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МИСТЕЦЬКИЙ ЛИСТОПАД–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 IV Міжнародний фестиваль прогресивної музики і цифрового мистецтва 

Next Sound (03–05.11, м. Київ) 

 Київський міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжковий світ» 

(04–06.11, НСК «Олімпійський») 

 Шведсько-український воркшоп з документальної фотографії та кіно 

«Інші голоси, інші кімнати – необхідність прийняття інших точок зору»  

(І етап – 04–06.11, ІІ етап – 16–18.12, м. Київ) 

 Відкритий міжнародний фестиваль-конкурс класичного, бального, 

сучасного та спортивного танцю «Сузір’я мрій» (05–06.11, м. Дніпро) 

 IV Міжнародна науково-практична конференція «Українська мова у 

світі» (09–10.11, м. Львів) 

 Міжнародна науково-практична конференція «Електронний облік: 

система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної 

культурної спадщини» (10–11.11, м. Київ) 

 V Міжнародний фестиваль «Відкриваємо Падеревського» (10–14.11,  

м. Львів, Львівська обласна філармонія) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Golden Lion» (11–13.11,  

м. Львів) 

 ХХІІІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок–2016: у рідній 

гавані» (18–20.11, м. Київ, Будинок кіно) 

 Молодіжний українсько-російсько-німецький проект «Поліфонія голосів» 

(18–27.11 – «Хата-Майстерня», с. Бабин, Косівський р-н, Івано-

Франківська обл. та м. Івано-Франківськ) 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Зірковий парад» (25–27.11, 

м. Львів) 

 V Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічних та вокально-

хореографічних колективів «Самоцвіти» (26–28.11, м. Львів) 

 Київський міжнародний фестиваль документальних фільмів 

«Кінолітопис–2016» (28–30.11, м. Київ, Будинок кіно) 

 ХІ Фестиваль комедії «Золоті оплески Буковини» (22.10–01.11,  

м. Чернівці) 

 Театральний освітній фестиваль «VII Тиждень актуальної п’єси»  

(05–12.11, м. Київ) 

 ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Меморіальні музеї сьогодні: 

специфіка експозиційної, фондової та виставкової роботи» (17–18.11,  

м. Львів, Музично-меморіальний музей С. Крушельницької) 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 І Всеукраїнський конкурс юніорів вокально-хорового мистецтва 

«Перлини моєї країни» пам’яті А. Авдієвського (17–20.11, м. Одеса) 

 І Всеукраїнський фестиваль альтернативної музики, літератури, театру й 

кіно «Coda Fest» (18–20.11, м. Вінниця) 

 Всеукраїнська наукова конференція «Голодомор в Україні 1946–1947 

років: причини, перебіг, наслідки. Західна Україна в контексті 

голодомору» (24–26.11, м. Луцьк, Волинський краєзнавчий музей) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

1 – Дж. Пуччіні «Джанні Скіккі», Дж. Б. Перголезі «Служниця-

пані» (комічні опери на 1 дію) 

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

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

 Основна сцена 

1, 22 – П. Квілтер «Незрівнянна» (комедія на 2 дії) 

12 
(12:00) 

– Д. Гуменний «Мама сказала "ні"», музика та пісні  

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

2, 26 – В. Гавел «Санація» (вистава на 2 дії). Спільний проект 

Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка 

та Чеського центру при Посольстві Чеської Республіки в 

Україні в рамках ініційованого Чеським центром проекту «Рік 

Гавела в Україні» (з нагоди 80-річчя від дня народження  

В. Гавела, 1936–2011) 

11 – П. Ар’є «Летючий голландець» за мотивами роману Ч. Па-

лагнюка «Вцілілий» (постлефтізм на 1 дію) 

17 – І. Карпенко-Карий «Безталанна» (драма на 2 дії) 

20 – «Персона» за однойменним сценарієм І. Бергмана (екзистен-

ційна драма про актрису, що перестала говорити) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 

16 – «Смесь небес и балагана» (вечір спогадів; театралізоване ви-

довище на 2 акти) 

 Нова сцена 

10 
(20:00), 

19 
(18:00) 

– Ж. Сиблейрас «Ветер шумит в тополях» (героїчна комедія 

без антракту) 
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Київський національний академічний театр оперети:  

11–13 – Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

12, 30 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

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

 Камерна сцена 

1, 4, 

11, 22 

– «Дівочий виноград» за п’єсою М. Коляди «Дируватий 

камінь» (комедія тут і зараз) 

27 – «Second love» за п’єсою О. Ісаєвої «Я боюся кохання» 

(мелодрама на 1 дію) 

 Мікросцена 

9, 10, 

27 

– «Піаніст» за п’єсою В. Лєванова «Прощавай, настроювачу!» 

(прелюдія на 1 дію) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

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

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

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

6, 24 – А. Островский «Бесприданница. Версия» (трагіфарс на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

1 
(12:00), 

9 
(16:00) 

– «Мене прислав доктор Хоу» за п’єсою У. Гібсона «Та, що 

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

12 
(19:00), 

27 
(18:00) 

– О. Островський «Без вини винні» (мелодрама на 2 дії) 

 Мала сцена 

5, 19, 

27 
(13:00), 

6 
(12:00) 

– Я. Фрідріх «Мене звати Пітер» (іронічна комедія для дітей 

від 10-ти років) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

20, 27 
(12:00) 

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

 Мікросцена 

9 – «О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и 
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(19:30) Абульфаз» (документальна драма за романом С. Алексієвич 

«Время секонд хенд»). Моновистава у виконанні О. Дудич 

12, 26 
(19:30) 

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

гарбузи». Монодрама у виконанні В. Голосняка 

Київський державний академічний театр ляльок: 

5, 12 
(13:00), 

23 
(11:00) 

– Р. Неупокоєв «A Mouse and the pink ribbon, або Мишка та 

рожева стрічка» (інтерактивна вистава-урок англійської мови 

для дітей від 4-х років) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

9 
(11:00) 

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

ків) 

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

1 (12:00),  

18 (14:00) 

– Р. Смоляр «Червона Шапочка» за мотивами казки  

Ш. Перро (опера на 2 дії) 

16 
(Артистична 

вітальня) 

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

19 
(Артистична 

вітальня) 

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

дію) 

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

4, 27 – І. Франко «Украдене щастя» (пластична драма) 

