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|  ^Очәйы катысып, өнерпаздарға сәттілік тіледі.



Әміренің ән 
сайысы өтіп жатыр
Дарын Нүрсапаров 
Қазақтың кіл сал-серілері 
Өскеменде жүр. Кеше облыс 
орталығында Әміре Қашаубаөв 
атындағы дәстүрлі 
орындаушылардың IX 
республикалық конкурсы басталды.

Осымен тоғызыншы мәрте өтк/зіліп 
отырған дәстүрлі әндер оайқауы ең 
алғаш рет 1 998 жылы Семей қаласында 
өткізілген екен. Содан бері қазақтың 
өңшең күміс көмей, жеэ таңдай әншілері 
екі жылда бір рет бәйгеге түсш келіпті, 
Семейден соң тек Алматы мен Астана- 
да өтіп келген бәйқау биыл ерке Ертістің 
жағәсында ерекше сипаттә жалғасты. 
Облыс Ө к і м і  Бердібек САПАРБАЕВ бүл 
байқаудың Әміре әнші туған өңірде 
өтуіне күш салып, дәстүрлі әншілерді 
әрнайы Өскемеиге шақырып отыр.

Байқауда бақ сынауға келгөн үміт- 
керлермен қатар кешеп Біржан сал меи 
Майраиың бүгінгі жалғасы Іспетті өнер 
хулдыздары Түрсынғазы Рахимов, Бек- 
болат Тілеухан, Қалаш Қүлышева, Айгүл 
Қосанова, Еркін Шүкіманов, Жарқын 
Шәкерім, Нүрболат Ахметжанов, Ер- 
лан Рысқали конкурс қонақтары бола 
отырыпг жас әншілердің өнеріне баға да 
беред;.

(Ждлғәсы 4 - бе тте)



(Соңы. Басы 2-6етте)
Әміре Қашаубаеө атындағы дәс- 

түрлі орыңдаушылар байқауының 
жаңа шарты бойынша биыл конкурс
ов қатысушыпардың жасы 18 бен 
40-тың арасы деп белгіленген екен. 
Байк,ауға барпьіғы 46 үміткер қаты- 
сып, бак. сынамакдиы.

Өнер кешінің ашылу салтанатында 
сөз сөйлеген аймак, басшысы Берді- 
бек САПАРБАЕВ үміткерлерге сәггілік 
тілей келе, өткізіліп жатқан мәдени 
шараның маңыздыльігына тоқталып 
өтті.

-  Қазақтың әнін Еуропа төрінде, 
Парижде шырқап елдің атын асқак,- 
татк.ан Әміре Қашаубаевтыңесімін біз 
одан өрмен әспеттей түсуіміз қажет. 
Аңыз әншінің 125 жьшдық мерей- 
тойы к,арсаңында дәстүрлі әншілердің 
Шығысқа жиналып жатқаны тегіннен 
тепн емес. Байқау Әміренің туған 
өңірінде етсін деп біз Мәдениет 
және ақпарат министрлігіне к,олк,а 
салдык,. Жерлесіміз, министр Мухтар 
Қул-Мухаммедке осьі орайда алғыс 
айтцым келеді. Атамыздыңаруагы бір 
аунасын деп. міне, еліміздің түкпір- 
тукпірінен қаншама жас әншілер

келіп отыр, барлықтарынызға рақмет! 
«Жуйріктен жуйрік озар жарысқанда» 
демекші, мықтылар байқау бары- 
сында анықталар. Шығыс Қазақстан 
облысы мәдени шаралардан, оның 
ішіндегі дәстүрлі дүниелерден кенде 
емес. Былтыр өткізілген «Ағажәй -  
Алтай» фестивалі, мүшайралар, тағы 
басқа айтулы шаралар өз жалғасын 
тауып келе жәтыр. Бугінгі байқаудың 
да халык, ушін берері мол деп ой- 
лаймын, барлықтарыңызға сәттілік 
тілеймін, - деді облыс Әкімі Бердібек 
САПАРБАЕВ.

Жастарды халык, әндері арқылы 
ұлтжандылық рухта тәрбиелеу, улт- 
тык, қундылыкларды аялауға уйрету 
мақсатында өткізіліп отырғән шара 
уш күнге созылмақшы.

Атақты сазгер, әнші Турсынғазы 
Рахимов дәстүрлі әншілер байқауы 
жайындағы өз ойын білдіре кегті. 
Турсынғазы ағамыздың айтуынша, 
мундай улттык, маңызы бар шараның 
Өскеменде өтуі дәстүрлі дүниелерге 
шөліркеген Шығыстың халқы үшін өте 
қажет.

- Бул облыс басшысының көре- 
гендігі, Шығыста әлі талай мәдениет

саласындағы талғәмды дүниелердің 
жалғасатынына сенімдімін дейді, - 
сазгер.

Ал танымал әнші Айгул К,о- 
санованың айтуынша, дәстүрлі і 
әншілікке бет бурған жааар к,арасы 
жылдан-жылға көбейіп келеді екен I

-  Бүл сөзіме байқауға қатысугаі 
көптеп өтініш білдірген жастар дәлел. 
Мені конкурстың Астана, Алма-| 
ты емес, әнші бабамыздың туған 
жерінде өтіп жатқаны қуантады, бұл | 
іске мурындык, болып, улт мурасын 
ұмытпай дамытып отырған облыс 
басшысына алғыс айтк,ым келеді, - 
дейді Айгүл Қосанова.

Үкілі домбыраларын к.олтықтап,] 
үкілі умітпен сахна төріне шықк,ан 50і 
ге жуык, үміткерлер жеребе жүиесіі 
арқылы көрермендердің көз ол-І 
дарында реттік нөмірлерін таңдап 
алды. Өнерпаздар арасында Атырау 
мен Алтайдың арасындағы қаэақ 
даласының түгелдей дерлік әнштері 
бар Біздің облыстан бул байкауға 
семейлік Алтын Сымасейітова мей 
Тарбағатай ауданының әншісі Төпеген 
Шәкәрімов қатысып, өнер көрсетуде. 
Барлық әншілерге сәттілік тілейміз'

Әміренің ән сайысы өтіп жатыр


