музика, пісні
Галичини та на слова Т.Шевченка. Всього в репертуарі капели понад 150
творів різного характеру.
Народний аматорський ансамбль народного танцю «Візерунки»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Кількість учасників – 18 осіб.
Ансамбль створено в 1990 році. За високу професійну майстерність у
1995 році колективу присвоєно почесне звання «народний аматорський»
В колективі – різний контингент аматорів хореографічного жанру. В
колективі займаються учні школи-інтернату № 1, студенти Прикарпатського
університету ім. В.Стефаника, працівники торгівельної сфери, медицини,
культури.
В репертуарі танцювального колективу композиції, створені на основі
народних танців етнографічних регіонів України: поліська полька «Скакуха»,
закарпатський танець «Тропотянка», а також «Бойківчанка», «Дев’ятка»,
«Гуцулка».
Народний аматорський драматичний колектив «Думка»
Функціонує при Міському Народному домі.
Кількісний склад колективу – 44 особи.
Створений у 1999 році. За вагомий внесок у розвитку культури
українського народу, високий художній рівень та виконавську майстерність у
2003 році драматичному колективу присвоєно звання «народний
аматорський».
Кількість учасників колективу постійно зростає за рахунок долучення
до його роботи творчої інтелігенції та студентської молоді університетів
Івано-Франківська.

На сьогоднішній день репертуар налічує близько 60 творів – драми та
комедії, водевілі, інсценізації, феєрії, фольклорно-обрядові дійства, сценічні
композиції, гуморески, низка творів присвячених українським пам’ятним
датам.
Народний аматорський драматичний театр НД с. Крихівці
Функціонує при Народному домі с. Крихівці.
Кількісний склад – 22 учасники.
Створений у 1935 р., протягом чотирьох років поставив вистави
«Безталанна», «Ой, не ходи, Грицю», «Невільник», «Наталка-Полтавка». Ці
вистави ставились під керівництвом сільських аматорів Яковіва М.І., Яковіва
В.Г., Яновського Б.М.
В 1939 році Народний дім, що був збудований для польської громади,
перейшов до української і вже в цьому приміщенні протягом 1939-40 рр.
були поставлені вистави «Ніч під Івана Купала» (постановник – режисераматор Яновський Б.М.), «Назар Стодоля» (Дівич С.Д.), «Мати-наймичка»
(Влашин Д.М.).
В 1950-60 рр. сільські актори-аматори стали учасниками аматорського
драматичного театру, організованому на ватняно-ватній фабриці (сьогодні
трикотажній). Керував цим колективом той же Дівич С.Д., який працював на
цій фабриці головним бухгалтером. «
В 1994 році аматорський театр у селі було відновлено пенсіонером
Влашином Д.М. виставою «Мати-наймичка».
В 1996 році драматичний гурток очолила Яковишина В.Б. (випускниця
Рівненського інституту культури). Під її керівництвом 5 червня 2001 року
колективу було присвоєно звання «народного аматорського». Сьогодні в
репертуарі театру різножанрові вистави: «Земля» О.Кобилянської, «Ой, не
ходи, Грицю» М.Старицького, «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького,
«Закон» В.Винниченка та ін.
В колективі 24 учасники віком від 16 до 65 років.
На базі театру створена дитяча студія, в якій займається 36 учасників
віком від 8 до 15 років.
Народний аматорський вокальний ансамбль «Смерічка»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Заснований у 1964 році композитором Богданом Юрківим. Звання
«народного аматорського» присвоєно у 1978 році.

