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Пріоритетні питання в роботі театру.

Театр  "КРИК  виконує  надзвичайну  відповідальну  і  важливу  місію

духовного виховання молоді,  яка є основним глядачем театру. Прищеплення

любові  до  української  мови,  до  кращих  художніх  творів.  Цьому  сприяють

вистави  театру  з  високим  рівнем  філософського,  духовного  осмислення

сучасності та майбутнього людства.

2. Діючий репертуар.

В репертуарі театру у 2018 році демонструвалося 5 вистав, а саме:

- "Гріх" - за мотивами творів М. Коцюбинського (сучасна версія),

- „Табу” – за повістю Л.Толстого „Крейцерова соната” (сучасна версія),

- „Сонце в очах твоїх…” – музична вистава-контакт,

-„Непізнані ” - за повістю С. Цвейга «Лист незнайомої» (сучасна версія);

--„Дикий ” - за повістю С. Цвейга “Амок”.

3. Виконання основних планово - економічних показників.
Благочинна діяльність театру.

У 2018 році  театром було показано        88    вистав.

Вистави переглянули майже  13200  глядачів. 

Наповненість зали складає 100%. 

Постійно  виконувалася  робота  з  реалізації  виконання  благодійних

державних програм та програм міста шляхом надання можливості відвідування

вистав на засадах благодійної допомоги учасникам ООС/АТО,а також тим,  які

проходять лікування в лікарнях та госпіталях м. Дніпра, учасникам бойових дій

в зоні ООС/АТО та тимчасовим переселенцям. За 2018 рік за цими програмами

відвідали  1094  глядача  на пільгових умовах ( вимушені переселенці з територій

, де проводилася  АТО - 76, учасники АТО/ООС та члени їх сімей - 93, захисники,

які проходять лікування в лікарнях та госпіталях міста та області – 183, а також

молодь із малозабезпечених сімей,  співробітники ЗМІ та культури, інваліди).

Для  студентів  Театрально  -  художнього  коледжу,  Училища  культури



надається можливість відвідувати вистави, як «Майстер-класи" Майстра сцени -

Мельника Михайла Васильовича.

4. Творча та громадська діяльність театру.

4.1. Мельника Михайла Васильовича у 2018 було нагороджено:

-  Відзнакою  Президента  України  за  гуманітарну  участь  у

Антитерористичній операції;

-  Грамотою  Верховної  Ради  України  за  заслуги  перед  українським

народом.

4.2.  До  Дня  народження  великого  Т.Г.Шевченка  на  сторінці  театру  у

Фейсбуці було розміщено  запис вірша  Т. Г. Шевченко "Пророк" у виконанні

Михайла Мельника

https://www.youtube.com/watch?v=Uvh-pavnWVo

У червні  2018   театр  "Крик"  приєднався  до  акції  підтримки  ОЛЕГА

СЕНЦОВА з вимогою звільнити політичних в'язнів. #freeSentsov

ХХХ театральний сезон було розпочато прем`єрною виставою “Дикий"

(за повістю С.Цвейга “Амок”),  яка має шалений попит у глядачів.

4.3.  Протягом  2018  року  для  шанувальників  театру  5 разів  було

проведено  перегляд  відео-версії  вистави  «Лоліта»,  “Парфумер”  та  вистави

«Mollis»  .  Після  перегляду  проходили  творчі  зустрічі  за  участю

М.В.Мельника,  Народного  артиста  України,  лауреата  Національної  премії

України ім. Т. Шевченка, з творчою інтелігенцією, прихильниками театру та

працівниками ЗМІ. 

4.4. Театр постійно відвідують групи глядачів з інших міст та регіонів

України,  а  саме:  Києва,  Львова,  Харкова,  Рівного,  Донеччини,  Луганщини,

Запоріжжя, Нікополю, Бердянська,  Покровського,  Павлограду, Кривого Рогу,

Кам`янського, Полтави та ін. Театром складено та візуалізовано мапу світу, де

мешканці  країн,  які  відвідали  театр  "Крик"  ставлять  прапорці.  Надаємо

короткий список з яких країн театр зустрічав гостей: Англія, Білорусь, Канада,

Німеччина, Іспанія, Італія, Туреччина, Єгипет, Польща, Швеція.