18, 24 – Д. Шпіро «ЯК НЕ СТАТИ ПОРОХОМ» (напевне комедія) 

  

Київський драматичний театр «Браво»:  

4, 19, 

25 

– Леся Українка «Відьма на ім’я Мавка» (феєрія) 

Театр «Актор»:  

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

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

І. Калашнікової) 

13 
(17:00) 

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

Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

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

 Верхня сцена 

12 – Б. Срблянович «Ролевые игры» (комедія «не по-дитячому») 

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

6, 27 – М. Смілянець «Країна серйозних» (казка для юних мрійників 

з 4-х до 11-ти років) 

Новий драматичний театр на Печерську:  

4, 18 – «Любить» (музична вистава-перформанс за творами  

В. Шекспіра, Ф. Гарсія Лорки, О. Введенського,  

Й. Бродського, А. Чехова) 

29, 30 – «Отрада и утешение. Страницы жизни Сони Гриневой»  

(зі спогадів сучасників) 

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

10 – А. Новиков «Когда деревья были большими, или Не 

волнуйся, ты точно умрешь» 

Театр «Тысячелетие»:  

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

16 – «Мене звати Хома Брут» за мотивами повісті М. Гоголя 

«Вій» (містична комедія) 

27 – «Ремонт или реставрация чувств» (комедія за мотивами 

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Move Over, Mrs. Markham») 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ 

26 
(12:00) 

– «Элла. Сильные умеют верить» (за мотивами казок Ш. Перро 

та братів Грімм «Попелюшка») 

Камерна сцена театру-студії «Тысячелетие» (просп. Григоренка, 26а) 

3, 8, 

15, 24 

– «Навсегда со мной» (лірична комедія за мотивами роману  

С. Ахерн «Посмотри на меня») 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

28 – «Ідеальна сімейка» (ексцентрична комедія). Антрепризна 

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

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

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

10 
(20:00) 

– «Обещание на рассвете» (інсценування роману Ромена Гарі – 

Неда Неждана, І. Зільберман). Антрепризна вистава за участю 

н.а. України О. Богдановича, з.а. України Н. Кондратовської, В. 

Мамчура, М. Черепахіна (до 100-річчя від дня народження 

французького письменника Ромена Гарі) 

 *** 
20 – «Антриос и мужчины» (філософська комедія за п’єсою Я. Ре-

зи «Аrt»). Антрепризна вистава за участю В. Касьяна, В. Сков-

ронського, А. Джеджули 
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На сцені Київського драматичного театру «Браво»: 

Експериментальний театр «Performance» 

12 – Х. Левин «Холоcтяк» (ексцентрична комедія) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

12 – «Два анекдота на ужин» (комедія на 2 дії за п’єсами-

водевілями А. Чехова «Ведмідь» та «Освідчення»). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України О. 

Сумської, О. Вертинського, з.а. України В. Борисюка, Ю. 

Горбунова, Л. Ребрик 

19 – «Варшавская мелодия 2» (за п’єсою Л. Зоріна «Варшавська 

мелодія»). Антрепризна вистава за участю н.а. України, Героя 

України А. Роговцевої, з.а. АРК А. Сеїтаблаєва, з.а. України В. 

Задніпровського, К. Степанкової, А. Ємцова 

20 – В. Красногоров «Давай займемся сексом» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України А. 

Гнатюка, Л. Смородіної, заслужених артистів України А. 

Савченко, Астраї, О. Савкіна (постановка театрального 

агентства «ТЕ-АРТ») 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

Театр-студія «Паяц» (м. Київ) 

12 
(12:00) 

– «Фунтик» (казка для дітей) 

19 
(12:00) 

– О. Уайльд «Зоряний хлопчик» 

27 
(14:00) 

– «Русалонька» за однойменною казкою Г. Х. Андерсена 

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

ки: 

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

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

Л. Яремчук, О. Гетьманський, В. Алдошин 

У приміщенні Центру культури і мистецтв (вул. Ірининська, 6): 

19 – 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 

Національний центр Олександра Довженка (вул. Васильківська, 1): 

18 
(20:00) 

– Кінетична вистава «…але вітер…». Режисер – з.д.м. України 

В. Троїцький 
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ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

Національна опера України: 

3, 4 – Л. Мінкус «Дон Кіхот» (балет на 3 дії). Партія Базиля у 

виконанні соліста Teatro alla Scala (м. Мілан, Італія), 

запрошеного соліста Metropolitan Opera (м. Нью-Йорк, США) 

та Grand Opera (м. Париж, Франція) Л. Сарафанова 

27 – «Men In Motion» (балет на 2 дії; прем’єра). Участь беруть: 

прем’єри Королівського балету Великої Британії (The Royal 

Ballet, м. Лондон) Е. Уотсон, В. Мунтагіров, І. Путров, солісти 

балету М. Бол, В. Зукетті, К. Марні (New Adventures – трупа М. 

Борна, м. Лондон), Д. Проіетто (Норвезький Національний ба-

лет, м. Осло) 

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

ки: 

Гастролі Російського драматичного театру Литви (м. Вільнюс) 
 Основная сцена 

12 – У. Шекспир «Король Лир» (прем’єра) 
 Нова сцена 

12 

(20:00) 
– Э.-Э. Шмитт «Оскар и Розовая дама» (моновистава на 1 дію; 

прем’єра) 

На сцені Київського національного академічного театру оперети: 

2 – А. Тарасуль, Е. Хаит, В. Явник «Одесса-мама-2, или Похо-

ждения бравого солдата Швейцмана» (прем’єра). Антрепризна 

вистава за участю М. Поліцеймака (РФ), з.а. України О. Філі-

монова, Р. Писанки, В. Андрієнка, Я. Гоппа 

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

6 – «Близкие люди» (комедія). Антрепризна вистава за участю  

Л. Артем’євої, М. Добриніна (РФ) 
10 – М. Резник «Любовь по понедельникам» (романтична коме-

дія). Антрепризна вистава за участю А. Чернишова, В. Разбега-

єва, Н. Бочкарьової, М. Добржинської (РФ) 
21 – «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и 

алюминиевых вилках». Вистава комічного театру «Квартет И» 

у складі Л. Бараца, К. Ларіна, Р. Хаїта, О. Демидова (РФ) 
26 – «Мужчина нарасхват» (дуже смішна комедія). Антрепризна 