В колективі – студенти, вчителі, медпрацівники.
В репертуарі ансамблю понад 45 творів різної тематики: Основою є
твори сучасних українських композиторів, обробки українських народних
пісень, повстанські, стрілецькі пісні. Часто «Смерічка» співає у супроводі
муніципального концертного оркестру духової музики.
Народний аматорський хор «Яворина»
Функціонує при Народному домі с. Хриплин.
Кількісний склад – 20 учасників.
Колектив створений в 1999 році як аматорський мішаний хор. У 2004
році колективу присвоєно звання «народний аматорський».
Учасниками хору є мешканці села різної вікової категорії та різних
професій – економісти, працівники комунальної сфери, інженери, педагоги,
учні та студенти.
Колектив – постійний учасник культурно-мистецьких заходів, часто
виїжджає з концертними програмами в сусідні села.
В репертуарі хору – українські народні пісні, пісні патріотичного
спрямування, колядки та щедрівки, духовні твори. Також колектив постійно
працює над збагаченням свого репертуару новими різноплановими творами.
Народний аматорський хоровий колектив «Золота заграва»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Кількісний склад колективу – 28 учасників.
Колектив створено у 1991 році при культурно-просвітницькій
громадській організації «Золота заграва». Звання «народний аматорський»
присвоєно 29 липня 2001 року.
Учасники хору – колишні воїни УПА, політв’язні і репресовані, більша
частина яких пенсійного віку.
В творчому доробку хору налічується понад 70 творів різноманітної
тематики: духовні, стрілецькі пісні, пісні воїнів УПА, хорові твори на слова
Тараса Шевченка та обробки українських народних пісень.
Народний аматорський хор «Первоцвіт»
Функціонує при Народному домі с. Микитинці.
Кількісний склад хору – 25 осіб.
Хор «Первоцвіт» – гордість села Микитинці.

В 1899 році друг і соратник Дениса Січинського, відомий вчитель та
видатний громадський діяч В.Грицишин створив у Микитинцях хор, яким
кілька років керував Д.Січинський, він також давав поради В.Грицишину
щодо вокально-хорової роботи.
У 1909 році хор «Первоцвіт» співав на похоронах композитора,
проводжаючи його в останню дорогу. В 1943 році – на відкритті пам’ятника
композитору.
В 1933-35рр. керівництво очолює о.Богдан Ганушевський, під
керівництвом якого хор посів перше місце у конкурсі хорів читалень
«Просвіти» .
В різні роки колективом керували Іванна Лопух , Василь Дзівінський,
Олекса Маланюк, Семен Шкурган, Ігор Семків, Степан Коваль.
В 1976р. хорові присвоєно звання «народного аматорського».
Хор виступав з концертами на Виставці досягнень народного
господарства у Києві, на святкуванні 500-ліття Запорізької Січі (1990) та 350річчі битви під Берестечком, записувався на телебаченні. «Первоцвіт» –
лауреат обласних фестин духовної музики «Від Різдва до Різдва», брав участь
у святкуванні 50-річчя УПА (м. Київ), дипломант I І ступеня обласного
фестивалю «Наша дума, наша пісня» (1994), учасник Першої Галицької
хорової академії (1997), творчого звіту майстрів мистецтв і художніх
колективів Івано-Франківської області в Національному Палаці «Україна»
(1999р.).
В репертуарі хору «Первоцвіт» понад сто пісень – народних, ліричних,
сучасних композиторів. Хор працює плідно, стоячи на порозі свого 105річчя.
24 листопада 1999р. 100-річчя
народного аматорського хору
«Первоцвіт» відзначено ювілейною святковою академією.
Народний аматорський хор «Прикарпаття»
Функціонує при Народному домі с. Угорники.
Кількісний склад хору – 27 учасників.
Хоровий колектив «Прикарпаття» створений у1988 році . У 1999 році
хоровий колектив отримав звання «народний аматорський».
В колективі співають жителі с. Угорники та кілька мешканців м. ІваноФранківськ Майже всі вони є нащадками батьків та прабатьків, які брали
активну участь в культурному розвитку села. Всі вони живуть в селі
Угорники, працюють в різних установах, організаціях. Основний склад хору
– сільська інтелігенція – вчителі, лікарі, викладачі та учні училищ.