https://www.facebook.com/hashtag/freesentsov?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDUK2IxxXmQG4v1hGKYFoR2bX5iQ-avgWRTJfwi8fWZIV2zGNWDnKqrEYgBI_UW_70OfZMczoTa2Ur8M_nsaBX5tthyfKbE5wKQthb7gkW_UV9bktR5zm_13-4aG1o9QpvoQxI-Ar4-z4Jo_F5-jURY5oyNLejtcYWcWDuoD-fVM_rTItZOIrEC3YHvg6XxqYDSVE9cHngBz-GeMqjuk3XE0f9sGmHkPcWJH8Df-sY_DafdjnuncThVHnF2Uh7r4DID2kqtQav7BCAtn7PL3c87zVnhDrwQIjkktprvHYveKi1pIzC4qzHoHeKDyQL5Fd8kItuKhcbt1RfWiq9aUvlGFHuA&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=Uvh-pavnWVo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUvh-pavnWVo%26fbclid%3DIwAR3il4aDY8I4Wz2eSmAj6AU1znfQ1EzaAHY1ZSw9qSxdGwmSgMVcafc7B30&h=AT18nrMNY2dJWyOhRL2MQiSRB5xjk4ERWmDH10iKfIqODob_YA9X8jOW0YKAzTNMKiqslhfor5DP7PC3dQXtJ-9P7_MqQ35z1ObAcONc0OFZVbAYt8Y81THR1zoLq_JB46s_Z5RO-ak2YQFX2z9YpFP9L_RpV6Vhfjc_6eT2oW0b70e5p1pfmyz2vHSzezqB2yhZdBUO0NRxVrk9x9ZLlHqHQP8NxsrtAtMZcUqEwG4lQ85sdpqoK5tNzGrgVlYQbZ1HZlEmvpXKn6N7nSNTMuX3oQjYT6eKBe2DuaLrk-m0MdEg-DcWCL5qlB89yHTPnWeOTwKTlTpZ6D7pZIU1Pp3wf8DCN-tlSH5kO8ogSOrnUUbX6SUHAYBScB80L5fdAqfwtb5MpsHsD41uPqDajVIKjj8wqBF6s7MHzWc8ixI8EklZdNfHbE1AyYukGMcAO21oa2kLA9A9UkNv1-woC0XKG2elQ3qXD9DPNdih_6lfTr877BJmNT6HNckYSFFE8W1wrWvDzQG8O4rmzr6BR2XVbuPCqvJ0l0XjmErQqPZyMoUoRzj5WfePy-E5qJhR8HhdQ8wcGtY4RqBmN5VKycOEv0c4pmGSk_21xK3MUzqfclJY_w4M-JrwWhVK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUvh-pavnWVo%26fbclid%3DIwAR3il4aDY8I4Wz2eSmAj6AU1znfQ1EzaAHY1ZSw9qSxdGwmSgMVcafc7B30&h=AT18nrMNY2dJWyOhRL2MQiSRB5xjk4ERWmDH10iKfIqODob_YA9X8jOW0YKAzTNMKiqslhfor5DP7PC3dQXtJ-9P7_MqQ35z1ObAcONc0OFZVbAYt8Y81THR1zoLq_JB46s_Z5RO-ak2YQFX2z9YpFP9L_RpV6Vhfjc_6eT2oW0b70e5p1pfmyz2vHSzezqB2yhZdBUO0NRxVrk9x9ZLlHqHQP8NxsrtAtMZcUqEwG4lQ85sdpqoK5tNzGrgVlYQbZ1HZlEmvpXKn6N7nSNTMuX3oQjYT6eKBe2DuaLrk-m0MdEg-DcWCL5qlB89yHTPnWeOTwKTlTpZ6D7pZIU1Pp3wf8DCN-tlSH5kO8ogSOrnUUbX6SUHAYBScB80L5fdAqfwtb5MpsHsD41uPqDajVIKjj8wqBF6s7MHzWc8ixI8EklZdNfHbE1AyYukGMcAO21oa2kLA9A9UkNv1-woC0XKG2elQ3qXD9DPNdih_6lfTr877BJmNT6HNckYSFFE8W1wrWvDzQG8O4rmzr6BR2XVbuPCqvJ0l0XjmErQqPZyMoUoRzj5WfePy-E5qJhR8HhdQ8wcGtY4RqBmN5VKycOEv0c4pmGSk_21xK3MUzqfclJY_w4M-JrwWhVK


5. Реклама та пропаганда роботи театру.

Висвітлення діяльності театру у засобах масової інформації.