вистава за участю українського шоумена, сценариста, музика-

нта А. Лірника, російських акторів Є. Нікішина, С. Писаренка, 

М. Горбань 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

5 – «Ёжик в тумане» (музична вистава за мотивами оповідань та 



 8 

(18:00) казок С. Козлова; прем’єра). Антрепризна вистава за участю  

І. Калниньша, А. Ліцітіса, М. Вілсонса (Латвія) 

 *** 
Гастролі Київського академічного обласного музично-драматичного 

театру ім. П. К. Саксаганського (м. Біла Церква) 

6 
(17:00) 

– Г. Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці» (українсь-

ка комедія) 

11 – М. Камолетті «Французька вечеря» (комедія положень на 2 

дії) 

30 – «Кайдашева сім’я» за однойменною повістю І. Нечуя-

Левицького (народне шоу) 

Гастролі Першого академічного українського театру для дітей та 

юнацтва (м. Львів) 

13 
(15:00) 

– «Маленька Відьмочка» за казкою О. Пройслера (магічна каз-

ка для дітей та дорослих на 2 дії) 

 *** 
17 – «Перекрёстки любви» (лірична комедія за п’єсою А. Соколо-

вої «Фантазии Фарятьева»). Вистава Сучасного театру антре-

призи за участю Т. Арнтгольц, С. Горобченка, О. Хмельниць-

кої (РФ) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

 Гастролі Театру «Маски-шоу» (м. Одеса) 

29 – Б. Барский «Орфей и Эвридика» (комедія на 2 дії) 

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

 Майстерня українського театру ҐЕРЦЬ (м. Дніпро) 

13 – «Берестечко» за історичним романом у віршах Л. Костенко 

(прем’єра) 

Національний комплекс «Експоцентр України (ВДНГ, просп. Академіка 

Глушкова, 1): 

Гастролі Мюнхенського театру-студії «InterArt» (Німеччина) 

1–3 
(павільйон 

№ 17) 

– «Неймовірне кохання. Страшне, проте правдиве буття» за 

п’єсою О. Слаповського «Неймовірне кохання» 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

1 – Камерний оркестр «New Era Orchestra» (художній керівник і 

диригент – Т. Калініченко), солісти: Р. Рєпка (клавесин),  

Д. Марченко, Д. Ільїн, Д. Синенко, А. Сабадаш (ударні) 

2 Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і сучас-

ність». «Взяв би я бандуру». Пам’яті Г. Несчотного 
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– Національна заслужена капела бандуристів України ім.  

Г. Майбороди (художній керівник і головний диригент –  

Ю. Курач), солістка – Т. Журавель (сопрано) 

3 Вечір українського фортепіанного концерту. Б. Лятошинсь-

кий – Концерт «Слов’янський» до мінор для фортепіано з 

оркестром, Л. Ревуцький – Концерт фа мажор для форте-

піано з оркестром 

– Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр Ук-

раїни (художній керівник і головний диригент – М. Лисенко), 

соліст – Є. Ржанов (фортепіано) 

4 Фортепіанний концерт Р. Шумана 
– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – н.а. України Р. Кофман), солістка –  

Е. Вірсаладзе (фортепіано) 

5 «Усміхнімось!». Остап Вишня, П. Глазовий 
– Н.а. України, Герой України А. Паламаренко (художнє сло-

во) 

6 Королівський концерт. Вісім сонат для флейти і клавіру.  

З репертуару Фрідріха Великого (1712–1786) 

– Ю. Шутко (флейта), Ю. Кот (фортепіано) 

8 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), соліст – О. Семененко (скрипка) 

10 – Н.а. України Л. Ларікова (сопрано). Національний академіч-

ний оркестр народних інструментів України (художній керів-

ник і головний диригент – н.а. України В. Гуцал). Участь бере 

Т. Столяр (бандура) 

11 – Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), солісти: В. Борисов (скрип-

ка), І. Бутрій (альт) 

12 Вечір фортепіанної музики 
– М. Яновицький (фортепіано, США) 

13 NotaBene Quintet 
– М. Грінченко (скрипка), А. Павлов (скрипка), І. Грицишин 

(альт), А. Полуденний (віолончель), Р. Лопатинський (фортепі-

ано) 

14 – Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-

гент – Е. Пехк, Естонія) 

16 «Карпатська рапсодія». Г. Майборода, Л. Колодуб, К. Домі-

нчен, Л. Затуловський 
– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз) 

18 Абонемент № 6 – «Скрипкова музика» 
– Д. Кузнецовайте (Литва), Академічний симфонічний оркестр 
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Національної філармонії України (диригент – н.а. України  

М. Дядюра) 

19 Концерт циклу «Наш сучасник Бах» (Бах&Шостакович) 
– Київський камерний оркестр (головний диригент – н.а. Укра-

їни М. Дядюра), солісти: н.а. України Т. Штонда (бас), А. Роді-

на (сопрано) 

20 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (художній керівник і головний диригент – н.а. України 

В. Сіренко), солісти: М. Грінченко (скрипка), А. Александров 

(віолончель) 

21 «Хорал безсмертя». До Дня Гідності та Свободи. ХІ Між-

народний фестиваль мистецтв «Діалоги культур». Міжна-

родний цикл концертів «Елітні вечори камерної музики Єв-

генії Басалаєвої». До Дня пам’яті жертв голодоморів. 

ХХXІІІ концерт «Хорал безсмертя» 
– Н.а. України Є. Басалаєва (фортепіано), н.а. України І. Кали-

новська (орган), Муніципальна академічна чоловіча хорова ка-

пела ім. Л. Ревуцького, Заслужений академічний симфонічний 

оркестр Українського радіо, ансамбль ударних інструментів 

«Арс Нова», Київський камерний ансамбль «Контрасти Київ-

Класік» (диригент – н.а. України В. Шейко) 

23 «Якби мені дістали струн живих…». Композитор І. Кири-

ліна 

– Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник – з.а. 

України В. Чорнокондратенко), К. Кондрашевська (сопрано), 

Р. Лоцман (народний спів), Т. Школьна (народний спів), В. 