В творчому доробку хору понад 40 творів. В основному репертуар хору
складають українські народні пісні, місцевий та регіональний фольклор,
твори
композиторів-аматорів Івано-Франківщини, твори композиторівкласиків – українських та зарубіжних.
Народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль «Черемош»
Кількісний склад колективу – 6 осіб.
Функціонує при Центральному Народному домі.
Заснований у 1989 році. Колектив створений за ініціативи композитора
Прикарпаття, заслуженого працівника культури України Богдана Юрківа.
Звання «народний аматорський» присвоєно 30 грудня 1992 року.
Ансамбль – бажаний учасник багатьох культурно-мистецьких заходів.
В його репертуарі близько 35 творів: українські народні пісні, стрілецькі
пісні, пісні УПА, пісні українських композиторів-класиків, місцевих авторів
та власні пісні композитора.
«Черемош» неодноразово записувався на радіо та телебаченні. Має ряд
нагород, здобутих на конкурсах та фестивалях.
Народний аматорський чоловічий хор «Каменяр»
Кількісний склад колективу – 18 учасників.
Функціонує при Центральному Народному домі.
У 2013 р. був створений чоловічий хор «Каменяр» на базі народної
аматорської чоловічої хорової капели «Червона калина». За високий
професійно-виконавський рівень у 2018 році хору присвоєно звання
«Народний аматорський».
У хорі співають аматори хорового співу різних професій, вікової
категорії та різних галузей виробництва: підприємці, пенсіонери, студентська
молодь та викладачі.
Усіх аматорів поєднала любов до хорового мистецтва, духовної
музики, української класики, патріотичних та українських народних пісень.
В репертуарі хорового колективу налічується біля 40 творів різних за
тематикою.
Народний аматорський хор «Мелодія»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Кількісний склад колективу – 20 учасників.

Колектив створено 4 березня 2008 року. Почесне звання «народний
аматорський» колективу «Мелодія» присвоєно у 2010 році.
Учасники хору – це вчителі музичних та загальноосвітніх шкіл,
викладачі інституту, лікарі та представники інших професій, майже всі
мають музичну освіту. Вік хористів – від 20 і до 55 років.
На даний час хор активно працює – бере участь у святкових заходах,
фестивалях і концертах міста постійно збагачує репертуар.
У репертуарі академічного жіночого хору «Мелодія» близько 30 творів
української та зарубіжної хорової класики, а також народні пісні.
Народний аматорський ансамбль танцю «Карпати»
Функціонує при Муніципальному Центрі дозвілля.
Кількісний склад колективу – 24 учасники.
Ансамбль танцю «Карпати» був заснований в 1966р. на базі об’єднання
«Прикарпатліс». В 1970р. колективу було присвоєно почесне звання
«народний аматорський».
Учасниками ансамблю є молодь від 15 до 27 років. В колективі беруть
участь студенти середніх і вищих навчальних закладів, працівники різних
підприємств і організацій. Кількісний склад колективу – 50 учасників.
В репертуарі колективу налічується 15 танців.
В січні 2010р. ансамбль «Карпати» працює при Муніципальному
Центрі дозвілля. Крім концертних виступів, колектив і керівники беруть
участь у громадському житті міста і області, проводять творчі зустрічі з
іншими мистецькими колективами з метою обміну досвідом.
Ансамбль танцю «Карпати» нагороджений грамотами голови ІваноФранківської ОДА та голови обласної ради за багаторічну сумлінну працю з
нагоди 45 річчя створення колективу.
Народний аматорський вокальний ансамбль «Відроджена пісня»
Функціонує при Народному домі с. Микитинці.
Кількісний склад – 10 осіб.
Народний аматорський вокальний ансамбль «Відроджена пісня»
створений наприкінці 2008 року. Вік учасників від 40 до 70 років. Це
пенсіонери, домогосподарки, працюючі, яких об’єднала любов до народного
мистецтва та пісні, як сучасної так і призабутої.
У 2013 році ансамблю присвоєно почесне звання «народний
аматорський», яке у 2016 та 2019 роках успішно підтвердив.

