Ағайынды АБДУЛЛИНДЕРГЕЛРНЛЛҒАН өнер кеші
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ұл кеш қырык, жыл бойы қазак, деген қаймана халықты естен кетпес ерекиіе
ндерімен әлдилеп өткен біэдің жерлестеріміз, ағайынды Ришат пен Мүсілім
бдуллиндерге арналды. Арналып қана қойған жоқ, қайталанбас хас
аланттар туралы жиналған жүртқа өмірдерек берді. Кештің ең кереметі
блыс басшысы Бердібек САПАРБАЕВТЫҢ бастамасымен қолға алынған
араға ағайын ды әншілердің үрпағы - жиендері, КСРО Халык, ортісі Әлібек
інішев пен Мүсілімнің үлы Сағнай Абдуллин қатысып, әдемі әңгімелері мен
сем әндерін тгірту еггі. Өиер кешіне облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ қатыстьі.
Гафура Сдрсенбайқызы
Бүл еске алу кеші 2016 жылы 100
ылдығы ел и.өлемінде кеңінен атаьіп әтілмек ағайынды Абдуллиндердің
ерейгойының бастауы десек те бо-

ләды. Шетел классикасы мен орыстың
маржан
муэыкалык
шығармаларын
казак жүртшылығына каэак тілінде
алғаш жегкізушілер оларды кос дауыста
күйкылжыта орымдай білгем-ді.

Қос әншінің омірінен арнайы слайд,
хроника корсете тұрып, ар корерменгеой
салдырған кеште коэдерінен үшкын. бой
ларынан алапат жігер корген окелерінің
арманын алысқа әкеткен кос әнші тура
лы нендей дерек айтылмады десеңші
«Тас түскен жеріне ауыр» дегеидей, бүкіл
кештің он-күйін, биін, сахналык көрінісін
мойындарына алған жанеоларды ерекше
тартымдылыкпеиалыпшыкканагаиыиды
Аодуллиндератыңдағы Шығыс Мэакстан
омер колледжі үжымыиың нагыэ онер
ордасы екеніне тағы бір кайтара коэіміэ
жегкеидей болганы бар бүл күмі.

(Соңы 5-бегте)
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Ағайынды АБДУЛЛИНДЕРГЕ ЛРНАЛҒАН өнер кеші
(Соңы. Ьасы 3-бегте)
Колледждің
халык
аспаптар
ансамблі
орымдаған
Байжігігтің
«Ағаш
ат»
күйі,
аккудай
аппак
арулардың «Акку» биі, «Алас» жоне
«Жастар» ансамбльдерінің онерлері
және ойелдердің вокалды тобының
ағайындылар репертуарындағы әндерді
адемі орындауы бұл мекеннен олі де талай Ришат пен Мүсілім сынды ел таныған
өнер иелері шығатынын байкаткандай
еді.
Бір сәт сахнадағы экран аркылы кос
аншініңорындауындағыандердіестігсн,
мурағаттык суреттер мен кинохроникадан («Біздің сүйікті доктор») фрагментузінділер көрген жұрт жылдар отсе де.
өзеп үзілмеген онерге тәнті болып, узак
кол соға дуылдасты. Әсіресе, Мүсілімнің
адемі тенор дауысы Евгений Онегиннің
Ленскийін шыркаса, Ришат Демонды.
«Травиатадан» Жермонды. «Карменнен» Эставильоны баритон даусымен
күйк.ылжыта орындаған. Тағы бір сәт
казак, опера тарихында түңғыш рет
Лбай партиясын орындаған Ришаттың
дауысын экраннан естіп-көрген елде арман калмағандай корінді.

Жүргізушінің сахна торіне белплі
музыкант, артист және шоумен Сағнай
Абдуллин мен Олібек Дінішеиті сал
танатпен шакырган дауысы орталык
модениет үйін ерекше жаңгырыктырса,
елді
тіптен
дүрліктірді.
«Оікенді
умыткан адамға келсшекпң іргесін
калау к,иынға түседі» дей келе, осындай
мереке үйымдастырған облыс басшысына алғыс айтып, оерекелі оңіріміздегі
жүртка тек куаныш тілеген Сағнай
акелерімен етене жакын араласкан
ресейлікА.Зацепиннің «Есть только миг»
анін гитараға косылып шыркап берді.
Ал Өлібек болса нағашылары жайлы
аз-маз таныстырудан кейін Естайдың
атакты ғашыкдыконі «Қүсни-Қорланын»
шыркап ко я берген:
Ай-хай, арман,

К,усни-Қорлан.

Екеуі туган екен бір ападан... Одан
әрі әдемі һом кайталанбас дауысты
әнші бала кезінен анасының туған жсрі,
сол ортадағы балалык, шағы мен ак
пейілді адамдар жайлы узақ-үзак, айтатын аңгімесін бейне бір жумак, олкені
ертегідей тыңдап оскендерін ерек
ше тебіреніспен жайып салды. Облыс

Әкіміне жүрекжарды алғысын білдірді.
«Гори, гори, моя звезда» романсын, «Бүл
туган олкені жаныммен сүйемін» және
ешкандай музыкалык, сүйемелдеусіз
анасы сүйіп айтатын халык оні «Бір баланы» Сағнай екеуі тебірене орындады.
Бүкіл елдің дүркірете кол соккан түсы да
дал осы мезет болған.
Ардакдылар алқаланып, сулу кыз,
коркемжігітатаулыонменбиденасемдік
орнегін орген кеш соңында кос оншіге
облыс Өкімі Бердібек САІ1АРБАЕВТЫҢ
атынан ык,ылас гүлі табыс етілді.