Кнорозок (фортепіано), М. Сидоренко (орган), хор «Зорі» Ди-

тячої школи мистецтв № 5 м. Києва, Український народний 

хор ім. С. Павлюченка Київського національного університету 

культури і мистецтв. Партія фортепіано – з.д.м. України І. Ки-

риліна 

24 Концерт циклу «Італійський звук». За підтримки Італійсь-

кого інституту культури в Україні 
– Струнний квартет «Quartetto di Venezia» (Італія): А. Віо 

(скрипка), А. Баттістон (скрипка), Д. Ді Вакрі (альт), А. Занін 

(віолончель) 

25 Скрипковий концерт А. Хачатуряна. За підтримки Посоль-

ства Казахстану в Україні, Австрійського культурного фо-

руму 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – В. Протасов), солістка – А. Мусаходжаєва 

(скрипка, Казахстан) 

26 Цикл концертів «Парад юних талантів. Діти і музика». 

Концерт «Душі і серця вічний спів» 
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– Дівочий хор «Вогник» Київського Палацу дітей та юнацтва 

(художній керівник – С. Степаненко). Участь беруть дитячі хо-

рові колективи м. Києва 

27 Ювілейний концерт В. Чорнокондратенка 
– Ансамбль народних інструментів «Дивограй» (керівник – з.а. 

України В. Чорнокондратенко), ансамбль народних інструмен-

тів «Рідні наспіви», тріо бандуристок Українського радіо, ан-

самбль народної музики «Первоцвіт» Київського Палацу дітей 

та юнацтва, С. Грінченко (баян), Ю. Алексик (балалайка), Я. 

Руденко (народний спів), К. Кондрашевська (сопрано), Р. Яко-

бінчук (мецо-сопрано), Д. Бєлозор (художнє слово) 

28 Вечір української вокальної і фортепіанної музики 

– А. Гура (сопрано), Л. Деордієва (фортепіано). Участь беруть: 

Р. Майборода (баритон), Є. Дашак (фортепіано) 

30 – Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – Т. Кучар, США), солістка – К. Манукян 

(скрипка, США) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

3 – Н.а. України І. Калиновська (орган), В. Чікіров (ліричний 

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

4 Від класики до джазу 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України І. Пліш 

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

К. Баженова (фортепіано) 

5 На відстані століть. Музика Й. С. Баха та Є. Льонка 

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

7 До 65-річчя заснування заслуженого ансамблю України 

Квартету ім. М. Лисенка 

– У концерті беруть участь: н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. 

України І. Пліш (сопрано), з.а. України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), з.д.м. України, з.а. Дагестану Н. Магомедбекова 

(фортепіано), К. Баженова (клавесин) 

8 Твори Й. С. Баха та В. А. Моцарта 

– М. Сидоренко (орган) 

9 Святковий концерт до Всеукраїнського дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва 

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

(орган), В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко (колоратурний 

бас) 

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

О. Мороз (кларнет), з.а. України І. Харечко (орган) 

11 Музика доби бароко 

– Герой України, н.а. України О. Басистюк (сопрано),  
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Г. Бубнова (орган) 

12 – Творчий вечір н.а. України, художнього керівника Ансамблю 

класичної музики ім. Б. Лятошинського В. Іконник-Захарченко 

14 Твори Й. С. Баха 

– Г. Бубнова (орган) 

15 Від бароко до сучасності 

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

(труба), з.а. України В. Балаховська (орган) 

16 Італійська музика XVI–XIX ст. 

– З.а. України І. Харечко (орган) 

17 Маловідомі твори класицизму 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), Т. Рой (флейта), М. Білич 

(скрипка), Р. Борковський (альт), У. Макеєва (гобой),  

Ю. Багмет (фортепіано), М. Сидоренко (орган) 

18 До 260-річчя від дня народження В. М. Моцарта 

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

С. Котко (колоратурний бас), А. Шипак (скрипка), Я. Венгер 

(альт), О. Мороз (кларнет), Г. Бубнова (орган) 

19 Концерт пам’яті н.а. України Г. Туфтіної (1933–2007) 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), з.а. України М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), О. Матушенко (сопрано), з.а. Бурятії  

Л. Реутова (фортепіано) 

21 – М. Сидоренко (орган), Т. Рой (флейта), Є. Кострицький 

(скрипка), Н. Фоменко (клавесин) 

22 Італійська музика XVI–XVII ст. 

– З.а. України Н. Лаврєнова (мецо-сопрано), з.а. України  

І. Харечко (орган), М. Білич (скрипка) 

23 «Ночі в садах Іспанії». До 140-річчя від дня народження 

Мануеля де Фальї 

– Оркестр ансамблю класичної музики ім. Б. Лятошинського 

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

диригент – з.д.м. України Б. Пліш, солісти: з.а. України  

Н. Кравченко (фортепіано), з.а. України А. Остапенко (гітара), 

Н. Фоменко (клавесин) 

24 Шедеври органної музики 

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

25 Від Гайдна до Бернстайна 

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

України І. Пліш (сопрано), з.а. України М. Ліпінська (мецо-

сопрано), Т. Рой (флейта), К. Баженова (фортепіано), з.а. 

України В. Балаховська (орган) 

26 «Молитва» 

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

Г. Бубнова (орган) 



 13 

28 «Український сувенір» 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», з.а. України М. Ліпінська 

(мецо-сопрано), В. Чікіров (ліричний баритон), С. Котко 

(колоратурний бас), з.а. України А. Ільків (труба), Т. Рой 

(флейта), Г. Бубнова (орган), з.а. Бурятії Л. Реутова 

(фортепіано), К. Баженова (фортепіано) 

29 «Музика кохання» 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), н.а. України В. Кошуба 

(орган), з.а. України Н. Пилатюк (скрипка), Т. Войтех 

(фортепіано) 

30 Генії доби бароко 

– Камерний ансамбль «Київ», з.а. України В. Балаховська 

(орган), Н. Фоменко (клавесин) 

Національна опера України: 

2 – Є. Станкович у національному проекті «ТРИ "С": Скорик – 

Станкович – Cильвестров» (світова прем’єра Концерту № 2 для 

віолончелі з оркестром н.а. України, Героя України Є. 

Станковича). Участь беруть: Академічний хор ім. П. 