У репертуарі колективу, який складає понад 50 творів, переважають
старовинні українські пісні, записані від старожилів не тільки свого села, але
і від жителів інших населених пунктів.
Найбільшу прихильність глядачів мають українські народні пісні, пісні
українських композиторів, повстанські пісні.
Народний аматорський вокальний ансамбль «Відроджена пісня»
активно бере участь у заходах Народного дому та культурних заходах м.
Івано-Франківська.
Колектив брав участь у Всеукраїнському Етно-фольк фестивалі
«Самоцвіти» (м. Львів), Міжнародному фестивалі «Коляда у Карпатах» (с.
Гута), обласному фестивалі патріотичної пісні «Яворини 2017» та у
святкуваннях Дня міста Львова, нагороджений грамотами, подяками та
подарунками організаторів фестивалів.
Народний аматорський квартет «Коло»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Народний аматорський чоловічий вокальний квартет «Коло» створений
в 1994р. За високий професійний рівень та виконавську майстерність в 1998
році йому присвоєно звання «народний аматорський».
Репертуар колективу є різноплановий, а саме: твори патріотичного
спрямування, українські народні пісні, духовні твори. В творчому доробку
колективу налічується понад 50 творів різної тематики.
За активну участь в мистецькому житті міста та за його межами,
високий художній рівень колектив нагороджений грамотою міського голови
та подякою управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської
міської ради.
Народний аматорський гурт «5-й Океан»
Функціонує при Народному домі с. Угорники.
Вокальний гурт був створений з ініціативи композитора Володимира
Бардецького та поетеси Нелі Романовської. Перша спільна пісня, на слова Н.
Романовської та музику В. Бардецького показали попит на духовно патріотичні тем пісень.
У серпні 2013 року гурт отримав назву «5-й ОКЕАН». 26 грудня 2019
року гурт «5-й ОКЕАН» отримав звання «народний аматорський».

На сьогодні в репертуарі колективу налічується понад 50 авторських
пісень. Вони зібрані у три аудіо альбоми. Є також дві поетичні збірки, видані
за цей час «На рівні серця» та «ДієСЛОВО». І понад 20 кліпів на власному
YouTube каналі «5-й ОКЕАН. Українські пісні і вірші».
Основу репертуару складають духовно-патріотичні пісні такі як «Білим
по білому», «Мова», «Врятована воля», «Українська», «Падають зорі» та
інші. Пісні звучать в акустичному інструментальному супроводі, з
фонограмами, та a capella.
Колектив бере участь у виступах на численних міських та обласних
святкових концертах і фестивалях. Неодноразово був запрошений як учасник
концертів закордоном: у Польщі, Бельгії, Сербії.
Окрему частину займає волонтерська діяльність гурту. На громадських
засадах учасники дають концерти у сиротинцях, місцях позбавлення волі, у
зоні АТО, долучаються до благодійних проектів.
Народний аматорський драматичний колектив «Смолоскип»
Функціонує при Будинку культури с. Черніїв.
В 30-тих роках при хаті-читальні с. Черніїв був створений драматичний
гурток, керівником якого став Федір Могила. У 50-тих роках колектив
очолив Остап’як Василь Іванович. Драматичне мистецтво в селі Черніїв має
давні традиції, адже протягом десятиліть колектив творчо розвивається і
працює над акторською майстерністю. У 2002 році колективу присвоєно
почесне звання «народний аматорський».
Неодноразово драматичний колектив брав участь в Всеукраїнському
фестивалі «Від Гіпаніса до Борисфена» м. Очаків, районних та обласних
оглядах драматичних колективів, де займав призові місця.
Народний аматорський драматичний колектив Будинку культури
відіграє важливу роль у творчому житті села, сприяє самовираженню
особистостей і підносить культурно-освітній рівень та національну
свідомість односельчан, бере участь у всіх святах та урочистостях, які
проводяться в селі.
Учасниками колективу є досвідчені аматори, а також студенти та учні
школи, які творчо працюють та постійно оновлюють свій репертуар.
Народний аматорський камерний оркестр
Функціонує при Центральному Народному домі.
Кількісний склад учасників – 15 осіб.

