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МИСТЕЦЬКИЙ ЧЕРВЕНЬ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна»  

(в рамках проведення Шевченківського літературно-художнього свята  

«В сім’ї вольній, новій...», 20.05–06.06, м. Суми) 

 Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» (20.05–12.06, 

м. Львів) 

 III Міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чіл-

дрен Кінофест» (27.05–05.06, Київ, Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Кра-

маторськ, Одеса, Суми, Луцьк, Львів, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси 

та інші міста України) 

 VIIІ Міжнародний фестиваль диригентів «Київ−2016» (02–11.06, м. Київ, 

Національний будинок органної та камерної музики України) 

 ІV Міжнародний музичний фестиваль «О-FEST 2016» (04.06 – м. Буча, 

Київська обл.; 05.06 – м. Київ) 

 XIII Міжнародний етно-музичний фестиваль «Країна мрій» (08–10.06,  

м. Київ, Національний комплекс «Експоцентр України») 

 I Міжнародний фестиваль мистецтв «PORTO Franko ГогольFest»  

(08–12.06, м. Івано-Франківськ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Таланти світу 2016»  

(10–12.06, м. Херсон) 

 Тиждень сучасного мистецтва «Kyiv Art Week» (15–20.06, м. Київ) 

 IX Міжнародний еко-культурний фестиваль «Трипільське коло 2016.  

Повітря» (24–26.06, м. Ржищів, Київська обл.) 

 VI Міжнародний джазовий фестиваль «Alfa Jazz Fest 2016» (24–27.06,  

м. Львів) 

 IX Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest», 

присвячений народній парусні «Козак Мамай» (03–05.06, м. Кам’янське, 

Дніпропетровська обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль акапельної музики «A Capella Fest Kyiv»  

(04–05.06, м. Київ) 

 Історичний фестиваль «Дике поле. Шлях до Європи» в рамках загальноукра-

їнського проекту культурної інтеграції «Український Донбас» (10–12.06, м. 

Краматорськ, Донецька обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «На хвилях Скадовська» 

(06–12.06, м. Скадовськ, Херсонська обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс українського кіно та пісні ім. І. Ми-

колайчука «Миколайчук-Фест» (14–18.06, м. Вижниця, с. Чортория, Іва-

но-Франківська обл.) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 Патріотичний молодіжний фестиваль «Зашків 2016» під девізом «Джере-

ло духу» з нагоди 125-річчя від дня народження полковника УНР Є. Ко-

новальця (17–19.06, с. Зашків, Жовківський р-н, Львівська обл.) 

 VIIІ Тиждень національного гончарного здвиження в Опішному  

«Здвиг–2016» (20–26.06, смт Опішне, Зіньківський р-н, Полтавська обл.) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Лісова пісня» (24–26.06, 

Волинська обл., Шацький р-н, урочище Гряда) 

 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс «Самоцвіти. Літо. 

Море» (12–17.06, курорт Затока, Одеська обл.) 

 ІІ Всеукраїнський багатожанровий мистецький фестиваль «Самоцвіти 

Етно-Фольк» (25–26.06, м. Львів) 

 XХІ Всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва «Від Гіпаніса до 

Борисфена» (23–30.06, м. Очаків, Миколаївська обл.) 

 ІІ регіональний музейний форум «Музей: храм муз–2016» (17.06, на базі 

Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», Хмельницька 

обл., Летичівський р-н, смт Меджибіж) 

 Благодійний рок-фестиваль «Харків обрав Україну» (01.06 – м. Львів; 

02.06 – м. Івано-Франківськ) 

 Міждисциплінарний інтерактивний освітній фестиваль «Арсенал ідей» 

(01–05.06, м. Київ, Національний культурно-мистецький та музейний 

комплекс «Мистецький арсенал») 

 Open-air фестиваль «OSTROV» (10–12.06, м. Київ, Труханів острів) 

 Культурно-мистецький проект «Клас Акт» (17–27.06, м. Київ) 

 Кінофестиваль «Відкрита ніч – Дубль 19» (25–26.06, м. Київ) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

11 – Ж. Бізе – Р. Щедрін «Кармен-сюїта» за новелою П. Меріме 

«Кармен» (балет на 1 дію; прем’єра), М. Римський-Корсаков 

«Шехеразада» (балет на 1 дію). Виконавці: солісти 

Національної опери України з.а. України К. Кухар, О. Стоянов, 

соліст танцювальної групи «Kazaky» А. Гаспар (Гаспарян) 

17 – Дж. Верді «Набукко» (опера на 2 дії) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

3 – Н. Кауард «Зірка, або Інтоксикація театром» (комедія на 2 

дії) 

12, 25 – В. Шекспір «Річард ІІІ» (трагедія на 2 дії) 

24, 26 – П. Квілтер «Незрівнянна» 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

10, 11 – В. Гавел «Санація» (вистава на 2 дії). Спільний проект Наці-

онального академічного драматичного театру ім. І. Франка та 

Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в Україні 
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в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік Гавела в 

Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження письменника 

та державного діяча В. Гавела, 1936–2011) 

16, 29 – «Персона» за сценарієм І. Бергмана 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 

2, 21 – А. Миллер «Вид с моста» (драма на 1 дію) 

5, 11, 

24 

– А. Арбузов «В этом милом старом доме» (комедія на 2 дії) 

 «Сцена под крышей» 

4, 13 
(20:00) 

– «Двое, не считая собаки (История собаки)» за п’єсою В. Кра-

сногорова «Собака» (вистава без антракту) 

14, 22 – Ю. Яковлев «Все мы родом из детства» (моновистава без ан-

тракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

10 – Музика А. П’яццолли «Любовний монолог...» (моновистава 

за мотивами п’єси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь 

чоловікові, який сидить у кріслі») 

17 – Музика Р. Роджерса «Звуки музики» (мюзикл на 2 дії) 

26 – Музика В. А. Моцарта «Моцарт Underground…» (балет на 2 

дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

9, 17 – В. Дельмар «Поступися місцем!» (сумна комедія на 2 дії) 

16, 26 – «Second love» за п’єсою О. Ісаєвої «Я боюся кохання» (мело-

драма на 2 дії) 

21 – Б. Слейд «Саме там! Саме тоді!» (комедія на 2 дії) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

10, 11 – І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

18 – А. Крым «Ревизия-Шмавизия» (театральне оповідання) 

19 – А. Чехов «Он и она» (музична комедія) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

 Мала сцена 

19 
(19:00), 

26 
(15:00) 

– С. Моэм «Верная жена» (комедія про принадність шлюбу) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

5 – «Мене прислав доктор Хоу» за п’єсою У. Гібсона «Та, що 
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(18:00), 
11 

(12:00) 

створила диво» (історія одного життя; для дітей з 14-ти років) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

11, 26  – А. Крим «Постіль брати будете?!?!» (любовний брудершафт) 

12 
(12:00) 

– К. Чуковский «Тараканище» (казка для дітей та дорослих) 

 Мікросцена 

2, 3 
(19:30) 

– С. Довлатов «Ослик должен быть худым» (сентиментальний 

детектив) 

9, 11 
(19:30) 

– «Бій з тінню» за романом Д. Михаїловича «Коли цвіли 

гарбузи» (монодрама) 

25, 29 
(19:30) 

– «О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и 

Абульфаз» (за романом С. Алексієвич «Время секонд хенд»). 