Майбороди Національної радіокомпанії України (диригент – 

Ю. Ткач), Заслужений академічний симфонічний оркестр 

Національної радіокомпанії України (диригент – н.а. України 

В. Шейко), соліст – О. Пірієв (віолончель) 

11 
(17:00, 

20:00) 

– «Legends of Film Music» (концерт на 3 відділи). Музика  

Е. Морріконе (Ennio Morricone), Дж. Вільямса (John Williams), 

Х. Ціммера (Hans Zimmer) до кінофільмів «Перл Харбор», «Ін-

діана Джонс», «Хороший, поганий, злий», «Зоряні війни», «Те-

рмінал», «Новий кінотеатр "Парадізо"», «Легенда про піаніс-

та», «Одного разу в Америці», «Професіонал», «Гладіатор» та 

ін. Виконавці: симфонічний оркестр «Lords of the Sound» (ди-

ригенти – В. Фізер, В. Саражинський), Національний академіч-

ний духовий оркестр України (диригент – М. Мороз), Народна 

академічна хорова капела ім. П. Чубинського 

26 – В. А. Моцарт «Реквієм» (12 частин) у виконанні солістів опе-

рної трупи, хору та оркестру театру 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

2 – «Великая классика». Концерт скрипаля-віртуоза Ш. Мінца 

(Ізраїль) у супроводі симфонічного складу оркестру «Віртуози 

Києва» (диригент – Д. Яблонський, США – Ізраїль). 

До 25-річчя дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем 

5 
(19:30) 

– «Все буде гаразд». Концерт народних артистів України  

Т. Петриненка і Т. Горобець у супроводі симфонічного 

оркестру «Lords of the Sound» 
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27 – «Крила. Вечір з Богданом». Ювілейний вечір з нагоди 75-

річчя від дня народження н.а. України, Героя України  

Б. Ступки (1941–2012) 

Київський національний академічний театр оперети: 

25 – «Симфонічний коктейль у стилі блюз». Джазові та блюзові 

мелодії Дж. Гершвіна, Л. Веббера, А. Маркеса у виконанні 

симфонічного оркестру (диригенти – з.а. України О. Мадараш, 

В. Врубльовський), солістів та хору театру. Соліст – Ф. 

Файльмайр (фортепіано, Австрія) 

26 – «Танго життя». Танцювально-пластичне шоу у виконанні ар-

тистів балету театру 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

7 – «3 години у Парижі». Кращі хіти французьких мюзиклів: 

«Нотр-Дам де Парі», «Моцарт. Рок Опера», «Ромео і 

Джульєтта», «Десять заповідей», «Старманія». Оригінальні 

виконавці: М. Лаконте, М. Лоран, С. Кара, Солаль, Л. Бан, Я. 

Діб та ін. Диригент – К. Меджебер 

9 – Євангельські пісні в автентичному виконанні London 

Community Gospel Choir (лондонський Госпел-хор) 

10 – Концерт Державного академічного ансамблю народної пісні і 

танцю Грузії «Erisioni» 

11 – «Ian Gillan sings Deep Purple». Хіти британського рок-гурту 

«Deep Purple» у виконанні рок-вокаліста Я. Гіллана. Участь 

беруть: Don Airey Band, симфонічний оркестр (диригент – 

Stephen Bentley-Klein), гурт Papa Le Gál 

16 – «Золотые Киты». Ювілейний концерт дуету «Потап і Настя» 

17 – «З Вами Я…». Концерт естрадного співака М. Грицкана (м. 

Чернівці) у супроводі гурту «Гранд» 

19 – Великий сольний концерт О. Полякової 

24 – Нова концертна програма Національного заслуженого 

академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського 

(художній керівник – н.а. України, Герой України М. Вантух) 

27, 28 – Вечір пам’яті естрадного співака, композитора-пісняра н.а. 

України М. Мозгового (1947–2010) 

29 – Танцювальне шоу балетної трупи «Complexions Contemporary 

Ballet» (США) під керівництвом Д. Родена і Д. Ричардсона 

30 
(18:30) 

– «Незабутній Назарій Яремчук». Концерт пам’яті з нагоди 65-

річчя від дня народження естрадного співака н.а. України  

Н. Яремчука (1951–1995). Участь беруть: Герой України, н.а. 

України Н. Матвієнко, народні артисти України Т. Петриненко, 

Т. Горобець, О. Білозір, І. Попович, П. Дворський,  
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Л. Сандулеса та ін. 

 Малий зал 

15 – «В єдності сила!». Благодійний концерт для допомоги 

пораненим бійцям у зоні АТО. Участь беруть зірки української 

естради. Ведучий – Д. Оськін 

17 – «Nine» (за мотивами однойменного фільму). Мюзикл-шоу у 

виконанні акторів Театру «DarimStar» (м. Київ) 

Національна музична академія України ім. П. Чайковського 
(Консерваторія):  

3 – «Я обійму вас музикою». Нова програма мистецтвознавця, 

музиканта, письменника-публіциста, поета, філософа М. Ка-

зініка. Участь беруть: Б. Казінік, В. Зубков 

13 

(13:00, 

16:00, 

19:00) 

– «Володарі тіней. 100 % занурення». Вистава Театру тіней 

«Tеulis» 

24 – «Життя – арена!». Творчий вечір н.а. України О. Богданови-

ча 

27 – Jazz Hits Show «Back in New York»-2. Світові хіти джазової 

та фанк-музики у виконанні музикантів jazz band «Back in 

New York», В. Барми (труба), mr. Pаpik (вокал), Nataly Soul 

(вокал) 

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

1 – «Парк золотий осіннього романсу». Вечір романсу та поезії 

за участю солістів київських музичних театрів і колективів 

4 – «Я була живою». Вистава за книгою М. Матіос «Чотири 

пори життя». Режисер – Г. Гладких. Вечір жіночого портрету у 

музиці, поезії і драмі (у рамках програми «Молоді режисери 

України представляють») 

5 – «Серце лебедя». Музична вистава за щоденниками балерини 

А. Павлової. Режисер – Т. Зозуля (прем’єра) 

8 – Вечір українського романсу за участю солістів київських му-

зичних театрів і колективів (до 120-річчя від дня народження 

В. Косенка, 1896–1938) 

15 – «Коло співочих сердець». Українсько-грузинський 

міжнародний мистецький проект. «Як тебе не любити…». 