Камерний оркестр створений у вересні 1999 року на базі ДМШ №2 ім.
В. Барвінського. У 2003 році оркестру присвоєно почесне звання «народний
аматорський»
У складі оркестру викладачі дитячої музичної школи №2 ім. В.
Барвінського віком від 32 до 71 року.
Колектив є учасником міських святкових заходів, всеукраїнських та
міжнародних фестивалів. Репертуар оркестру налічує понад 50 творів
українських та зарубіжних композиторів.
Народний аматорський камерний хор «Воскресіння»
Функціонує при Народному домі «Княгинин».
Кількісний склад хору – 24 учасники.
Камерний хор «Воскресіння» створено восени 2009 року. У 2019 році
хор отримав почесне звання «народний аматорський».
Основним завданням колективу є активна популяризація та
відновлення української духовної музики, кращих шедеврів видатних
українських композиторів .
За свою історію хор провів близько 150 концертів на різноманітних
сценах багатьох міст Європи. Співав у сімох столицях європейського
простору і двічі став лауреатом на міжнародних конкурсах хорової музики у
Варшаві і Білостоку. Брав участь у численних міжнародних і всеукраїнських
фестивалях.
Народний аматорський ансамбль «Коралі»
Функціонує при Народному домі с. Угорники.
Вокальний ансамбль «Коралі» був створений з ініціативи кількох
учасниць народного аматорського хору «Прикарпаття» організувати
вокальну групу.
13 грудня 2015 року відбувся перший виступ ансамблю на
Андріївських вечорницях. А вже на початку наступного року «Коралі»
дебютували на святковому різдвяному дійстві з колядою в селі Угорники. 21
грудня 2017 року колективу присвоєно почесне звання «народний
аматорський».
Ансамбль складається з 6 талановитих співачок, які мають різні
професії, але об’єднані любов’ю до пісні та мистецтва. Ось уже п’ять років у
колективі співають Тетяна Микитин, Оксана Самуляк, Наталія Луцька,
Оксана Криховецька, Ольга Карась та Марія Андрусейко.

Названо ансамбль як традиційну прикрасу, адже коралі – це своєрідний
оберіг жіночої вроди.
Основу репертуару складають українські народні пісні, також звучать
сучасні та старовинні пісні українських авторів. Твори виконуються в
акустичному інструментальному супроводі, з фонограмами та a capella.
Аранжування вокальних творів майстерно виконує керівник ансамблю
Галина Мартиненко.
Вокальний ансамбль «Коралі» став улюбленим колективом мешканців
села. До свого ювілею учасниці готують музичний альбом своїх улюблених
ансамблевих пісень.
Народний аматорський молодіжний хор «Осанна»
Функціонує при Міському Народному домі.
Молодіжний хор «Осанна» заснований в листопаді 1997 року при
церкві Царя Христа монастиря отців Василіян м. Івано-Франківська з
ініціативи отця-ігумена Володимира Палчинського, ЧСВВ. Першими
хористами була й залишається переважно учнівська і студентська молодь.
З 2011 року хор стає художнім колективом Міського Народного дому.
У цьому ж році Постановою колегії Управління культури Івано-Франківської
облдержадміністрації колективу присвоєно почесне звання «Народний
аматорський».
Першу Божественну Літургію за участю хору було відправлено 19
грудня 1997 року на свято Миколая. З того часу хор співає щонеділі і свята у
парафіяльній церкві Божественну Літургію та інші богослужіння, бере
активну участь у житті парафії. Молодіжний хор співає богослужіння та дає
концерти на прощах до чудотворних місць Зарваниці, Крилоса, Гошева,
Унева, Крехова, на Міжнародних прощах вервиці в Червонограді та Погоні.
Колектив побував з концертами в Києві, Львові, Дніпропетровську, Луцьку,
на Міжнародному форумі в містах Вадовіце, Катовіце, Руда Шльонська та
Краків (Польща), у Відні (Австрія), містах Німеччини, в Мінську, Вітебську
та Полоцьку (Білорусь).
За роки діяльності хор взяв участь у Міжнародних та Всеукраїнських
хорових конкурсах в Києві, Дніпрі, Луцьку, Львові, Тернополі, Стрию, а
також закордоном Румунії, Молдові, Польщі.
Учасники хору – це не тільки музиканти, є і медики, техніки-інженери,
педагоги, художники, дизайнери, програмісти, перекладачі, кравці, юристи,
богослови, бухгалтери. Репертуар хору складають: духовна музика