Моновистава у виконанні О. Дудич 

Київський державний академічний театр ляльок:  

3, 15, 

21 
(12:00), 

5 
(13:00), 
11, 26 
(16:00) 

– Г. Гусарова «Мрія маленького віслючка» за казкою Т. Мака-

рової (вистава для дітей від 3-х років) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

1 
(11:00), 

18 
(11:00, 

13:00) 

– Н. Гернет «Гусеня» (інтерактивна казка для дітей від 3-х ро-

ків) 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва:  

 Артистична вітальня 

2 – В. А. Моцарт «Бастьєн і Бастьєнна» (ситком-опера на 1 дію) 

16, 18 – Г. Доніцетті «Ріта» (комічна опера на 1 дію) 

 *** 
26, 29 
(12:00) 

– Р. Смоляр «Червона шапочка» за мотивами казки Ш. Перро 

(опера на 2 дії) 

Театр «Золоті ворота» (у приміщенні Театру пластичної драми на Печерську, 
вул. Шовковична, 7а):  

5, 25 – Д. Масловська «Як двоє бідних румунів польською розмов-

ляли» (сучасна казка для дорослих) 
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9, 18 – І. Франко «Украдене щастя» (пластична драма) 

11 
(12:00), 

19 
(12:00) 

– В. Кавєрін «Чудернацькі забавки на даху» (вистава для сі-

мейного перегляду) 

16, 22 – П. Ар’є «Слава героям» (специфічна комедія на 2 дії). Коп-

родукція Театру «Золоті ворота» та Івано-Франківського ака-

демічного обласного музично-драматичного театру ім. І. Фра-

нка 

Київський драматичний театр «Браво»:  

15 – «И… заплачут бомжи» (за мотивами п’єси Максима 

Горького «На дне»; комедія правди) 

24 – Б. Гнатюк «Кафе Республика» (містична драма) 

Театр «Актор»:  

1, 5 – «"Секс-символ" с Брайтон-Бич» (комедія за п’єсою В. Шен-

деровича «Потерпевший Гольдинер») 

8 – Альдо Николаи «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

участю А. Варпаховської (Канада), н.а. України Л. Руснак,  

І. Калашнікової) 

Новий український театр (вул. Михайлівська, 24ж):  

 Нижня сцена 

24 – А. Чехов «Беззахисні створіння» (комедія з антрактом та фу-

ршетом) 

26 – В. Рибачук «Що потрібно холостяку» (пристрасті на паркеті) 

Театр «Божа корівка» (вул. Михайлівська, 24ж):  

 Нижня сцена 

18 – М. Смілянець «Абетка гарних манер» (казка-урок від кота 

Мурчика) 

19 – А. Воробьев «Приключения гномов из Светофорска» (детек-

тив на проїжджій частині; для дітей від 4-х років) 

Новий драматичний театр на Печерську (у приміщенні Дому освіти та 
культури «Майстер Клас»):  

22, 23 – «Любить» (музична вистава-перформанс) 

25 
(18:00), 

29 

– «Отрада и утешение. Страницы жизни Сони Гриневой»  

(зі спогадів сучасників) 

Театр «Дивні люди» (на сцені концертного залу Будинку архітектора):  

9 – А. Новиков «Когда деревья были большими» 

23 – А. Новиков «В сексе только девушки, или Где мои носки» 

(вистава для жінок, але про чоловіків) 
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Театр «Тысячелетие»:  

На сцені Національного палацу мистецтв «Україна» (Малий зал) 

23 – «Плохие парни» (комедія за мотивами однойменної п’єси  

Р. та М. Куні) 

25 
(12:00) 

− «Mouse Street» за п’єсою Д. Урбана «Усі миші люблять сир» 

(сімейний мюзикл; інтерактивна вистава для дітей від 3-х до 

12-ти років) 
(19:00) − «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Ліжко, леді й джентльмени») 

30 – «Арахна» за мотивами п’єси-концерту Ж. Ануйя «Оркестр» 

(трагікомедія) 

 На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

4 
(12:00) 

– «Капітан Білл та скарби Морської Чаклунки» за мотивами 

мультфільму «Пірати! Банда невдах» (інтерактивна вистава 

для дітей від 3-х до 12-ти років) 

На сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка: 

1 – «Ідеальна сімейка» (ексцентрична комедія). Антрепризна ви-

става за участю н.а. України В. Горянського, з.а. України  

О. Стальчука, Л. Самаєвої, О. Лавренюк та ін. 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Україн-

ки: 

15 – В. Мухарьямов «Спасибо, Марго!» (лірична комедія на 2 дії). 

Виконавці: А. Варпаховська (Канада), народні артисти України 

Л. Яремчук, О. Гетьманський, В. Алдошин 

29 – «Історії кохання для дорослих» (кабарет-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участю народ-

них артистів України О. Вертинського, Л. Смородіної, А. Гна-

тюка, К. Вертинської, телеведучої Я. Соколової, лідера гурту 

«Друга Ріка» В. Харчишина, бізнесмена Г. Корогодського. 

Спеціальний гість – піаніст Ю. Звонарь 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

21 – Д. Христов «Мерилін Монро: тріумф і агонія». У головній 

ролі – з.а. України І. Вітовська. Оригінальна музика у 

виконанні джаз-бенду під керівництвом В. Фізера 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

23 – А. де Бенедетті «Сублімація любові» (комедія на 2 дії). Ан-

трепризна вистава за участю народних артистів України  

О. Сумської, Є. Паперного, з.а. України В. Борисюка 
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У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київська 

фортеця» (вул. Госпітальна, 24а): 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ) 

4 – А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц» 

18 – М. Булгаков «Дни Турбиных» (до 125-річчя від дня 

народження М. Булгакова, 1891–1940) 

У приміщенні театру-студії «Класик» (вул. Ярославська, 4б): 

Театр лірики та драми «Течія» (м. Київ) 

5 – А. Багряна «Розваги янголів, або Надзвичайна пригода  

у дощ» (лірична комедія) 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

Національна опера України: 

24 – П. Чайковський «Лебедине озеро» (балет на 3 дії). Головні 

партії виконують: прима-балерина Берлінського державного 

балету (Staatsoper Berlin) та Королівського балету Великої 

Британії (The Royal Ballet, м. Лондон) Я. Саленко, соліст 

балету Національної опери України В. Іщук 

На сцені Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Україн-

ки: 

 Гастролі Миколаївського академічного художнього російсь-

кого драматичного театру 
8, 9 – Е. Шварц «Дракон» (трагікомедія; прем’єра) 

На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

2 – Л. Петрушевская «Он в Аргентине» (життєва комедія; 

прем’єра). Антрепризна вистава за участю Т. Васильєвої та О. 

Железняк (РФ) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

21 – М. Булгаков «Мастер и Маргарита». Антрепризна вистава за 

участю І. Калниньша (Латвія), н.а. України О. Сумської та ін. 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

 Гастролі Криворізького академічного міського театру музи-

чно-пластичних мистецтв «Академія руху» 

11 
(14:00) 

– «Винни-Пух и его друзья» (музична казка за мотивами творів 

А. Мілна) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

Національна філармонія України. Колонний зал ім. М. В. Лисенка: 

1 До 70-річчя від дня народження та 50-річчя творчої діяль-
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ності В. Шуляка (тенор) 
– Участь беруть: Муніципальна академічна чоловіча хорова 

капела ім. Л. М. Ревуцького (художній  керівник  –  А. Карпі-

нець), Національна заслужена капела бандуристів України ім. 

Г. І. Майбороди (художній керівник – Ю. Курач), солісти – В. 

Шуляк (тенор), М. Шуляк (тенор), В. Рожковська (сопрано), 

концертмейстери – І. Шуляк, Д. Отич 

2 Вечір сонат для скрипки і фортепіано 

– Дует солістів Національної філармонії України – Г. Сафонов 

(скрипка), О. Строган (фортепіано) 

3 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – І. Палкін), соліст – І. Кучер (віолончель), 

соло в оркестрі – І. Бутрій (альт) 

4 «Іспанські мотиви» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз) 

5 «Світ Тараса Шевченка і Вільяма Шекспіра в українській 

мистецькій пісні». МРІЇ. ВІДЧАЙ. ПРАГНЕННЯ. Проект 

української мистецької пісні (Канада) 

– П. Гунька (бас-баритон, Велика Британія), Р. Уайлдс (форте-

піано, Німеччина) 

6 «Енріке Гранадос: портрет Іспанії». За підтримки Посоль-

ства Королівства Іспанія в Україні 

– К. Естрада (фортепіано, Іспанія) 

8 До 70-річчя від дня народження диригента М. Сукача 

– Національний заслужений академічний симфонічний ор-

кестр України. Соліст – В. Руденко (фортепіано) 

9 За підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні.  