Музичний вечір за участю солістів київських музичних театрів 

і колективів. Гість програми – Б. Гогінашвілі (Грузія) 

16 – «Коло співочих сердець». Українсько-грузинський міжнаро-

дний мистецький проект. «Моя єдиная любове». Театральний 

проект н.а. України О. Кравченка за творами Лесі Українки 

18 – «Коло співочих сердець». Українсько-грузинський 
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міжнародний мистецький проект. «Будка Ч. 27». Вистава за 

драмою І. Франка. Режисер – А. Дзнеладзе (до 160-річчя від 

дня народження І. Франка, 1856–1916) 

22 – «Малий Мирон». Моновистава Т. Олійникової за творами І. 

Франка. Режисер – Н. Водолазко (до 160-річчя від дня 

народження І. Франка, 1856–1916) 

24 – «Фіра!». Єврейська драма за п’єсою Л. Улицької «Мой внук 

Вениамин». Режисер – Ю. Федоренко (у рамках програми 

«Молоді режисери України представляють») 

25 – «Криваве весілля». Вистава за трагедією Ф. Гарсія Лорки. 

Режисер – А. Вервейко. Вечір творів Ф. Гарсія Лорки за учас-

тю солістів київських театрів і колективів (у рамках програми 

«Молоді режисери України представляють») 

29 – «І на оновленій землі…». Музично-літературний проект н.а. 

України О. Кравченка за творами Т. Шевченка 

Київський Палац дітей та юнацтва: 

4 
(12:00), 

5  
(12:00), 

15:00) 

– «Неймовірна подорож у часі» (інтерактивна вистава для 

дітей). Участь беруть: гуртківці творчого центру «АРТ-

МІКС», народні художні колективи: дитячо-юнацький цирк 

«Але-ап», естрадно-духовий оркестр «Юність», ансамбль 

сучасної хореографії «Фламінго» 

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

5  
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 1-й. «Симфонічна абетка для 

дітей та їхніх батьків» 

9 
(Артистична 

вітальня) 

– «Я – романтика!». Концерт-вистава у виконанні хору 

театру (до Дня української писемності та мови) 

26 – Дж. Россіні «Стабат матер». Виконавці: солісти, хор, 

симфонічний оркестр театру (до 83-х роковин Голодомору) 

27  
(12:00) 

– Музичні класики. Класик 2-й. «Балетна абетка для дітей 

та їхніх батьків» 

Національний цирк України: 

2 
(14:00), 

5, 6, 12, 

13, 19, 

20, 26, 

27 
(12:00, 

16:00), 

25 
(18:00) 

– «Екстрим Арена» (нова міжнародна програма) 
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Будинок актора: 

1 – Тріо «Doctor Jazz». Джазові стандарти. Виконавці: О. Ткачук 

(фортепіано, вокал, хроматична гармоніка), Ю. Бербенюк (кон-

трабас), О. Кобцев (ударні) 

2 – «Перевтілення». Музична програма А. Толстопод (фортепіа-

но) 

3 – «Любов, що об’єднала віки». Сольний концерт Х. Корецької 

(сопрано). Участь беруть: І. Чекан (скрипка), з.а. Бурятії Л. Ре-

утова (фортепіано), ведуча – Н. Гінкул 

4 – «Ангел мой, ты видишь ли меня?» (Ф. И. Тютчев). Літерату-

рно-музична драма (музика н.а. України В. Губи, автор літера-

турної композиції – Ю. Зморович). Виконавці: н.а. України  

Р. Недашківська, Ю. Зморович 

5 – М. Себастіан «Безіменна зірка» (лірична комедія). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

6 
(14:00) 

– «Пуччіні, Маскан’ї, Леонкавалло». Концерт в рамках проекту 

«Inspiration Classic». Виконавці: К. Болкуневич (сопрано),  

К. Мікаелян (фортепіано). Участь бере Ю. Михайлюк 

(баритон). Ведуча – О. Братик 
 

(19:00) 
– К. Сінчілло «До» (любовний трикутник). Вистава КХАТу. 

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

ник – К. Сінчілло 

7 – «Музичні генії XX століття». Програма струнного квартету 

«Cordes». Виконавці: Я. Морозова (скрипка), К. Мороз (скрип-

ка), І. Польова (альт), О. Дворська (віолончель) 

8 – «Маска і душа». Вистава-концерт пам’яті Ф. Шаляпіна. Ви-

конавці: П. Денисенко (бас), за роялем – М. Чикаренко 

9 – Вечір фортепіанного джазу. З.а. України В. Соляник (форте-

піано) та друзі (авторські імпровізації та джазові стандарти) 

10 – «Нова філармонія» представляє. «Романтик зі Сходу». Єди-

ний сольний концерт піаніста Лі Бонг Кі (Південна Корея) 

11 – В. Шекспір «Гамлет» (посміховисько). Вистава КХАТу 

(прем’єра). Головний режисер – з.а. України В. Кошель, худо-

жній керівник – К. Сінчілло 

12 – Ю. Максименко «Хромая балерина» (сучасна драма на 1 дію, 

прем’єра). Виконавці: Ю. Максименко, Р. Мірошниченко, К. 

Данилова, А. Суханова (театральний проект Ю. Максименко) 

13 – С. Кисельов, А. Рушковський «Єврейський годинник» (су-

часна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. Укра-

їни В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

15 – «Київські солісти» запрошують. Творча майстерня М. Кото-

рович презентує програму скрипкових мініатюр «Три апельси-

ни» 
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16 – Сольний концерт з.а. України І. Завадського (кнопковий ако-

рдеон) 

17 – М. Камолетті «Любов під соусом». Вистава Театру «ШкаFF» 

(м. Київ) 

18 – Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

19 – Лопе де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспансько-

му стилі). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. 

Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

20 – А. Чехов «Чайка» (комедія – сучасний романс). Вистава 

КХАТу. Головний режисер – з.а. України В. Кошель, художній 

керівник – К. Сінчілло 

23 – «Нова філармонія» представляє. «День Рахманінова». Кон-

церт ансаблю солістів «Леополіс» (м. Львів) 

25 – «Київські солісти» запрошують. «Музичне рістретто» із тво-

рів Д. Шостаковича, Л. Андерсена, В. Сильвестрова,  

А. П’яццолли, М. Скорика, Дж. Солліма. Солісти: С. Казаков 

(віолончель), І. Пацовський (віолончель) 

27 
(17:00) 

– «Калейдоскоп». Творчий вечір О. Березовенко (фортепіано). 