українських та зарубіжних композиторів, обробки народних пісень, твори
сучасних композиторів.
Хор записав 6 компакт-дисків: «Різдво-коляда», «Magnificat», «Хресна
Дорога», «Акафіст до Пресвятої Богородиці Унівської», «З любов’ю для
Вас», «Осанна», «Божественна Літургія».
Народний аматорський танцювальний колектив «Галицька веселка»
Функціонує при Міському Народному домі
Народний аматорський танцювальний колектив «Галицька веселка»
був створений в жовтні 1985 року. В 2009 році колективу присвоєно звання
«народний аматорський».
В колективі займаються діти і молодь з різних мікрорайонів нашого
міста, а також з ближніх сіл – Підлісся, Радчі, Старих Кривотул, Крихівців. В
колективі займається – 26 учасників – ансамблева група, віком від 14 до 26
років і 34 учасники – студійна підготовча група, віком від 5 до 13 років.
Репертуар ансамблю налічує біля 35 хореографічних постановок, які
здійснюють керівники колективу.
Танцювальний колектив бере активну участь у культурно-мистецьких
заходах міста та Міського Народного дому, проводять майстер-класи по
народному танцю для молоді міста Івано-Франківська.
На базі колективу проводяться виховні та культурно-мистецькі заходи,
вечори відпочинку і тематичні вечори. Колектив нагороджений грамотами,
дипломами та призами від організаторів Міжнародної Ради фольклорних
фестивалів «Етновир».
Народний аматорський фотоклуб «Обрій»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Фотоклуб «Обрій» створений у 1975 році. За активну плідну працю
колективу у 1988 році було присвоєно звання «народний аматорський».
Фотоклуб спрямовує свою роботу на висвітлення кращих
загальноміських та обласних культурно-мистецьких заходів, оформлення
фотостенду, фотоальбомів та стенду «Новини» Центрального Народного
дому, який висвітлює роботу мистецьких колективів.
Роботи учасників фотоклубу «Обрій» щорічно представляються на
виставці художньої фотографії народних аматорських фотоклубів області,
яка експонується у виставковій залі обласного навчально-методичного
центру.

Народний аматорський хор ветеранів війни та праці «Фронтові друзі»
Функціонує при Міському Народному домі
Кількісний склад хору – 42 учасники.
Хор ветеранів Великої Вітчизняної війни та колишніх в’язнів
концтаборів «Фронтові друзі» був створений в квітні 1985 року на базі Клубу
комунальників.
В 2000 році колектив об’єднався з хором «Фронтова подруга», який на
той час діяв при гарнізонному Будинку офіцерів.
В 2011р. за досягнення у розвитку хорового співу, високу виконавську
майстерність хору підтверджено звання «народний аматорський».
В хорі беруть участь інваліди та учасники Великої Вітчизняної війни,
ветерани праці, віком від 60 до 90 років, які дарують людям незабутні
хвилини незабутні хвилини спілкування з прекрасним мистецтвом хорового
співу.
В репертуарі хору на сьогоднішній день налічується понад 30 творів –
це і пісні періоду Великої Вітчизняної війни, пісні місцевих авторів, написані
для колективу, класичні твори, обробки народних пісень.
Хор «Фронтові друзі» є постійним учасником обласних та міських
культурно-мистецьких заходів, концертів, організованих адміністрацією
Міського Народного хору та активом хору. Хор бере участь у передачах
обласного телебачення та радіо, присвячених Дню Перемоги.
За активну концертну діяльність постійно нагороджується подяками та
грамотами різних державних установ та організацій.
Народний аматорський хор «Відродження»
Функціонує при Центральному Народному домі.
Кількісний склад хору – 18 осіб.
У 1990 році при осередку Народного Руху с. Опришівці під керуванням
Параски Гринів був створений хор для пропаганди та популяризації
української національної ідеї. Основу репертуару колективу склали
призабуті, раніше заборонені твори Б. Лепкого, Р. Купчинського, М.
Гайворонського, інші пісні Січових стрільців, українські народні та церковні
пісні. Саме тому колектив отримав назву «Відродження». З великою
програмою хор виступав у багатьох селах нашого краю, мав тривалі поїздки з
концертами на Донбас і Буковину.