До 20-річчя створення оркестру 

– Абонемент № 10 – «Симфонічний вимір» Академічного 

симфонічного оркестру Національної філармонії України (ди-

ригент – М. Дядюра), солісти – дует кларнетистів «Дуо Гурфі-

нкель» (Ізраїль). «Звуки нового світу» 

10 «Від бароко до сучасності» 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс» Національного будинку 

органної та камерної музики України 

11 Accordion in Jazz Tunes («Акордеон у джазових тонах») 

– Гурт «Strelchenko Jazz Trio» – К. Стрельченко (кнопковий 

акордеон), М. Кримов (бас-гітара) В. Куриленко (ударні). Уч-

асть бере Київський квартет саксофоністів (керівник –  

Ю. Василевич) 

12 Концерт циклу «Музика давніх часів» 

– Київський камерний оркестр (диригент – Р. Кофман), солісти 

– В. Іванов (скрипка), О. Колесник (скрипка), Н. Булат (скрип-
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ка), К. Мороз (скрипка), Я. Морозова (скрипка), А. Рахманін 

(скрипка). Партія клавесина – О. Жукова 

13 Театралізована вистава «Русалії» (відтворення давнього ве-

сняно-літнього обряду вшанування культу предків родовід-

ної пам’яті з піснеспівами, магічними ритуалами, веселими 

танцями) 

– Київський академічний театр українського фольклору «Бере-

гиня» (художній керівник – М. Буравський) 

14 Шедеври романтичної епохи. Франц Шуберт, Роберт 

Шуман 

– О. Пушкарська (скрипка), О. Полянський (фортепіано),  

Н. Ізмайлова (арфа), камерний ансамбль «Софія» 

15 – Національний заслужений академічний симфонічний ор-

кестр України (диригент – К. Карабиць), соліст – А. Бондарен-

ко (баритон) 

17 (перенос концерту з 04.03.2016) 

Абонемент № 6 «Скрипкова музика» Академічного симфоніч-

ного оркестру Національної філармонії України (диригент –  

В. Протасов), солісти – В. Соколов (скрипка), О. Шадрін (віо-

лончель), Є. Ізотов (фортепіано) 

18 Суботній Jazz-tіme із Президентським оркестром 

– Національний президентський оркестр (художній керівник – 

А. Молотай), Bіg-bаnd (керівник – С. Золотарьов). Участь бе-

руть: В. Засухін (вокал), Ю. Немировський (кларнет), солістка 

групи «СараБанда» Л. Меркулова (вокал), А. Голоднюк (сак-

софон), О. Мінов (вокал) 

19 – Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

жній керівник і головний диригент – В. Матюхін), солісти –  

С. Івахів (скрипка, США), С. Ванхаверт (фортепіано, Бельгія) 

21 А. Вівальді – Цикл концертів «Пори року» для скрипки, кла-

весина і струнного оркестру, тв. 8. 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

А. П’яццолла – Л. Десятников. Цикл концертів «Пори року 

в Буенос-Айресі» для  скрипки і струнних  

– Національний  камерний  ансамбль «Київські  солісти».  

Солісти – М. Которович (скрипка), Ю. Стьопін (скрипка),  

О. Шелешкова (скрипка), партія клавесина – О. Шадріна 

22 – Національний заслужений академічний симфонічний ор-

кестр України (художній керівник і головний диригент –  

В. Сіренко), Національна заслужена академічна капела Украї-

ни «Думка» (художній керівник і головний диригент – Є. Сав-

чук), соліст – О. Гринюк (фортепіано, Велика Британія) 

23 «Музичний калейдоскоп» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-
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гент – М. Мороз) 

24 Закриття 152-го концертного сезону. П. Чайковський 

(1840–1893) 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), соліст – Д. Прощаєв (форте-

піано, Німеччина) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 «Аве, Марія» 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), з.а. України Н. Лаврєнова 

(мецо-сопрано), І. Харечко (орган) 

2, 4, 

10, 11 

VIІI Міжнародний фестиваль диригентів «Київ−2016» 
– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського, 

соліст – А. Кутасевич (фортепіано), диригенти: К. Роді 

(Швейцарія), М. Браун (США), Д. Марел (США), Я. О’Браєн 

(США), Келлі Каваі Лам (Гонконг), С. Налья (Італія) 

6 «Від Баха до Оффенбаха» 

– Н.а. України А. Баженов (скрипка), н.а. України  

І. Калиновська (орган), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. 

України М. Ліпінська (мецо-сопрано), С. Котко (колоратурний 

бас), Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано) 

7 – Хор Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

(диригент – художній керівник, н.а. України В. Іконник-

Захарченко), солістка – І. Харечко (орган) 

8 Музичні діалоги: Швейцарія–Україна 

– М. Хайні (орган, Швейцарія), камерний ансамбль «Київ» 

9 До свята Вознесіння Господнього 

– З.а. України В. Балаховська (орган), Н. Хмілевська (сопрано), 

О. Лось (контртенор), К. Шарапов (скрипка), А. Куцан 

(скрипка), Г. Щербина (віолончель), Н. Фоменко (клавесин),   

Д. Водовозов (кастоньєти) 

13 Англійська барокова музика 

– Камерний ансамбль «Київ–Брасс», з.а. України А. Ільків 

(труба), Г. Бубнова (орган) 

14 Золота епоха романтизму 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

15 До 280-ї річниці пам’яті Д. Б. Перголезі (1710–1736). 

Концертне виконання опери «Служниця-пані» 

– Струнний квартет, О. Федоренко (сопрано), П. Остапенко 

(баритон), н.а. України Н. Свириденко (клавесин),  

М. Сидоренко (орган) 

16 Органні твори Й. С. Баха 

– Н.а. України І. Калиновська (орган) 

17 – Н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України Н. Пилатюк 
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(скрипка), Т. Войтех (фортепіано) 

18 – З.а. України В. Балаховська (орган) 

20 – Тріо «Равісан», н.а. України В. Кошуба (орган), О. Зінченко 

(скрипка), Я. Венгер (альт) 

21 – Камерний ансамбль «Київ-Брасс», В. Чікіров (ліричний 

баритон), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано), М. Сидоренко 

(орган) 

22 Творчий вечір Л. Бабашиної (альт) 

– Оркестр Ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

(художній керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), 

диригент – з.д.м. України Б. Пліш, у концерті бере участь  

В. Заєць (скрипка) 

23 Музика А. Вівальді 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, н.а. 

України А. Баженов (скрипка), н.а. України І. Кучер 

(віолончель), з.а. України В. Балаховська (орган), з.а. України І. 

Пліш (сопрано), Т. Рой (флейта), К. Баженова (клавесин) 

25 Музика Й. С. Баха 

– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано), з.а. 

України А. Ільків (труба), Г. Бубнова (орган) 

27 Творчий вечір з.а. України С. Романського (альт) 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

керівник – н.а. України В. Іконник-Захарченко), диригент – 

з.д.м. України Б. Пліш. У концерті беруть участь: н.а. України 

А. Баженов (скрипка), К. Баженова (фортепіано), М. Сидоренко 

(орган) 

28 Святковий концерт до Дня Конституції України 

– Камерний ансамбль «Київ», н.а. України І. Калиновська 

(орган), з.а. України М. Ліпінська (мецо-сопрано), В. Чікіров 

(ліричний баритон), С. Котко (колоратурний бас), Т. Рой 

(флейта), з.а. Бурятії Л. Реутова (фортепіано) 

30 Вечір романтичної музики 

– Тріо «Равісан», з.а. України Н. Кравченко (фортепіано),  

І. Іщак (контртенор), С. Андрощук (тенор), Я. Венгер (альт),  

В. Корнілова (віолончель), А. Жуков (контрабас), Г. Бубнова 

(орган) 

Національна опера України: 

4 
(14:00, 

19:00) 

– Гала-концерт артистів театру «Молодий балет Києва», 

Київського хореографічного коледжу, хореографічної гімназії 

«Кияночка» (до Міжнародного дня захисту дітей) 

11, 12 
(12:00) 

– Концерт учнів та студентів Київського державного хореогра-

фічного училища 

26 – Концерт за участю учнів та студентів Київської муніципаль-
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(12:00) ної академії танцю ім. С. Лифаря 

Київський національний академічний театр оперети:  

30 – Гала-концерт до закриття 81-го театрального сезону 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 
національному академічному театрі оперети:  

1, 12 
(12:00) 

До Міжнародного дня захисту дітей 

– Музична програма «Казки старого рояля». Чарівна музика 

Країни ельфів. Едвард Гріг. Казковий концерт 

9 «Коли розлучаються двоє...» 