Участь беруть: з.д.м. України Т. Коваль (сопрано), народні ар-

тисти України М. Коваль (баритон), М. Тищенко (тенор),  

В. Жолдакова (скрипка), В. та Г. Павлови (скрипка), М. Віт-

ковський (кларнет, саксофон), гурт «MEN’S CLUB», студенти 

та випускники Київського інституту музики ім. Р. Глієра. Ве-

дуча – В. Пешкова 

29 
(19:30) 

– «Всесвiт звуку». Концерт-медитацiя етнічної музики. Тувiн-

ський шаман Н. Ооржак (горловий спів, iгiль, шаманський бу-

бен), з.а. України В. Соляник (рояль, клавiшнi) 

30 – Ф. Достоевский «Кроткая». Моновистава у виконанні з.а. 

України М. Фіци. Режисер – з.а. України Ю. Одинокий 

Будинок кіно: 

2 
(18:30) 

– Прем’єра документального фільму «Михайло Грушевський» 

(із серіалу «Гра долі») (режисер – В. Вітер, ведуча – Н. Сопіт, 

Студія «Віател», 2016 рік) 

3 
(17:00, 

Малий 

зал) 

– Круглий стіл на тему: «Іван Драч і українське кіно». Участь 

беруть: І. Драч, В. Скуратівський, А. Ткаченко, Б. Жолдак,  

С. Чернілевський. Ведуча – Л. Брюховецька 

3 
(17:00, 

Чер-

воний 

зал) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Академік Сер-

гій Комісаренко» (режисер – О. Муратов, Україна, 2016 рік) 
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5 
(20:00) 

– «Классика для всех. Концерт при свечах». Нова музична про-

грама у виконанні оркестру «Віртуози Києва» (головний дири-

гент – Д. Яблонський) 

7 
(18:30) 

– Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

Кіноактор Д. Паланс (Володимир Палагнюк) (1919–2006) 

– Художній фільм «Кафе "Багдад"» (режисер – П. Адлон, 

США, 1987 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

9 
(18:30) 

– Творча зустріч з режисером Сергієм Рахманіним. Показ ху-

дожнього фільму «Людина К» (режисер – С. Рахманін, Одеса, 

1993 рік). Модератор вечора – кінооператор Ю. Гармаш 

10 
(18:00) 

– Ювілей фільму «Заручники часу» (режисер – В. Степанян, 

Україна, 2001 рік) 

13 
(17:00) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

Будинку кіно». Художній фільм «Джульєтта» (режисер –  

П. Альмодовар, Іспанія, 2016 рік) 

14 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

Кіноактор Е. Дмитрик (Дмитрюк) (1908–1999) 

– Художній фільм «Перехресний вогонь» (режисер – Е. Дмит-

рик, США, 1947 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сук-

ненко 

16 
(18:00, 

Синій 

зал) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Михайло Гриш-

ко. Тріумф і трагедія таланту» (режисер – Ж. Бебешко, ДТРК 

«Культура», 2016 рік) 

16 
(18:30, 

Чер-

воний 

зал) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Капітан фантастік» (режисер – М. Росс, 

США, 2016 рік) 

17 
(18:00 

– Вечір пам’яті видатного українського режисера науково-

популярного кіно, з.д.м. України Фелікса Соболєва (1931–

1984) 

18–20 – ХХІІІ Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів «Крок–

2016: у рідній гавані» 

21 
(18:30) 

Наш ілюзіон. Цикл «Наші співвітчизники у світовому кіно». 

Кіноактор Е. Дмитрик (Дмитрюк) (1908–1999) 

– Художній фільм «Молоді леви» (режисер – Е. Дмитрик, 

США, 1947 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

22 
(18:00) 

– Забуте кіно. Художній фільм «Ребекка» (режисер – А. Хіч-

кок, США, 1940 рік). Вступне слово кінознавця О. Мусієнко 

23 
(18:30) 

Фільми-презери міжнародних кінофестивалів 

– Художній фільм «Маргарита» (режисер – К. Джаннолі, 

Франція, Чехія, Бельгія, 2015 рік) 

25 
(18:30) 

– Прем’єра документально-просвітницького фільму «Загаль-

ний зшиток» (автор сценарію – С. Тримбач, режисер – Ю. Ла-



 20 

заревська, 2016 рік) 

25, 26  
(20:00) 

– «Jazz Love Songs» (романтичні джазові композиції). Участь 

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

оркестр «Віртуози Києва» 

26  
(12:00) 

– «Спляча красуня». Твори П. Чайковського у виконанні Наці-

онального ансамблю солістів «Київська камерата» (художній 

керівник – н.а. України В. Матюхін), текст читає Л. Ребрик 

(проект «Казки з оркестром») 

28 
(18:00) 

– Відкриття Київського міжнародного фестивалю документа-

льних фільмів «Кінолітопис–2016». Прем’єрний показ докуме-

нтального фільму «Микола Вінграновський. Він народився на 

сонячній стороні» (режисер – Л. Михалевич). Показ докумен-

тального фільму «Голубі сестри людей» (режисер – М. Вінгра-

новський) 

29 
(18:00) 

– Ювілейний вечір Івана Драча. Прем’єрний показ документа-

льного фільму «ІВАН ДРАЧ. В ПОШУКАХ МАРОЙКИ»  

(режисер – І. Шатохіна, Україна, 2016 рік) 

30 
(18:00) 

– Закриття Київського міжнародного фестивалю документаль-

них фільмів «Кінолітопис–2016». Ретро показ документальних 

фільмів до 85-річчя студії «Укркінохроніка» 

Київський міський будинок вчителя: 

11 – «Намисто красних пісень». Українські народні пісні у вико-

нанні Академічного камерного хору «Хрещатик» (прем’єра). 

Художній керівник і диригент – з.а. України П. Струць 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

1 – «Bridging the Worlds». Концерт гітариста-віртуоза Е. Тонне 

(Estas Tonne) 

4 – Концерт естрадної співачки І. Федишин (м. Львів) 

7 – Концерт гурту «De Phazz» (Німеччина). Презентація нового 

альбому «Prankster Bride» 

9 – Концерт американського джазмена В. Вутена (бас-гітара). 