За свою творчу діяльність колектив відзначався численними подяками і
грамотами, а у 2008 році хорові присвоєне почесне звання «народний
аматорський».
Учасниками колективу є вчителі загальноосвітніх шкіл, вихователі
дошкільних закладів, представники інших професій та пенсіонери. Вік
учасників від 23 до 65 років. В колективі налічується 25 учасників
В різний час керівниками колективу були Зіновій Маланюк, Андрій
Галюк, Володимир Рудницький, Василь Ковальчук. Зараз хор працює під
орудою Василя Лесіва.
У цьому році хоровий колектив «Відродження» успішно підтвердив
почесне звання «народний аматорський». У репертуарі хору близько 40
різножанрових творів: українська класика, народні, стрілецькі, повстанські
пісні, колядки та щедрівки.
Учасниками хору «Відродження» здійснена постановка літературномузичних композицій «Українські вечорниці» та «Весняні забави», вивчені
автентичні пісні села Опришівці.
Народний аматорський хор духовної музики «Сяйво»
Функціонує при Народному домі с. Микитинці.
Кількісний склад хору – 30 учасників.
Народний аматорський хор духовної музики «Сяйво» створений
наприкінці 2004р. з ініціативи Василя Гнатишина.
В колективі, в основному, студенти вищих навчальних закладів та
працівники різних сфер, жителі села, віком від 20 до 40 років.
В листопаді 2008р. хору присвоєно звання «народний аматорський», а в
листопаді 2011р. колектив успішно підтвердив звання.
В репертуарі хору духовні твори зарубіжних та вітчизняних
композиторів, а також виконують твори не релігійного спрямування.
Загальний діючий репертуар колективу складає понад 30 творів.
Колектив активно бере участь у духовному та культурному житті села.
Постійний учасник всіх заходів, що відбуваються в Народному домі та
концертів, які проходять за межами села.
Хор тісно співпрацює з ченцями чоловічого монастиря Воплоченого
Слова парафії святих Кирила і Методія с. Крихівці.
Колектив неодноразово нагороджувався грамотами управління
культури та подяками сільського голови.
Народний аматорський хоровий колектив БК с. Підлужжя

Функціонує при Будинку культури с. Підлужжя.
Започаткований у 1934 році місцевим жителем Дмитром Ткачуком
сільський хор, який протягом десятиліть зберігав і продовжує розвивати
традиції української пісні та фольклорне мистецтво.
У 1988 році під керівництвом Галини Поліщук хоровий колектив
отримав почесне звання «народний аматорський».
Колектив бере участь у святкових заходах села, неодноразово виступав
на сцені обласного центру. Популяризує українську пісню хор і на виступах
закордоном, зокрема в Румунії та Угорщині.
Репертуар колективу різноманітний і включає побутові, ліричні,
лемківські та обрядові народні пісні. Колектив також виконує твори в
обробках сучасних композиторів в авангардному стилі. Немале значення у
репертуарі хору займає духовна музика та авторські композиції.
Народний аматорський хор «Червона калина»
Функціонує при Будинку культури с. Вовчинець.
Хоровий колектив заснований у березні 1989 року, почесне звання
«народний аматорський» присвоєно у 1997 році.
До складу хору входять різні за віком люди від 18 до 80 років різних
сфер та професій: студенти, вчителі, підприємці, інженери, медики та
пенсіонери.
З 1989 р. хор під назвою «Червона калина» виступає як у с. Вовчинець,
так і за його межами: у Івано-Франківську, на Тернопільщині, Рівненщині,
Хмельниччині, Вінниччині та ін.
При колективі діють малі форми гурткової роботи: солісти, вокальні
дуети та тріо, вокальні ансамблі, що урізноманітнюють концертну програму
хорового колективу.
Народний аматорський вокальний ансамбль «Гармонія»
Функціонує при Народному домі с. Крихівці.
Вокальний колектив «Гармонія» був створений у червні 2017 року з
ініціативи сільського голови Мирона Гаргата. До складу вокального
ансамблю входять творчі працівники Народного дому с. Крихівці, вчителі,
медики, яких об’єднує любов до української пісні.