– Вечір романсу за участю солістів Київського національного 

академічного театру оперети і солістів київських музичних 

театрів та колективів 

10 До 145-річчя від дня народження Лесі Українки (1871–1913) 

– «Моя єдиная любове». Театральний проект за творами Лесі 

Українки н.а. України О. Кравченка 

14 «Його величність романс» 

– Вечір романсу за участю А. Кучерук (сопрано) 

16 – У рамках програми «Молоді режисери України 

представляють». «Фіра!». Єврейська драма за п’єсою  

Л. Улицької «Мой внук Вениамин». Режисер – Ю. Федоренко 

17 – «І вірш, і пісня – дві любові». Музично-літературний проект 

н.а. України О. Кравченка 

21 – «І на оновленій землі...». Музично-літературний проект за 

творами Т. Г. Шевченка н.а. України О. Кравченка 

23 – Сольний концерт Р. Лопатинського (фортепіано) 

24 – «Серце лебедя». Вистава за щоденниками видатної балерини 

А. Павлової за участю солістки Київського національного 

академічного театру оперети Г. Коваль і артистки Театру 

хореографічних мініатюр «Adagio» Г. Лащенко 

30 
(12:00) 

– Урочисте закриття ІІІ сезону. «Мар’янівська пастораль». 

Концерт на батьківщині І. С. Козловського 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 
юнацтва:  

4 
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 3-й. «Оперна абетка для дітей та 

їхніх батьків, або У пошуках загублених нот» 

22 – Г. Форе «Павана» (До Дня скорботи і вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні) 

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:  

26 
(16:00) 

– Ансамбль «ART–OFFERTORIUM» представляє концерт 

барокової музики «Гендель в Італії» (кантати, арії з опер, 

інструментальні сонати). Виконавці: Т. Журавель (сопрано),  
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А. Дзегановський (барокова скрипка), О. Хорольський (гамба), 

О. Жукова (клавесин) 

Національний цирк України: 

4, 11, 

18, 25 
(16:00), 
5, 12, 

19 
(12:00) 

– «Клоуни FOREVER» (циркова програма) 

Будинок актора: 

1 – «Рояль Булеза». Концерт фортепіанної музики. Є. Громов та 

В. Кияниця (фортепіано) 

3 Вечір пам’яті н.а. України С. Фіцича (1951–2014) 

– Запрошують: М. Стеф’юк, С. Магера, В. Лупалов, Петро та 

Павло Приймаки, М. Шуляк, С. Годлевська, О. Терещенко,  

О. Мельничук, Ю. Горинь, І. Евдокименко. Слово-спомин:  

І. Гамкала, концертмейстер – С. Орлюк 

4 – Леся Українка «Йоганна, жінка Хусова» (історія майже 2000-

річної давнини). Вистава Класичного художнього альтернати-

вного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, ху-

дожній керівник – К. Сінчілло 

5 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник»  

(сучасна комедія). Вистава Класичного художнього альтерна-

тивного театру. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, 

художній керівник – К. Сінчілло 

6 
(20:00) 

– Камерний ансамбль «Sed Contra Ensemble». Присвята Мор-

тону Фелдману (1926–1987). «Piano & String Quartet».  

До 90-річчя від дня народження композитора. Режисер відео – 

А. Богаченко. Виконавці – Sed Contra Ensemble у складі:  

А. Павлов (скрипка), М. Скрипа (скрипка), К. Супрун (альт), 

Ж. Марчинська (віолончель), В. Кияниця (фортепіано) 

7 – «Желтый ангел». Вірші та романси О. Вертинського у вико-

нанні О. Федоренка, рояль – М. Чикаренко 

8 
(20:00) 

– Культурно-мистецький благодійний фонд Є. Басалаєвої  

«Київ-Класік», за підтримки Школи джазового та естрадного 

мистецтва. «Який різний NEW YORK!». Прем'єра захоплюю-

чого танцювального шоу в стилі степ школи-колектива 

9 – «Мрії, немов лелеки...». Солістка Національної опери Украї-

ни О. Терещенко. Партія фортепіано – з.а. України С. Орлюк 

10 Вечір фортепіанного джазу 

– З.а. України В. Соляник (фортепіано) та друзі 

11 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава Кла-

сичного художнього альтернативного театру. Головний режи-
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сер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

12 – Ювілейний концерт Київського вокально-хореографічного 

ансамблю «Україночка» (25 років). Художній керівник – н.а. 

України В. Юхименко 

13 – Джаз перформер (jazz performen) І. Іваницька (вокал) та  

П. Шепета (фортепіано). З музичною програмою «Jazz lyrics» 

(джазова лірика виконана в дуеті голосу та роялю). Спеціаль-

ний гість програми – С. Хмельов (ударні) 

14 – «І знову на біс!». Концертна програма Академічного камер-

ного хору «Хрещатик» (художній керівник – з.а. України  

П. Струць, хормейстер – з.а. України О. Дондик). Концертмей-

стер – А. Бондаренко, солісти – О. Дондик, Н. Плонська, П. 

Денисенко, Н. Кравченко, Д. Воронов, Д. Сьомкін, О. Гайди-

чук, К. Приходько 

15 – «О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и Абу-

льфаз» (за романом С. Алексієвич «Время секонд хенд»). Мо-

новистава у виконанні О. Дудич 

17 – Неда Неждана «Морг №5» (Той, що відчиняє двері). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (містична ко-

медія). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

18 
 

– Big swing face. Концерт джазового оркестру «BIG». Культур-

но-мистецький благодійний фонд Є. Басалаєвої «Київ-Класік», 

за підтримки Школи джазового та естрадного мистецтва,  

«Молода Філармонія..Лабораторія джазу». Вступне слово – 

музикознавець, джазовий критик П. Полтарєв 

22 – Я. Стельмах «Синій автомобіль». Моновистава у виконанні 

з.а. України М. Фіци. Режисер-постановник – з.а. України  

Ю. Одинокий 

24 – Допрем’єрний показ. В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). 

Вистава Класичного художнього альтернативного театру. Го-

ловний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керівник – 

К. Сінчілло 

25 Вечір гітарної музики 

– Н.а. України В. Петренко  

26 – Прем’єра. М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). 

Вистава Класичного художнього альтернативного театру.  

Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній керів-

ник – К. Сінчілло 

29 – Концерт камерного ансамблю «Nota bene nb Chamber Group». 

М. Грінченко (скрипка), А. Павлов (скрипка), І. Грицишин 

(альт), А. Полуденний (віолончель), Ю. Неміровський (клар-

нет), Р. Лопатинський (фортепіано) 

30 – Проект Національного камерного ансамблю «Київські соліс-
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(13:00) ти». «Симфонія життя». М. Которович (скрипка) та камерний 

ансамбль «Артехатта» 
(19:00) – Прем’єра! Театральний проект Ю. Максименко. Автор –  

Ю. Максименко, режисер – О. Гаврилюк, хореограф – А. Су-

ханова. Дійові особи та виконавці: Карина – Ю. Максименко; 

Військовий – К. Карпук; Міла – Ю. Врублевська; Балерина – 

А. Суханова 

Будинок кіно: 

1 – ІІ дитячий кінофестиваль «Золотий ключик» 

2 
(18:00) 

– Прем’єрний показ короткометражного документального  фі-

льму «Первісний авангард» (автор сценарію – Б. Жолдак, ре-

жисер – О. Володкевич, «Укркінохроніка», 2016 рік) 

18 
(14:00) 

– «Аліса в країні чудес» (пісочна казка за мотивами твору 

Льюїса Керролла). Художник анімації з піску – К. Дзюба 

24 
(20:00) 

– «Summer Jazz Love Songs» (нова джазова програма). Участь 

беруть: Р. Єгоров (вокал), Д. «Бобін» Александров (саксофон) 

та ін., оркестр «Віртуози Києва» 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

8 – «Все буде гаразд». Концерт народних артистів України  

Т. Петриненка і Т. Горобець 

12 
(20:00) 

– «Rammstein Cover Show». Хіти українського року та німець-

кого метал-гурту «Rammstein» у виконанні симфонічного ор-

кестру «Lords of the Sound». Участь бере рок-гурт «Ричи Ко-

лючий» (м. Харків) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

4 – «Мелодії кохання». Класичні та естрадні світові хіти у вико-

нанні н.а. України І. Борка. Гість концерту – з.а. України  

Ж. Боднарук 

20 – «Legengs of rock» («Легенди року»). Рок-хіти у виконанні  

Д. Маккаферті (Dan McCafferty, Nazareth), Д. Нопфлера (David 

Knopfler, Dire Straits), Д. Уайта (Doogie White, Rainbow),  

Т. Оуенса (Timothy «Ripper» Owens, Judas Prist) 

