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01
– Доброго дня, шановні гості!
– Здравствуйте, дорогие друзья! Как приятно встречаться по праздникам в
теплой компании!
– А ще приємніше зустрічати свята у великому колі друзів, за святковим
столом, з різними подарунками, з посмішками та жартами!
– Да! Конечно, приятно получать подарки от родных и близких, а еще
приятнее их дарить! Вот и сегодняшний концерт мы хотим подарить всем
тем, кто пришел вместе с нами встретить наступающий 2016 год!
– Новий 2016 рік, яким він буде?!
– Да, отличным будет Новый год, я тебя уверяю. Ну, если ты не веришь мне, то
хотя бы выслушай Дианку Ильину, маленькую сказочную принцессу из 2-А
класса. Она только что вернулась из сказочного зимнего леса, где
встречалась с Сантой и его помощниками. Смотри, а вот и она!

02
– Дякуємо тобі, Діанка, за таку яскраву розповідь, я майже повірила в
щасливий Новий рік.
– Ну, ты моя подруженька и недоверчивая! А сможешь ли ты поверить в то,
что на нашем новогоднем концерте будут выступать такие звезды, как
Наталья Могилевская, Гайтана, Селена Гомес, Адель, Влад Яма, Дзидзьо и
многие другие знаменитые артисты?
– Анжеліка, ти що знущаєшся з мене? Чи тебе казковим снігом з ранку
засипало? Так ніякого снігу взагалі немає. Ти мабуть знущаєшся!
– Нет, Дианочка, я говорю чистую правду. Дело в том, что к нам в гости самой
первой приехала бывшая ученица нашей школы, а нынче звезда
европейского размаха, прекрасная Гайтана! Вместе с ученицами 5-Б класса,
Дашей Василенко и Катей Кловак, она исполнит тематическую песню
«Новий рік».
– Зустрічайте! На нашій шкільній сцені зіркове тріо!
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03
– Дякую дівчатам за такий гарний виступ, але чому Гайтана співала з
мультимедійного екрану? Вона що, не змогла завітати до нас особисто?
– Нет, Дианочка, дело не в этом. Просто сейчас начались жаркие денечки у
наших звезд. Новогодние корпоративы, концерты, съемки – их отменить
никак нельзя, вот наши именитые артисты и решили передать свои
поздравления зрителям в зале через невидимую сеть Интернет!
– Дякуємо їм за це. Але у мене до тебе, Анжеліка, є одне невеличке питання.
Чи зможеш ти зараз назвати зимові місяці?
– Конечно, Дианка, это же так просто! М-м-м-м-м-м… Я то знаю их все, а вот
знают ли наши зрители название зимних месяцев? (Питає у глядачів, вони
відповідають). Видишь, мы со зрителями быстро ответили на твой вопрос. А
в чем подвох, что-то я не пойму?
– Та ніякого підвоху немає, просто я запитала, чи вмієш ти їздити верхи на
конях?
– Диана, а причем тут лошади? Ты же про зимние месяцы меня спрашивала?
Что-то я не пойму.
– А що тут не зрозуміло? 3 зимових місяці – це три білих коня – Грудень,
Січень, Лютий, як у пісні з кінофільму «Чародії», пам’ятаєш? Тобі та всім
глядачам нагадають цю чудову пісню учениці 5-А класу

04
– Дианка! А можешь ты мне сказать в облике какого животного к нам придет
Новый 2016 год?
– Анжеліка, це буде рік Вогняної Мавпи. ЇЇ ім’я – 505.
– Диана, почему 505? А почему не 2016? Это назавание лучше подходит к
наступающему году обезьянки!
– 2016 – це дуже величне імя і ми до нього ще дійдемо, а поки маленькій
мавпочці ми дамо коротеньке ім’я 505, як у пісні гурту «Время и стекло», яку
вони для нас виконають разом із Дашою Бакаловою, ученицею 2-В класу.
– Встречайте! «Время и стекло» и Даша Бакалова с песней «Имя-505»!
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05
– Эта песня простая, и заводная, и танцевальная, и игровая. А может мы
вспомним проект «Танцуют все»! Там в одном из сезонов участвовал наш
выпускник Толик Сочивко, классный он танцор, правда, Диана?
– Так, я згодна. Він гарно танцює, адже наша українська земля багата на
таланти. Наприклад, наші учениці з 5-А класу Олександра Богушенко та
Анна Ланда не гірше танцюють, ніж учасники танцювального шоу
«Танцюють всі»! Я пропоную усім у цьому переконатися! Отже,
танцювальний батл між професійними танцюристами та маленькими зірками
сучасного танцю Олександрою та Анною. Зустрічайте їх бурхливими
оплесками!

06
– Слухай, Анжеліко, у дівчат так сильно б’ються серця, треба витримувати
таке високе фізичне навантаження, щоб так круто рухатися. Може дати їм
заспокійливе, бо аж на сцені відчувається завищений ритм серцебиття.
– Нет, Дианка, не нужны им никакие лекарства, им нужна классная, энергичная
песня для поддержания сердечного тонуса в норме. А сердце тук-тук-тук! На
нашей сцене – специально приглашенные гости Файв-ста Фэмили и Даша
Пащенко, ученица 6-Б класса.