До репертуару ансамблю входять більше 30 творів, серед яких класичні
твори, твори сучасних українських та зарубіжних авторів, народні,
жартівливі та естрадні пісні.
Вокальний ансамбль «Гармонія» вже має досвід конкурсної та
концертної діяльності. Він є постійним учасником міських та обласних
заходів, є дипломантом конкурсів та фестивалів.
Колектив вміло проводить культурно-освітню та художньо-масову
роботу серед населення. Приділяючи велику увагу відродженню та
популяризації народних традицій, вокальний ансамбль «Гармонія» є
постійним учасником таких заходів як «День сусіда», «Івана Купала»,
«Андріївські вечорниці», Великодні та Різдвяні святкування.
Народний аматорський хоровий колектив «Братчина»
Функціонує при Будинку культури с. Братківці.
У 1934р. при «Просвіті» запрацював аматорський гурток «Сокіл».
Художнім керівником на запрошення односельчан став здібний диригентхормейстер п. Шепарович, вихідець з Великої України,учасник визвольних
змагань. В репертуарі цього колективу тоді були Шевченківські та
Стрілецькі,Українські народні,жартівливі пісні.
Нового розквіту хорове мистецтво села набуло в 60-х роках, коли
великий чоловічий хор очолив молодий фахівець, братківчанин Микола
Васильович Олексюк. Згодом до чоловічого складу приєдналися палкі
прихильниці хорового співу. Згуртувався чималий мішаний хор, який з того
часу і до сьогодення постійно оновлюється, набуває майстерності,
популярності й визнання.
За високі здобутки колективу у 1998р. було присвоєно звання
самодіяльного народного.
Добру його славу з 2002 року примножує молодий, ініціативний та
здібний художній керівник Василь Яковишин. Він творчо підходить до
підбору репертуару та виконавців. Нині в репертуарі «Братчини» духовні,
патріотичні, українські народні та сучасні пісні.
В колективі налічується до 30 постійних виконавців. Це люди різного
віку та різних професій , як вчителі, медики, службовці, робітники,
пенсіонери, студенти. Серед них є як спеціалісти з музичною освітою, так і
люди, закохані в пісню та самодіяльне мистецтво.
Лише за два останні роки хоровий колектив, а він ще й став церковним
хором місцевої церкви св. Параскевії, крім виступів у рідному селі, брав
участь в урочистостях Тисмениці та Івано-Франківська, у щорічному

районному фестивалі-конкурсі української народної пісні «Душі людської
відкриття» у с. Ямниця, лауреатом якого став у 2005 році. Щорічно хор
виступає на дійстві духовної пісні «Духова криниця» в селищі Єзупіль. Він
був учасником Всеукраїнського фестивалю «Два береги два крила
України»,літературно-мистецького вечора, присвяченого 75-річчю славного
братківчанина, лауреата Шевченківської премії,письменника Романа
Федоріва.
Народний аматорський фольклорний колектив «Горицвіт»
Функціонує при Будинку культури с. Узин.
Заснований в грудні 1983 р. як вокальний ансамбль «Молодість», а у
2008 році перейменований на «Горицвіт». У 2011 році колектив захистив
звання «народний».
За свою багаторічну діяльність колектив зумів завоювати
прихильність глядачів не тільки у рідному селі, а й у сусідніх селах
Тисменицького району. Знають його і в обласному центрі, адже
неодноразово милував він своїм співом своїх прихильників у ІваноФранківському національному академічному драматичному театрі ім. І.
Франка та обласній філармонії ім. Іри Маланюк. Постійний учасник різних
концертних програмах, оглядів художньої самодіяльності, конкурсів і
фестивалів.. Щороку в липні колектив бере участь у святі духовної пісні в
Духовій криниці селища Єзупіль.
В 2019 році народний аматорський фольклорний колектив «Горицвіт»
відзначив 35-річчя з дня свого заснування.
У репертуарі колективу народні обряди, традиції, звичаї, українські
народні пісні, пісні українських композиторів, духовні та польські народні
пісні.
Своїм співом учасники колективу прищеплюють любов до пісні
молодому підростаючому поколінню. З великим задоволенням виступають
на сцені Будинку культури діти та молодь.