21 – Концерт американської співачки Бет Харт (Beth Hart) 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

2 – Концерт романтичної саксофонної музики. J. Seven (Є. Джей 

Севен, Ізраїль) у супроводі інструментального гурту 

НСК «Олімпійський»: 

18 
(20:00) 

– Концерт рок-гурту «Океан Ельзи» 
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Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

2 
(19:30) 

– Етно-хаос гурт «ДахаБраха» з кращими композиціями до ви-

став циклу «Україна містична» 
11 

(11:00) 
– «Фіксі ШОУ. Обережно, Фіксики!» (частина 2; прем’єра) 

12 
(11:00, 
16:00) 

– «Вперед, Спасатели!» (інтерактивна музична вистава за мо-

тивами мультсеріалу «Робокар Полі»; для дітей від 3-х до 10-

ти років) 
15 – «Broadway Show». Кращі мюзикли світу у виконанні акторів 

Київського театру мюзиклу «Комільфо» 

У приміщенні Національного центру народної культури «Музей Івана Гонча-

ра»: 

3 – Творчий вечір, присвячений 75-річчю від дня народження кі-

ноактора, режисера, сценариста І. Миколайчука (1941–1987). 

Участь беруть: н.а. України В. Ковальська, Герой України, н.а. 

України Н. Матвієнко 

На сцені Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я»: 

1 
(19:30) 

– «ПРО-ПО-ПО: Прозаїчні вечори по понеділках» (читки-

перформанси в авторському виконанні; прем’єра) 
17 

(19:30) 
– Музорубка: вечір експериментів (великий музично-

поетичний концерт; прем’єра) 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

Київський театр Бережних «Аттракцион» 
4 

(11:30) 
– «Волшебный цветок доброты» (феєрична інтерактивна шоу-

казка для дітей від 2-х до 10-ти років) 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16а): 

1 
(20:00) 

– «Quest». Музика Ф. Шопена у джазових інтерпретаціях (кон-

церт авторського проекту О. Когана «Тема з варіаціями. Live»). 

Виконавці: Л. Марті (вокал), В. Павелко (тенор саксофон), На-

таля Лєбєдєва (рояль, клавішні, аранжування), І. Закус (бас), Р. 

Яковчук (барабани) 

2 – «Ілюзії… На межі звуку». Концерт-портрет композитора Л. 

Юріної (м. Київ). Виконавці: О. Арбузова (сопрано), «Sed 

Contra Ensemble»: С. Вілка (флейта), В. Шперер (гобой), Д. 

Пашинський (кларнет), В. Кіяниця (фортепіано), І. Завгородній 

(скрипка), Ж. Марчинська (віолончель) 
11 – IV Міжнародний дитячий фестиваль моди, телебачення і 

танців «Art Fashion Media Way» 
18 – «Гессе. Притчі» за творами Г. Гессе у виконанні акторів Но-

вого драматичного театру на Печерську та музикантів камер-

ного ансамблю «Sed Contra»: С. Вілки (флейта), М. Скрипи 
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(скрипка), Ж. Марчинської (віолончель), В. Кияниці (фортепі-

ано), С. Хмельова (перкусія). За підтримки Швейцарського 

бюро співробітництва в Україні (Swiss Cooperation Office 

Ukraine), громадської організації «Культурна асамблея» 

У приміщенні Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського 

національного музею російського мистецтва): 

 Фестиваль камерної музики «Шоко-Класика» 

5 – Концерт камерної музики. Виконавці: Ю. Немировський 

(кларнет), К. Бондар (скрипка), В. Турта (фортепіано) 

У приміщенні галереї «АртПРИЧАЛ» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10, при-

чал № 2): 

8 – Сольний концерт французького співака та композитора  

П. Манондіза (рок, французькі мелодії, авторські пісні з дебю-

тного альбому) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 15 – «Неба Жителі». Народне ікономалярство Чернігівщини 

ХІХ ст. (міжмузейний проект) 

з 9 – Виставка «Магдебурзьке право – основа Європи» 

(документи та печатки) 
протягом 

місяця 
− «З історії грошового обігу в Україні» 

 – Виставка-інсталяція «Історії з війни». 19 історій з життя 

АТО 

 – «Кам’яна доба». Виставка експонатів з археологічних ро-

зкопок на території України 

 – «Мистецтво на службі радянської пропаганди». Виставка 

експонатів періоду 1922–1991 рр. з фондів музею (вироби з 

порцеляни, кераміки, скла і металу, агітплакати, газети то-

що) 

 – «На світанку історії». Археологічна виставка 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кін-

ця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані дошки, 

ткані вироби) 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

протягом 

місяця 
– Скульптурний салон просто неба «Точка зору від Заходу 

до Сходу» 
 Виставкові зали «Хлібня» 

до 26 – «Київський міф. Візуальні метафори київської ідентич-

ності. Друга половина ХХ–початок ХХІ століття». Вистав-
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ка живопису 
протягом 

місяця 
– «Французькі таблички/Pancartes francais». Виставка ху-

дожників Л. Пішої та К. Свіргуненко (в рамках мистецько-

історичного фестивалю «Анна-фест») 
 Будинок митрополита 

до 13 – Виставка гравюр до 90-річчя від дня народження худож-

ника І. Батечка (1926–1981) 
протягом 

місяця 
– «Світ і світло української ікони». Виставка сучасних іко-

нописних творів А. Дем’янчука (м. Львів), О. Охапкіна  

(м. Олександрія, Кіровоградська обл.), Л. Денисенка (Авс-

тралія) з колекції вченого, мистецтвознавця, письменника  

Д. Степовика 

 – «Співав про блаженство він духів ясних...». Виставка до 

160-річчя від дня народження М. Врубеля 
 Трапезна церква 

протягом 

місяця 
– «Храм. Град. Держава. Перші муровані християнські 

храми Києва» 
 Південна вежа Софійського собору 

протягом 

місяця 
– «Володимир Великий – творець Української держави». 

Виставка до 1000-ліття упокоєння Святого рівноапостоль-

ного князя Київського Володимира Великого  

(бл. 956−15.07.1015) 

 – «Мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого со-

бору ХІІ ст.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 
протягом 

місяця 
– «Каліграфія». Виставка робіт студентів Видавничо-

поліграфічного інституту НТУУ «Київський політехнічний 

інститут» 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

протягом 

місяця 

 (корпус № 4) 

– «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла-

врі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-Печерської 

лаври) 
(корпус № 1) − «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з колек-

ції Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника)» 
(корпус № 3) – «Шлях до Світла». Виставка до 1000-ліття упокоєння 

Святого рівноапостольного князя Київського 

Володимира Великого (бл. 956−15.07.1015) 
(корпус № 4) 

 
– Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 
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 Перший ярус Дзвіниці Успенського собору 
 – «У скарбниці ЮНЕСКО. Музей Краківських 

соледобувних підприємств "Величка"». Виставка 

художніх фотографій 

Національний музей літератури України: 

6–30 – «Любов к Отчизні де героїть...». Виставка, присвячена 90-

річчю від дня народження н.х. України  

А. Базилевича (1926–2005) 

8–30 – «Я сотворив собі свій світ». Виставка до 145-річчя від дня 

народження українського письменника В. Стефаника 

(1871–1936) 
протягом 

місяця 

 

– Виставка Ангелів луганського «Музею на крилах»  

(м. Кремінна) у рамках музейних програм «На цій землі нас 

не здолать!» і «Ми завжди поруч з Вами...», присвячених 

захисникам України та учасникам АТО на сході України 
 – «За той усміх твій...». Виставка до 130-річчя одруження 

Івана Франка з Ольгою Хоружинською (спільний проект зі 

Львівським літературно-меморіальним музеєм І. Франка та 

Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України) 
 – Мистецька виставка до Міжнародного дня захисту дітей у 

рамках Міжнародного проекту «Культура миру через рівні 

можливості до благополуччя світу» (спільно з Товариством 

«Україна–світ» та Національною радою жінок України) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

протягом 

місяця 
– «Д. Л. Сігалов – киянин, колекціонер, даритель». 

