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Н

ародний ансамбль танцю «Горицвіт», який
заслужено вважають достойним репрезентан
том українського хореографічного мистецтва
в Україні та світі, було створено у 1975 р. при клубі
Львівського державного медичного інституту.
В 1982 р. йому присвоєно почесне звання «Народний
колектив».
Засновником, незмінним художнім керівником та
головним балетмейстеромпостановником ансамблю є
заслужений діяч мистецтв України З. Ф. Колобич.
У 2011 р. на Генеральній асамблеї IGF (м. Бистриця,
Румунія) він був прийнятий до ради Міжнародної
фольклорної асоціації IGF.
«Горицвіт» — неодноразовий учасник міжнародних
фольклорних фестивалів. Географія гастролей колекти
ву дуже широка: ансамбль гідно представляв українське
хореографічне мистецтво у Бельгії, Болгарії, Данії,
Іспанії, Італії, Канаді, Нідерландах, Німеччині,
Північній Кореї, Польщі, Румунії, США, Туреччині,
Угорщині, Франції, Чехії, Швейцарії. Так влітку 2010 р.
він взяв участь у восьми міжнародних фольклорних
фестивалях в Італії, а наступного року — у п’яти між
народних фестивалях у Болгарії. У 2012 р. «Горицвіт»

із великим успіхом виступив
на п’яти фестивалях в Італії,
а на фольклорному фестивалі
в м. ЛямезіяТерме його визна
но найкращим колективом.
Народний ансамбль танцю
«Горицвіт» — переможець низки
міжнародних фольклорних фес
тивалів, зокрема, дипломант
ХII та XIII Всесвітніх фестивалів
молоді і студентів у Москві та
Пхеньяні, переможець міжнарод
КОЛОБИЧ
ного фестивалюконкурсу «Во
Зенон Федорович
лодар золотого кольє». У 1996 р.
Директор ансамблю
він здобув приз глядацьких сим
патій — «Срібну чашу» фестива
люконкурсу в м. Діжон (Франція). У 1991 та 1996 рр.
він став лауреатом обласних та республіканських огля
дів самодіяльного хореографічного мистецтва, перемож
цем I і II фестивалів народного мистецтва, у 2006 р. —
володарем I премії на фестиваліконкурсі хореогра
фічного мистецтва, присвяченому 95й річниці від дня
народження Ярослава Чуперчука, в 2007 р. — перемож
цем II туру Всеукраїнського фестивалю ім. Павла Вірсько
го (м. Київ), у 2008 р. — дипломантом I Всеукраїнського
фестивалюконкурсу ім. Павла Вірського. В 2011 р.
ансамбль «Горицвіт» переміг на Всеукраїнському фести
валіконкурсі ім. Павла Вірського і його було визнано
«найкращим хореографічним колективом України».
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Під час виступу

Влітку 2012 р. на фольклорному фестивалі у м. Ля
мезія Терме (Італія) колектив був відзначений нагородою
переможця і визнаний кращим ансамблем фестивалю.
А в грудні того ж року в Португалії, у культурній
столиці Європи 2012го р. — м. Гімарайш, уперше
в історії України вітчизняний колектив (Народний
ансамбль танцю «Горицвіт» Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького) от
римав високу міжнародну нагороду — приз «Всесвітній
Оскар Фольклору». Позолочену статуетку на урочистій
церемонії було вручено художньому керівнику та голов
ному балетмейстру колективу Зенону Колобичу.
У 2013 р. ансамбль знову став першим на фольклорному
фестивалі в Італії.
«Горицвіт» — постійний учасник концертів та свят
кувань, які відбуваються у Львові й Україні. Визначною
подією стала участь колективу у багатьох творчих про
ектах та культурних програмах «Євро — 2012». Голов
ним виступом був концерт на великій сцені біля
Львівської міської ради. Після закінчення чемпіонату
міський голова Андрій Садовий нагородив ансамбль
дипломом «За успішну організацію та проведення куль
турномистецьких заходів під час фінальної частини
чемпіонату «Європи — 2012» з футболу та любов до
міста Львова».
Колектив об’єднує студентів Львівського націо
нального медичного університету імені Данила Галиць
кого, лаборантів, лікарів, молодь, яка навчається
у школах, училищах та коледжах. Сьогодні «Горицвіт» —
це не тільки 80 осіб основного складу, а й 100 дітей із
підготовчих груп. У дитячій студії, створеній при На
родному ансамблі танцю «Горицвіт», займаються діти
віком від 4 до 14 років. У 2010 р. вона стала дипломан
том II фестивалюконкурсу ім. П. Вірського, а влітку
цього ж року посіла перше місце на Міжнародному ди
тячому фестивалі «Сонце, Радість, Краса» (Болгарія).

У 2011 р. дитяча студія виборола перемогу серед 30 ди
тячих колективів на Всеукраїнському фестивалікон
курсі ім. Героя України М. М. Вантуха. Влітку 2011 р.
студія стала кращим дитячим ансамблем на міжнародних
фестивалях у Туреччині, а в 2012 р. — у Болгарії.
Золотий фонд ансамблю — його оркестр, в якому
працює десятеро музикантів. Вони не лише виконують
музику, під яку танцює колектив, а й у перервах між тан
цями презентують різноманітні мелодії та пісні регіонів
України. Це — українські народні мелодії (буковинські,
гуцульські), інструментальна музика тощо.
Незалежно від того, де виступає «Горицвіт», його учас
ники завжди вкладають у танець усю свою майстерність,
любов до народного мистецтва та душу. У репертуарі
колективу — понад 30 танців.
Яскраве мистецтво ансамблю вабить кожного, кого
цікавлять скарби народної творчості.
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