07
– Як я люблю індійське кіно! Там такий яскравий світ танцю, такий барвистий
світ одягу, такий чарівний світ кохання… Моє сердце зараз не витримає – я
хочу до Індії.
– Ты знаешь сколько стоит авиаперелет в Индию? Девять тысяч гривен, и это
только в одну сторону. А на обратный путь у тебя точно не хватит денег.
Тебе еще предстоит выпускной и поступление в институт. Так что пока
забудь про путешествия. Лучше успокой свое разгоряченное сердце песней.
На сцене группа «НеАнгелы» и ученицы 8-Б класса Саша Ноженко и Карина
Глущенко с песней «Сердце».
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08
– Анжеліка, поки ти слухала пісню, я підрахувала загальну суму авіаперельоту
з Києва до Делі – туди і назад. У мене вийшло 18 тисяч гривень. Сума
чимала, але для народної артистки України Наталії Могилевської вона
невелика, тим паче, що я з газет дізналася про її гастролі до Делі. Думаю, що
я зможу влаштуватися до Могилевської костюмером, і тоді моя мрія
збудеться.
– Наивная ты, Диана. Она уже давно упаковала багаж и вместе с ученицей 6-В
класса Валерией Соколовой отправилась в Борисполь 2 минуты тому назад,
так что помаши им рукой, дорогая моя подружка!

09
– Диана! А между прочим на гастролях Наташа Могилевская выступает до сих
пор с Владом Ямой! Сегодня, они, например, давали концерт в Нью-Йорке.
Правда за длительные гастроли Наташа чуток набрала в весе, перекусывая
гамбургерами и маффинами, запивая все это кока-колой.
Отбирает бутылку кока-колы у Дианы и отпивает глоток
– Анжеліко, це моя кока-кола, вона мені нагадує про те, що свято
наближається, та я зовсім не схильна до повноти, так що, хай хто хоче, той і
худне. Віддай мою солодку воду, віддай!
Ругаясь и споря, уходят за кулисы

10
– Анжеліка, я тільки що була на радіо! Там так круто! Ді-джеї працюють у
прямому ефірі, також у прямому ефірі іде запис пісні з ученицею 6-Б класу
нашої школи Анастасією Добриніною та співачкою Ловою. І пісня у них
якась проста… Назву досі не можу пригадати?! Давай заглянемо разом до
радіостанції і послухаємо цю пісню разом у їхньому виконаннні.
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11
– Диана, чтобы быть на пике популярности нужно много времени тратить на
уроки вокала, техники речи, хореографии.
– Анжеліко, але у нас зовсім нема на це часу, треба займатися, скоро здача
ЗНО.
– Ну так не честно! Диана, я же была лучшей из лучших. Как я классно
станцевала за Анастасию Волочкову на отборочном туре в шоу «Україна має
талант», а меня взяли и засудили! Несправедливо! Сказали, что Дзидзьо и
Никита Ефименко из 9-Б лучше смотрелись на сцене! Я не согласна! Если у
них есть черный кадиллак, так им что, все можно?!
– Згодна ти чи ні, але твоя мрія не збулася. І навчання пропустила, і на
конкурсі далі відбіркового туру не пройшла… Давай, пішли з тобою трохи
позаймаємося, поки на сцені буде виступати зірковий дует Дзідзьо та Микити
Єфименка з піснею «Кадиллак»

12
– Анжеліко! Ти знаєш, що співачка Адель знову випустила новий альбом, який
за 8 місяців набрав 800 мільйонів лайків! Шалена популярність, правда?
– Да, Диана, правда. А еще правда в том, что сегодня для всех зрителей в
нашем зале звезда мирового масштаба, британская исполнительница Адель
будет петь с ученицей 5-Б класса Надеждой Цюпой! Встречайте звездный
дует бурными аплодисментами.

13
– Анжеліко, ти знаєш, що у нас за лаштунками сцени чекає на виступ ще один
зірковий дует!
– И кто же там ждет своего звездного часа?!
Анжелика заглядывает за кулисы
– Что-то я никого здесь не вижу, странно…
– Ну, якже. Я тільки що бачила Селену Гомес і Наташу Захарєнкову з 5-Б, які
готувалися до виходу на сцену разом з гарними хлопцями-музикантами!
Пішли їх пошукаємо, бо час іде, святковий концерт повинен продовжуватися
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Ведучі заходять за куліси. На сцені з’являються наступні виконавці

14
– Цікаво! Поки ми з тобою шукали Селену Гомес з Наташею, вони вже встигли
виступити перед нашими глядачами… Прикро, що я не встигла взяти
автограф…
– Ничего страшного, Диана! У тебя будет возможность взять автограф у
Андрея Хливнюка и Димы Шурова, а также у нашего звездного семейного
дуэта – Иванны и Никиты Нечитайло. Кстати, Никита учится в нашей школе,
в 8-А классе. Пошли за ручками и блокнотами для автографа, пока наши
звезды будут петь для всех любителей творчества Джона, нашего дорогого,
Леннона.

15
– Сколько именитых артистов сегодня побывало у нас на новогоднем
концерте!
– Скільки талановитих дітей співали і танцювали для наших глядачів. Скільки
овацій зірвали учасники концерту!
– И все это благодаря нам, непревзойденным ведущим новогоднего концерта,
Диане Полонской.
– І Анжеліці Князевій.
– Новый 2016 год. Год Огненной Обезьяны.
– Рік щасливий та веселий, якого чекають і дорослі, і малі. Це Новий 2016 рік.
З Новим роком, Вас!
– С новым счастьем!
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