Виставка, присвячена 30-річчю надходження до музею 

колекції картин вченого, колекціонера, мецената  

Д. Сігалова (1894–1985) 

 – «Сади Срібного століття». Живопис, графіка художників 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.: М. Врубеля, В. Борисова-

Мусатова, З. Серебрякової, О. Бенуа, К. Коровіна, В. Кота-

рбінського, К. Сомова та ін. (до 160-річчя від дня наро-

дження М. Врубеля; 1856–1910) 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 8 – Фотовиставка «Діти у війні» 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 5 – Дитяча фотовиставка-флешмоб «Передай далі: "Ми єдині в 

любові до України"». Експозиція фоторобіт вихованців 

творчої студії «Юні фотоаматори» м. Буча (керівник –  

О. Крива) 
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 – «Останнім шляхом Кобзаря». Філателістична виставка до 

155-річчя перепоховання Т. Г. Шевченка на Чернечій горі в 

Каневі (поштова кореспонденція, копія посмертної маски та 

документи) 

1–22 – «Наше національне тіло». Українсько-російсько-польська 

виставка (живопис, інсталяція, скульптура та інше) 

7–19 – «Від протистояння до примирення». Банерна виставка 

(спільно з Посольством Данії в Україні) 

з 21 – «Рани». Фотопроект американського фотохудожника 

українського походження Й. Сивенького  

Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка: 

протягом 

місяця 
– Виставка дитячих портретів фінської художниці 

українського походження А. Мороз (живопис, графіка, 

сангіна, акварель). До Міжнародного дня захисту дітей 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 5 – «Кераміка Олени Заславської». Керамічні панно та вазові 

форми О. Заславської (м. Київ) 

до 10 – «Інна Вапнярська. Малярство». Декоративний розпис І. 

Вапнярської (м. Київ) 

з 10 – Кераміка В. Томашевської (м. Київ) 

з 17 – Гобелени н.х. України Л. Жоголь (1930–2015) з колекції 

музею 
протягом 

місяця 
– «М. П. Фантастична реальність». Ретроспективна 

виставка творів н.х. України М. Примаченко (1909–1997), 

присвячена 80-річчю початку виставкової діяльності 

художниці 

Національний музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків:  

протягом 

місяця 
– «Art&Science. Наука про мистецтво». Виставка творів з 

колекції музею 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

протягом 

місяця 
– «Яворівська іграшка». Виставка з колекцій Музею 

етнографії та художнього промислу НАН України (м. 

Львів), Національного центру народної культури «Музей 

Івана Гончара», приватної колекції майстрів з виготовлення 

дерев’яних забавок О. Когут та О. Сойки (м. Яворів, 

Львівська обл.) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 12 – «Простори душі». Арт-проект Х. Гайдамаки (м. Київ) 

 – «Небесне та земне». Виставка живопису творчої групи 

«Арт-Хотин»: М. Кириленко, І. Кириленко, В. Козяр 
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до 14 – Виставка робіт конкурсу дитячого малюнка «Київ та кия-

ни очима дітей» під гаслом «Я і мій Київ!» 

протягом 

місяця 
– «Як не посварилися в Києві...». Виставковий проект (ме-

моріальні експонати з фондів музею) 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей іс-

торії міста Києва»): 

протягом 

місяця 
– «Наш Сікорський». Історико-меморіальний виставковий 

проект, присвячений українському та американському авіа-

конструктору І. Сікорському (1889–1972) 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): 

до 5 – «Сторінки, що ожили». Живопис, графіка, твори декоратив-

но-ужиткового мистецтва, авторські ляльки сучасних україн-

ських художників (до 100-річчя від дня смерті Шолом-

Алейхема, 1859–1916) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

місяця 
– «Кіновсесвіт Ю. Іллєнка та І. Миколайчука». Виставка до 

80-річчя від дня народження кінорежисера Ю. Іллєнка 

(1936–2010) та 75-річчя від дня народження кіноактора, 

режисера, сценариста І. Миколайчука (1941–1987) 

 – «ART спротив окупації». Виставка фото, відео із зони 

АТО 
 − «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 
 – «Живії струни України» (з колекції українських народних 

музичних інструментів) 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

з 14 – Виставка до 130-річчя від дня народження з.а. України  

Є. Хуторної (1886–1980) 
протягом 

місяця 
– «Гортаючи сторінки старого театрального альбому». 

Виставка до 125-річчя від дня народження актора та 

режисера Б. Романицького (1891–1988) 
 – «Жіночий силует». Актриси кінця XIX – початку XX ст. 

Музей книги і друкарства України: 

до 26 – Виставка графічних робіт О. Денисенка (м. Львів) 
протягом 

місяця 
– Виставка до 400-річчя від дня смерті іспанського 

письменника Міґе́ля де Серва́нтеса (1547–1616) 

 – «Світ Великодньої писанки». Виставка писанок  

Л. Ктіторової та Т. Влененко 
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Музей сучасного мистецтва України: 

до 12 – «Мій світ». Живопис В. Міщенка (м. Київ) 

 – Живопис з.х. України С. Петрашевського (м. Житомир; 

1935–1996) 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Володимир Різниченко: мандри невтомного серця». 

Виставка карикатур, особистих речей українського вченого 

в галузі геології, географії, художника, поета, перекладача 

В. Різниченка (1870–1932) 

Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, М. Лисенка, 

П. Саксаганського, М. Старицького: 

до 20 – Виставка фондових матеріалів до 140-річчя імміграції  

М. Драгоманова в Швейцарію (листи, документи, фото) 

з 2 – Виставка живопису до 120-річчя написання І. Франком 

збірки творів «Зів’яле листя» 

з 9 – «Abstraktgarden». Виставка живопису та скульптури  

(у рамках клубу «Мистецька галерея») 

Музей гетьманства: 

до 8 – «Зійшлись криниці на побачення». Виставка живопису  

Л. Тафійчук і В. Корнєва 

6–25 – «В країні вишиваних мрій». Виставка С. Макаренко та її 

учнів гуртка «Вишиванка» (м. Дніпро) 

9–28 – Персональна виставка живопису П. Пушкарьова  

(м. Чернівці) 

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського: 

протягом 

місяця 
– «У "Будяках", "Реп’яхах", "Ґедзях"…». Виставка шаржів 

та карикатур на М. Грушевського (маловідомий образ вче-

ного і політика у сатирично-гумористичних журналах 

1907–1924 рр.) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 9 – Виставка художниці, майстрині батика Т. Максимової  

(м. Біла Церква, Київська обл.) 

з 17 – Виставка до 120-річчя від дня народження українського та 

російського літературознавця та мистецтвознавця, академіка 

АН СРСР, почесного доктора світових університетів  

М. Алексєєва (1896–1981) (світлини, рукописи, видання) 

Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

1–5 – Міждисциплінарний інтерактивний освітній фестиваль 
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«Арсенал ідей» 

 Мала галерея 

до 12 – «Перископ». Проект І. Ісупова (м. Київ) 

Центральний будинок художника НСХУ: 

з 9 – VІ Всеукраїнська трієнале живопису 

Будинок актора: 

1–30 – «На чарiвних сходинках Кенаси». Живопис Е. Бекетової,  

В. Хадеєва, Д. Пастушенка 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 18 – «Троє в мистецькому човні». Живопис Н. Кручкевич,  

М. Сидоренка, Р. Яціва (м. Львів) 

Арт-простір «Bereznitsky Aesthetics» (вул. Воздвиженська, 34): 

15–20 – «Сказки на ночь». Проект Ю. Сивіріна (м. Київ) 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Близько». Персональний проект живописця І. Мікули  

(м. Львів) 

Галерея «36»: 

до 16 – Виставка живопису Олександра Миловзорова та графіки 

Оксани Миловзорової (м. Київ) 

17–24 – Виставка графіки О. Нульмана (Німеччина) 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

7–18 – «В очікуванні вітру». Виставка живопису О. Богацької 

з 21 – «Всередині». Виставка робіт молодих художників 

Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури (живопис, графіка, сценографія, дизайн) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 27 – «Classified». Виставка творів І. Багірової (м. Київ), В. Трубі-

ної (м. Берклі, США), Т. Галаган (м. Київ) 

з 29 – «Which way…». Фотовиставка Л. Аггер, Б. Агербо (Данія), 

В. Воротньова (м. Київ) 

«КалитаАртКлуб»: 

з 10 – Графіка Б. Єгіазаряна (м. Київ) 

