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THE PLACE OF THE FAIRY TALE BALLET B. DALDENBAY “ER TOSTIK” IN THE 

PROMOTION OF CHILDREN’S THEMES 

 

Abstract 

This article is devoted to the work of the famous composer Beibit Daldenbay. In it, on a broad 

historical and cultural background, the creative path, heritage and originality of this composer’s style are 

considered. To the achievements of B. Daldenbay, along with symphonic, choral, instrumental and vocal 

music, we refer the music written for children, in particular, the ballet ―Er-Tostik‖. Created in 2010 for 

children’s ballet, continues the fruitful line of children’s music laid by the composers of Kazakhstan – 

A. Zhubanov, V. Novikov, G. Zhubanov, O. Dzhaniyarov, B. Kydyrbek, B. Amanzhol, E. Umirov, 

A. Abdinurov. In the ballet there is a clear continuity with the activities of Kazakh composers who 

worked in this genre – S. Kibirova, B. Kydyrbek. Ballet ―Er-Tostik‖ by B. Daldenbay was successfully 

staged by the students of the Almaty Choreographic School. A. Seleznev. In the article the work of B. 

Daldenbaia is analyzed in the context of the style of the composer and ballet music. In the author's 

opinion, B. Daldenbay manages to transmit the rich world of the child, which is filled with diverse 

impressions, incredible fantasies. Simultaneously, to awaken the children's imagination of theatrical 

viewer, to make the little performers ―co-authors‖ of the composer and to attach to serious music, to ballet 

art. 
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Кәзіргі қазақстандық композиторлардың қатарын Кеңес Дуйсекеев, Жоламан 

Тұрсынбаев, Алмас Серкебаев, Тӛлеген Мұхамеджанов, Бахтияр Аманжол, Бейбіт 

Дәлденбай, Балнұр Қыдырбек, Артық Тоқсанбаев, Ақтоты Раимкұлова, Владимир 

Стригоцкий-Пак, Ермек Ӛміров, Серік Еркімбеков, Қуат Шілдебаев, Хабибула Сетеков, 

Әділ Бестыбаев, Аліби Мамбетов, Гүлжан Узенбаева, Ермұрат Усенов, Еділ Хұсаинов, 

Серікжан Әбдінұров, Аліби Әбдінұровтармен бірге, музыка ӛнеріндегі басқа да 

қайраткерлерді атап кетуге болады. Бұлардың барлығы да театр, симфония, вокалды-хор, 

аспаптық, ән - әр түрлі жанрда ӛнімді де, белсенді еңбек етіп келеді.  

Ең алдымен, қазіргі заманғы қазақстандық композиторлардың жағдайы бұрынғы аға 

ұрпақ композиторларынан гӛрі күрделі болып жатқанын айта кету керек болады: 

мемлекеттік тапсырыстар мүлде жоқ, қазіргі авторлардың шығармалары радио, теледидар, 

концерттік сахналарда сирек естіледі, шығармашылық кездесулер аз ӛтеді, композиторлық 

шетелдегі фестивальдар мен симпозиумдар баруы сирек, клавирлер мен партитураларды 

басып шығару қиындап барады. Осы қиындықтарға қарамастан А. Серкебавтың 

«Томирис» операсы мен «Тлеп және Сарықыз» балеті, Б. Қыдырбектің «Реквиемі», 

В. Стригоцкийдің «Корейская легенда» балеті, Е. Үсеновтың қазақ ұлт аспаптарының 

оркестріне арнап жазған шығармалары, Б. Дәлденбайдың «Уақыт жаңғырығы» атты 

симфониялық поэмасының премьерасы үлкен жетістіктермен ӛтті. Екіншіден, Қазақстан 

Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі жыл сайы әртүрлі үлкен байқаулар 

ӛткізіп отырады. Жалпы алғанда барлық қазақстандық композиторлар кең аудиториялы 

тыңдармандармен ӛз ойлары мен кӛркем жаңалықтарымен бӛлісіп туындыларын жазып 

келеді. 

Бейбіт Дәлденбай – ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, республикалық және халықаралық 

конкурстардың лауреаты, композиция кафедрасының доценті, 2015 жылы композитор 

ӛзінің 60 жылдығын атап ӛтті. Оның шығармалары Қазақстанда, Ресейде, Белоруссияда, 

Молдовада, Ӛзбекстанда, Украинада, Литвада, Израилде, Кореяда орындалып келеді. Ол 

«Ғажайып махаббат», «Ер Тӛстік» балеттерінің, «Отты жер» квартетінің, «Ерлік 