В  2018  році  на  Українській  Вікіпедії  було  оновлено  за  сучасними

вимогами 2 сторінки: сторінка театру:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE

%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%C2%BB

та сторінка Мельника Михайла Васильовича

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD

%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_

%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%87

У серпні 2018 в Інтернеті зняте інтерв`ю "Михаил Мельник: о «Крике»,

современном театре и кино, Илоне Маске и Леонардо ди Каприо #Слоггер"

https://www.youtube.com/watch?

v=__X4BETqFzY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KoyRa_NdAFtTkSObu_n4oyv2SUfLG8LUn

UvbB99hd9CwRwVMkfbpEI4U

У  листопаді  2018  у  Дніпрі,  і  зокрема  у  Театрі  одного  актора  "Крик"

здійснювалися зйомки програми "Дома лучше! Днепр/Сезон1/Выпуск 2" (про

театр з 39.35). 

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =6  j  7  vh  8  yNbac  &  t  =25  s

У грудні було зняте інтерв`ю і розміщено у Інтернеті: Михаил Мельник .

Театр "Крик" . Творческий путь и "формула успеха". 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcxK8aNXTo

Інформація  про  театр  афішується  та  систематично  оновлюється  на

міському сайті та на сайті театру – 

http  ://  gorod  .  dp  .  ua  /  out  /  culture  /  oneplace  /?  place  _  id  =492

 http://theater-krik.com/

Для  зручності  донесення  інформації  до  шанувальників  театрального

мистецтва  здійснюється  електронна  переписка  з  глядачами.  Про  значущість

театру «Крик» для глядачів говорить ще й той факт, що у соціальних мережах

http://theater-krik.com/
http://gorod.dp.ua/out/culture/oneplace/?place_id=492
https://www.youtube.com/watch?v=bOcxK8aNXTo
https://www.youtube.com/watch?v=6j7vh8yNbac&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=__X4BETqFzY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KoyRa_NdAFtTkSObu_n4oyv2SUfLG8LUnUvbB99hd9CwRwVMkfbpEI4U
https://www.youtube.com/watch?v=__X4BETqFzY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KoyRa_NdAFtTkSObu_n4oyv2SUfLG8LUnUvbB99hd9CwRwVMkfbpEI4U
https://www.youtube.com/watch?v=__X4BETqFzY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3KoyRa_NdAFtTkSObu_n4oyv2SUfLG8LUnUvbB99hd9CwRwVMkfbpEI4U
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA%C2%BB


створено   групи  шанувальників  (групи  складають  біля  7  тисяч  чоловік)  –,

зокрема  https  ://  www  .  facebook  .  com  /  theater  .  krik  ?  fref  =  ts,  де  ведеться  бурхливе

обговорення  вистав,  цитуються  уривки  з  них,  здійснюється  обмін  думками.

Учасниками груп, як правило, є студентська молодь. 

Народним артистом України М.В. Мельником проведені творчі зустрічі зі

студентами  Дніпровського  національного  університету  ім.  О.Гончара,

Дніпровському  гірничому  університеті,   Дніпровському  національному

університеті залізничного транспорту, Театрально-художньому коледжі. Творчі

зустрічі проходять із залученням великої кількості студентів та викладацького

складу.

Діяльність  театру  «Крик»  висвітлювалась  в  програмах  місцевого  та

республіканського радіо, телебачення та інформаційних агенцій.

6. Участь в театральних фестивалях та міських заходах.

1.  Як  член  правління  Дніпровського  відділення  НСТД  М.В.Мельник

приймав  участь  в  підготовці  та  проведенні  Міжнародного  Дня  театру,

театрального фестивалю «Січеславна-2018».

2. Мельник брав участь у якості голови  журі у щорічному фестивалі

англо-франкомовних театрів «Придніпров’я».

7. Фінансово-господарська діяльність.

Фінансування – частково-бюджетне.

Дохід театру за 2018 рік склав         845, 4 тис. грн.

Фінанси  витрачалися  на  забезпечення  основної  діяльності  театру  та

враховуючи  потреби  колективу  театру  для  профілактики  захворювань  та

вирішення соціально-побутових питань на виробництві.

ДИРЕКТОР- 
ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК  МЕЛЬНИК М.В.

Народний артист України,
лауреат Національної премії
України ім. Т. Шевченка

https://www.facebook.com/theater.krik?fref=ts

