
Маестро музики Олександр Чигрин

н15 квітня а ТГАТУ відбулося 
урочисте відкриття 
меморіальної дошки на 
честь чудового музиканта 
и людини, засновника і 
художнього керівника 
першого в місті народного 
естрадного оркестру 
Олександра Івановича 
Чигрина.

Пам’ятну дошку відкри
ли перший проректор О. Г. 
Скляр і староста колекти
ву В. Б. Юдовпнськии. На
укова бібліотеки універси
тету в урочистій обстановці 
провела розширену кура
торську годину, присвячену 
відкриттю меморіальної до
шки. на яку були запрошені 
керівники ТДАТУ, виклада
чі, студента, учасники і ве
терани оркестру. Співробіт
ники бібліотеки розповіли 
присутнім біографію мае

стро та ознайомили зі шля
хом становлення оркестру.

«Зірковий» склад орке
стру сформувався у 1%1 
р„ музиканти об'їздили де
сятки міст СРСР. побували 
у Франції. Польщі, Німеч
чині. Численні фестивалі, 
огляди, конкурси, гастролі 
тільки сильніше відточува
ли професійність музикан
тів. Оркестр став зразком, 
який всі наслідували, яким

захоплювалися. Майже за 
40 років існування оркестру 
Олександр Іванович вихо
вав цілу плеяду співаків і 
музикантів -  більше 300!

Особливої популярнос
ті та визнання далеко за 
межами Мелітополя здобу
ли Борис Удовиченко, за
служений артист Чувась
кої республіки та Аркіїдіи 
Хоралов, відомий співак і 
композитор. Серед учасни
ків оркестру були виклада
чі, майбутні кандидати та 
доктори наук В. Найднш. В. 
Юдовинський, В. Брустінов. 
В. Діордісв, Л. Панченко, В. 
Дем'яненко. В. Чигрин, В. 
Шацький, С. Михайлов і ба
гато-багато інших.

Дружба колишніх му
зикантів оркестру Чигри- 
на збереглася на довгі роки. 
11а жаль, великий музи
кант, диригент, художній

керівник О. Чигрин так и 
не став заслуженим, однак 
в пам'яті мелітопольців. ко
лективу ТДАТУ він наза
вжди залишиться Маестро 
музики.

21 листопада 2014 р. ор
кестр МІМСГу під управ
лінням О. Чигрииа відзна
чив свос 65-річчя. Під час 
урочистостей учасники ор
кестру. які грали в ньому 
у різні роки, прийняли рі
шення увіковічити пам'ять 
маестро. Па зібрані кошти 
було виготовлено пам'ятну 
дошку й поличка для квітів 
у вигляді нотного стану. 25 
листопада 2014 р. на Вченій 
раді було прийнято постано
ву про відкриття на фасаді 
ЦКіД, де проходили репети
ції оркестру, пам ятиоо до
шки 0 . 1. Чнгрігау.
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