«Карась Галерея»: 

до 7 – «Weekend». Виставка живопису І. Канівця та М. Шерстюк 
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(м. Київ) 

«KZ ART ROOM Gallery»: 

до 13 – «Казковий Київ». Фотовиставка за участю українських зірок 

«Митець»: 

1–9 – Персональна виставка живопису А. Шарія 

10–20 – Виставка живопису сучасних українських митців 

21–30 – Виставка живопису В. Купцова та Ю. Баранова 

«Мистецька збірка»: 

У приміщенні Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України 

(вул. Є. Коновальця (Щорса), 18д) 

з 7 – «Спадщина». Виставка творів українських художників 

«НЮ АРТ»: 

до 25 – «Я рисую небо». Виставка живопису економіста і експерта 

І. Акімової 

PinchukArtCentre: 

протягом 

місяця 
– «Втрата. Спомин про Бабин Яр». Міжнародна групова 

виставка за участю К. Болтанскі (Франція), Б. де Брьойкере 

(Бельгія), Д. Хольцер (США) 

 Дослідницька платформа PinchukArtCentre представляє: 
протягом 

місяця 
– «Провина». Виставка творів С. Браткова, М. Кадана,  

А. Кахідзе, Ю. Лейдермана, М. Рідного, Л. Хоменко, Групи 

швидкого реагування (художня група Fast Reaction Group), 

Фонду Мазоха 
 – «Перетворення». Живопис О. Голосія (1965–1993), Е. Ко-

лодія, О. Ройтбурда, В. Цаголова, І. Чичкана, С. Мартинчик 

та І. Стьопіна, Інституції нестабільних думок (О. Гнилиць-

кий, Л. Заяць) 
 – «Виставка». Проект Л. Наконечної в рамках «PAC-UA 

Переосмислення» 

«Парсуна»: 

2–21 – «Лялька. Мірор. Капелюх». Арт-проект А. Подерв’янської 

(м. Київ) 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «Напередодні свята». Виставка творів з.х. України О. Яб-

лонської, Г. Григор’євої, О. Агафонова, П. Фішеля, С. Ка-

рунської, В. Захарчук, С. Григор’єва (молодшого), І. Гри-

гор’єва 

http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
http://pinchukartcentre.org/ua/exhibitions/doslidnitska-platforma_-peretvor
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«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 26 – Виставка колажів та графіки н.а. України Л. Кадочнікової (в 

рамках проекту – ретроспектива фільмів за участю актриси) 

«Триптих Арт»: 

до 7 – «Поля Сухоліта». Живопис О. Сухоліта (м. Київ) 

Центр української культури та мистецтва: 

до 4 – «Сонячні діти. Перший дотик». Соціальний фотопроект  

О. Андрющенка (м. Херсон) 

«ЦЕХ»: 

протягом 

місяця 
– «З життя відпочивальників». Скульптура Є. Петрова  

(м. Одеса) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 11 – «Рефрижератор». Проект В. Бажая (м. Львів) 

з 14 – «Краєвид: ілюзії». Проект Я. Присяжнюка (м. Київ) 

«Я Галерея»: 

протягом 

місяця 
– «Світла трава». Проект художника-примітивіста Д. Мол-

дованова (м. Миколаїв) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЧЕРВЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 01.06  – Міжнародний день захисту дітей 

04.06  – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06  – Всесвітній день довкілля 

06.06  – День журналіста 

22.06  – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни  

    в Україні 

26.06  – День молоді 

   – День молодіжних та дитячих громадських організа-

    цій 

28.06  – День Конституції України 

 

***  

1 – 140 років від дня народження Мещерської (справж. – Пащенко) 

Ганни Юхимівни, української актриси театру і кіно, народної артистки УРСР 

(1876–1951). 

http://www.triptych-art.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2011-06-29-10-34-10&catid=11:2012-02-25-15-36-56&Itemid=6&lang=uk
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– 85 років від дня народження Бровченка Володимира Яковича, україн-

ського поета, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1931–

2013). 

– 80 років від дня народження Копйова Олексія Володимировича, укра-

їнського скульптора, заслуженого художника України (1936–2013). 

– 65 років від дня народження Фіцича Степана Миколайовича, 

українського оперного співака (лірико-драматичний тенор), народного артиста 

України (1951–2014). 

– 50 років від дня народження Хурсенка В’ячеслава Володимировича, 

українського співака, композитора, автора-виконавця (1966–2009). 

2 – 90 років від дня народження Омельченка Андрія Федоровича, укра-

їнського бандуриста, педагога, фольклориста, дослідника і пропагандиста істо-

рії та теорії кобзарського мистецтва (1926–1981). 

– 70 років від дня народження Борсюка Анатолія Давидовича, україн- 

ського журналіста, режисера-документаліста, телеведучого, заслуженого діяча 

мистецтв України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1946). 

– 70 років від дня народження Лупія Ярослава Васильовича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста, народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Довгань Людмили Михайлівни, україн-

ської оперної та концертно-камерної співачки (лірико-драматичне сопрано), пе-

дагога, народної артистки України (1951). 

3 – 75 років від дня народження Полиннікова Олександра Івановича, 

українського та російського кінооператора, режисера, лауреата Державної 

премії СРСР (1941). 

4 – 75 років від дня народження Литвина Василя Степановича, україн- 

ського кобзаря, композитора, педагога, громадського діяча, заслуженого 

артиста України (1941). 

5 – 120 років від дня народження Алексєєва Михайла Павловича, укра-

їнського та російського літературо- і мистецтвознавця, фольклориста, бібліог-

рафа, композитора, музичного критика, педагога (1896–1981). 

– 80 років від дня народження Грищенка Степана Степановича, україн-

ського співака (тенор), народного артиста України (1936). 

– 75 років від дня народження Биченкової Інни Валентинівни, україн- 

ського живописця, художника театру та кіно, заслуженого художника України 

(1941). 

7 – 205 років від дня народження Соленика Карпа Трохимовича, 

українського театрального діяча, одного з основоположників вітчизняного 

реалістичного театру (1811–1851). 

– 130 років від дня народження Широцького Костянтина Віталійовича, 

українського мистецтвознавця, історика мистецтва (1886–1919). 

– 90 років від дня народження Базилевича Анатолія Дмитровича, 

українського графіка, народного художника України (1926–2005). 
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– 75 років від дня народження Нечитайла Віталія Васильовича, україн-

ського історика, поета, прозаїка (1941). 

8 – 75 років від дня народження Колошина Анатолія Івановича, україн-

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьбярство), заслуженого 

майстра народної творчості України (1941). 

9 – 80 років від дня народження Шнайдер-Сенюк Марії Несторівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (килими, гобелени), 

живописця, заслуженого художника України (1936). 

– 65 років від дня народження Ковтуненка Валерія Івановича, україн- 

ського актора, композитора, поета-пісняра, мистецтвознавця, народного артиста 

України (1951). 

10 – 115 років від дня народження Танцюри Гната Трохимовича, 

українського фольклориста, етнографа, краєзнавця, вчителя (1901–1962). 

– 105 років від дня народження Весклярова (справж. – Вескляр) Петра 

Юхимовича, українського актора театру і кіно, телеведучого (дід Панас), 

заслуженого артиста України (1911–1994). 

– 75 років від дня народження Ільчука Миколи Семеновича, 

українського кінооператора, заслуженого діяча мистецтв України (1941–2004). 

– 65 років від дня народження Шкляра Василя Миколайовича, 

українського прозаїка, перекладача, політичного діяча (1951). 

– 55 років від дня смерті Білокур Катерини Василівни, українського 

майстра народного декоративного живопису, представниці наївного малярства, 

народного художника УРСР (1900–1961). 

11 – 195 років від дня народження Шевченка Варфоломія 

Григоровича, українського мемуариста, троюрідного брата Т. Шевченка, 

автора «Споминок про Тараса Григоровича Шевченка» (1821–1892). 

– 155 років від дня народження Заремби Сигізмунда Владиславовича, 

українського композитора, піаніста, диригента, музичного критика (1861–1915). 

– 110 років від дня народження Славіна Лазаря Мойсейовича, україн- 

ського археолога, історика, лауреата Державної премії УРСР в галузі науки і 

техніки (1906−1971). 

– 55 років від дня народження Борка Ігоря Миколайовича, українського 

оперного співака (ліричний тенор), народного артиста України (1961). 

