Нейчев Сергій
З музикою Сергій познайомився приблизно в 2010 році, коли дідусь
(провідний працівник культури в Ізмаїльському районі, з 40-літнім стажем),
Каражеков Іван Миколайович, помітив неймовірну любов до співу. Саме він
став для молодого вокаліста першим наставником та вчителем музики.
Вже через декілька років Сергій став активним учасником багатьох
районних фестивалів та конкурсів, полюбився глядачам; встиг отримати
дуже багато нагород та грамот за активну участь у творчому житті рідного
краю, за збереження та збагачення пісенних культурних традицій
українського Подунавʼя, за любов до музики та співу.
У 2017 році С. Нейчев блискуче склав вступні випробування та
творчий конкурс і приєднався до студентської родини кафедри музичного та
образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного
університету за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво).
Сергій анітрохи не вагався у виборі університету, хоча були й пропозиції
щодо навчання у Болгарії. Проте любов до Бессарабського краю та авторитет
обраного закладу вищої освіти залишили його на рідній землі.
Сумлінна праця, педагогічна майстерність старшого викладача кафедри
музичного та образотворчого мистецтв Чеботар Людмили Іванівни призвели
до вдосконалення вокальної виконавської майстерності Сергія. Ні один
святковий концерт в університеті не проходить без його участі. З перших
місяців навчання Сергій почав прославляти свій улюблений університет та

став володарем Гран-прі на Міжнародному фестивалі студентської творчості
«Барви осені» в м. Києві (2017 р.) та посів першу сходинку на тому ж
фестивалі у 2018 р.
Вокальні здібності та особистісні якості сприяли отриманню призу
глядацьких симпатій у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Музичне мистецтво» в м. Кропивницький (2019 р.).
З 2018 року працює в Обласному центрі національних культур на
посаді акомпаніатора.
На даний час Сергій є заступником директора КУ «Обласний центр
національних культур» та керівником народного аматорського колективу –
вокальна студія «Креатив».
Сергій приділяє особливу увагу розвитку багатонаціональної культури
та традиціям Бессарабії. Постійно турбується про підвищення своєї
художньої та виконавської майстерності. Демонструє свої досягнення та
досягнення колективу, яким він керує, на концертах, конкурсах, фестивалях
художньої самодіяльності різного рівня – від регіонального до міжнародного.
Сподіваємось, що дуже скоро побачимо його на головних сценах
країни та по телебаченню. Віримо в нашого талановитого студента та
бажаємо йому творчих успіхів!