12 – 85 років від дня народження Мірошниченко Євгенії Семенівни, 

української оперної співачки (колоратурне сопрано), педагога, народної артист-

ки СРСР, Героя України, лауреата Державної премії СРСР та Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–2009). 

13 – 65 років від дня народження Прядченка Миколи Даниловича, 

українського артиста балету, педагога, народного артиста України (1951–2014). 

14 – 90 років від дня народження Кунцевича Едварда Михайловича, 

українського скульптора, народного художника України (1926–1996). 

– 65 років від дня народження Боєвої Наталії Іванівни, українського 

композитора, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 
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15 – 155 років від дня народження Василенка Онопрія Омеляновича, 

українського поета, прозаїка, публіциста, театрального діяча (1861–1921). 

– 120 років від дня народження Курочки-Армашевського Івана Григо-

ровича, українського художника театру у Канаді (1896–1971).  

– 80 років від дня народження Дергунова Євгена Олексійовича, україн-

ського композитора, піаніста, аранжувальника, педагога (1936–2001). 

– 80 років від дня народження Кофмана Романа (Аврам Ісаакович), укра-

їнського композитора, диригента, педагога, народного артиста України (1936). 

– 80 років від дня народження Ячмінського Володимира Дмитровича, 

українського актора театру і кіно, співака (тенор), народного артиста України 

(1936). 

– 75 років від дня народження Миколайчука Івана Васильовича, 

українського кіноактора, сценариста, кінорежисера, заслуженого артиста УРСР, 

лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941–1987). 

– 70 років від дня народження Хая Михайла Йосиповича, українського 

музикознавця, фольклориста, етномузикознавця, лірника і бандуриста, педа- 

гога (1946). 

16 – 70 років від дня народження Никифоріва Романа Федоровича, 

українського хорового диригента, композитора, естрадного співака, педагога, 

громадського діяча, заслуженого працівника культури України (1946). 

– 65 років від дня народження Вітра Василя Петровича, українського 

актора театру і кіно, кінорежисера, сценариста, продюсера, педагога, заслуже-

ного діяча мистецтв України (1951). 

17 – 105 років від дня народження Некрасова Віктора Платоновича, 

українського письменника (1911–1987). 

18 – 100 років від дня народження Нижанківської-Снігурович Дарії 

Амвросіївни, української балерини, хореографа у Канаді (1916–1980). 

– 65 років від дня народження Гнатюка Григорія Михайловича, україн-

ського живописця, графіка, заслуженого художника України (1951–2012). 

– 55 років від дня народження Синькевича Лева Юлійовича, україн- 

ського скульптора, заслуженого художника України (1961). 

19 – 150 років від дня народження Проценка Федора Даниловича, україн-

ського театрального актора, хормейстера, педагога, громадського діяча (1866–

1942). 

– 125 років від дня народження Зленка Петра Андрійовича, українського 

публіциста, редактора, бібліографа, книгознавця, педагога, громадського діяча 

(1891–1954). 

– 85 років від дня народження Горбаня Євгена Юхимовича, українського 

скульптора, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1931–2001). 

– 85 років від дня народження Туз Валентини Порфирівни, української 

театральної актриси, народної артистки України (1931–1993). 
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20 – 80 років від дня народження Стадниченка Володимира Яковича, 

українського журналіста, організатора кіновиробництва, громадського діяча, 

заслуженого журналіста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. 

Шевченка (1936). 

– 75 років від дня народження Долинського Данила Івановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьба по дереву), 

заслуженого майстра народної творчості України (1941). 

– 75 років від дня народження Писанка Ігоря Миколайовича, 

українського кінооператора, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 

(1941–2010). 

– 70 років від дня народження Афанасьєвої Неліди Василівни, української 

піаністки, концертмейстера, педагога, заслуженої артистки України (1946). 

– 65 років від дня народження Пучка Віталія Георгійовича, українського 

диригента, хормейстера, заслуженого діяча мистецтв України (1951). 

– 65 років від дня народження Чепурної Оксани Володимирівни, україн- 

ського художника у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 

заслуженого художника України (1951). 

21 – 110 років від дня народження Покотила Михайла Федоровича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, педагога, народного 

артиста УРСР (1906–1971). 

– 70 років від дня народження Федорченка Євгена Івановича, 

українського актора театру і кіно, народного артиста України (1946). 

22 – 130 років від дня народження Освецимського Володимира 

Івановича, українського актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1886–

1955). 

– 125 років від дня народження Гродзинського Олександра Олек-

сандровича, українського оперного співака (бас), педагога, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1891–1973). 

– 90 років від дня народження Данченка Олександра Григоровича, 

українського графіка, народного художника України (1926–1993). 

– 65 років від дня народження Зарівни Теодозії Петрівни, української 

поетеси, прозаїка, театрознавця, журналіста (1951). 

23 – 90 років від дня народження Ротенштейна Анатолія Олександро-

вича, українського та російського театрального режисера, заслуженого діяча 

мистецтв України (1926–1992). 

– 85 років від дня народження Кохана Григорія Романовича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста, педагога, народного артиста України, 

лауреата Державної премії СРСР та Державної премії України ім. О. Довженка 

(1931–2014). 

– 60 років від дня смерті Глієра Рейнгольда Моріцевича, українського 

та російського композитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, 

народного артиста СРСР, лауреата державних премій СРСР (1875–1956). 
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24 – 175 років від дня народження Ге Івана Миколайовича, українсько-

го прозаїка, драматурга, актора, режисера (1841–1893). 

– 75 років від дня народження Громовенка Павла Федоровича, 

українського театрального актора, майстра художнього слова, викладача, 

народного артиста України, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шев- 

ченка (1941–1997). 

– 70 років від дня народження Кир’ян (Уютнова) Надії Володимирівни, 

української дитячої письменниці, поетеси, перекладача, журналіста (1946). 

− 55 років від дня народження Стріхи Максима Віталійовича, україн- 

ського науковця, громадського і політичного діяча, перекладача, письменника 

(1961). 

25 – 130 років від дня народження Крип’якевича Івана Петровича, 

українського історика, книго- та джерелознавця, бібліографа (1886–1967). 

– 105 років від дня народження Шишка Сергія Федоровича, 

українського живописця, народного художника СРСР, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1911–1997). 

– 90 років від дня народження Чумака Івана Михайловича, 

українського скульптора, народного художника України, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2004). 

– 75 років від дня народження Питалєва Петра Івановича, українського 

поета, прозаїка, драматурга (1941). 

26 – 145 років від дня народження Лободи Андрія Митрофановича, 

українського фольклориста, літературознавця, етнографа, педагога, історика те-

атру (1871–1931). 

27 – 55 років від дня народження Холодія Миколи Миколайовича, 

українського оперного співака (тенор), заслуженого артиста України (1961). 

28 – 165 років від дня народження Підвисоцького Костя Осиповича, 

українського театрального актора, режисера, драматурга (1851–1904). 

– 90 років від дня народження Молякевича Дмитра Панасовича, україн-

ського поета, прозаїка, заслуженого працівника культури України (1926). 

– 75 років від дня народження Мацієвського Ігоря Володимировича, 

українського та російського композитора, етномузикознавця, фольклориста, 

педагога, заслуженого діяча мистецтв України та Польщі (1941). 

– 75 років від дня народження Скакуна Віктора Панасовича, україн- 

ського поета, сатирика-гумориста, літературознавця, критика, перекладача 

(1941). 

– 70 років від дня народження Фіалка Олега Борисовича, українського 

кінорежисера, сценариста, народного артиста України (1946). 

– 65 років від дня народження Ходанича Петра Михайловича, україн-

ського прозаїка, публіциста, драматурга, майстра декоративно-ужиткового мис-

тецтва (різьба по дереву; 1951). 

– 105 років від дня смерті Тесленка Архипа Юхимовича, українського 

прозаїка, драматурга, етнографа, публіциста (1882–1911). 
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29 – 80 років від дня народження Вратарьова Олександра Львовича, 

українського поета-пісняра, драматурга, перекладача (1936). 

– 55 років від дня народження Макаренка Германа Георгійовича, укра-

їнського диригента, народного артиста України (1961). 
 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
Тел. 068-358-02-89 
Ел. пошта: dif@nplu.org, info_nplu@ua.fm 

mailto:div@nplu.org