Участь беруть: Д. Чемберс (барабани), Б. Франсешині (саксо-

фон) 

12 – «Українські мелодії та кращі хіти». Концерт бельгійського 

композитора і гітариста-віртуоза Ф. Гойї (Francis Goya) за уча-

стю Національного камерного ансамблю «Київські солісти» 

17 – «БГ Simphonia». Нова програма музиканта, поета, компози-

тора Б. Гребенщикова (РФ). Участь беруть: оркестр «Віртуози 

Києва», музиканти гурту «Аквариум»: О. Зубарєв (гітари, РФ), 

Б. Фіннеган (флейти, Ірландія), Л. Бредлі (перкусія, Ірландія), 

диригент – музикант, композитор, клавішник гурту «Океан 

Ельзи» М. Єліч (Сербія) 
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18 – «Соколята». Концерт пам’яті В. Хурсенка (1966–2009; до 50-

річчя від дня народження співака і композитора) 

19  
(18:00) 

– Фестиваль «Осінній джазовий марафон 2016» за участю зірок 

українського джазу. Ведучі: музикознавець П. Полтарєв,  

А. Корсак 

20 – «Ромео + Джульєтта» за мотивами твору В. Шекспіра, музика 

С. Прокоф’єва (модерн-балет на 2 дії). Виконавці: танцюристи 

трупи «Ukraine Modern Ballet» 

25 – «5 років». Концерт співака, автора-виконавця А. Мірзояна. 

Участь беруть: А. Шмаргун (ударні), С. Лаврик (фортепіано), 

В. Лебедєв (саксофон), О. Лозовський (гітара), В. Корнієнко 

(бас-гітара) 

29 – Концерт співака і композитора Pupo (Італія) 

У приміщенні музею книги і друкарства України: 

9 
(18:30) 

Культурно-мистецьке свято до Дня української писемності та 

мови 

– Святковий концерт за участю вокального дуету «ТЕЛЬНЮК: 

Сестри», фронтмена фолк-метал-гурту «Тінь Сонця» С. Васи-

люка (м. Київ), письменника В. Шкляра та ін. Ведучий –  

Ю. Доник 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

18  
(20:00) 

– «Стихи и джаз. Любовная лирика» (джазово-поетичний 

вечір). Вірші та листи Й. Бродського, К. Воннегута, Г. Г. 

Маркеса, Є. Євтушенка, В. Гюго у виконанні поета В. Якімова, 

джазові імпровізації: О. Саранчин (фортепіано), М. Кистеньов 

(контрабас), О. Чернишова (вокал) 

25 – Творчий вечір поета І. Губермана (Ізраїль) 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ»: 

10, 26 – «Віденські класики». Концерт класичної музики у виконанні 

симфонічного оркестру «Ocean’s Symphony Orchestra» (дири-

гент – М. Мороз). Ведучий – І. Якімов 
19 – Великий сольний концерт н.а. України, Героя України Н. 

Матвієнко. Участь бере Національний ансамбль солістів «Ки-

ївська камерата» 
22 – «Золотые шлягеры». Гала-концерт кращих пісень ВІА «Пла-

мя» (РФ) 
23  

(19:30) 
– «"Rammstein" з симфонічним оркестром» (прем’єра кавер-

шоу). Хіти німецького метал-гурту «Rammstein» у виконанні 

симфонічного оркестру «Lords of the Sound», рок-гурту «Ричи 

Колючий» (м. Харків) 
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ЦКМ НАУ: 

12 – Концерт фолк-рок-гурту «Мельница» (РФ). Презентація но-

вого альбому «Химера» 

У концертному залі Національної спілки композиторів України (вул. Пушкінсь-

ка, 32): 

4 – Концерт К. Худякової (скрипка) у супроводі Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата» (диригент – н.а. Украї-

ни В. Матюхін) 

У приміщенні Дому освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницько-

го, 57б): 

2 
(20:00) 

– «Homage to Rafael Sarnecki, vol. 2». 301-й концерт проекту О. 

Когана «Тема з варіаціями. Live 3.0». Джазова музика амери-

канського гітариста польського походження Р. Сарнецкі. Ви-

конавці: О. Половінська (вокал), М. Кременок (саксофон), М. 

Шерстньова (фортепіано), І. Диба (гітара), Я. Товарянський 

(бас), М. Домашов (ударні) 

4 – «Добрий музично-літературний вечір». Творча зустріч з пи-

сьменниками, видавцями Д. та В. Капрановими 

У приміщенні «TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL» (вул. Ольгинська, 6): 

3 
(19:30) 

– Кінопоказ у супроводі тапера. «Ягідка кохання» (короткоме-

тражна кінокомедія О. Довженка, 1926 р.), «Собаче життя» («A 

Dog’s Life», короткометражна кінокомедія Ч. Чапліна, 1918 р.). 

Тапер – піаніст-віртуоз, композитор Б. Решетілов 
7 

(19:30) 
– «Між полюсами». Музика епохи бароко у виконанні К. Бой-

чук (скрипка), В. Крускаль (фортепіано). Спеціальний гість – 

Ю. Зброжек (контрабас) 
18 

(19:30) 
– Концерт ансамблю «Kavananich». Виконавці: М. Бондаренко 

(скрипка), О. Лозовик (скрипка), І. Рязанцев (скрипка), А. Не-

геля (фортепіано) 
26 

(19:30) 
– Світові хіти поп-музики у виконанні ансамблю «Melody Girls 

of Ukraine» (художній керівник і диригент – К. Давидова) 

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

до 20 – «Поляки і німці. Історії діалогу». Виставка просто неба (з 

історії польсько-німецького примирення наприкінці 1980-х 

років) 
протягом 

місяця 
– «Анна Ярославна – княжна Київська» (археологічні 

старожитності кінця Х – середини ХІІІ ст., твори 

образотворчого мистецтва, нумізматика) 

 – «Від гривни до гривні». Виставка, присвячена 20-річчю 
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проведення грошової реформи в Україні (історія створення 

сучасних обігових та пам’ятних монет України) 

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

АТО 

 – «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) 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми кін-

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

ткані вироби) 

 − «З історії грошового обігу в Україні» 

Національний музей «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3): 

протягом 

місяця 
– «163. Одна зернина – одна людина» (виставка-інсталяція). 

Мистецький проект Р. Бортника (м. Відень, Австрія) 

Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»: 

до 20 – «Слово, обірване у Биківні». Фотодокументальна 

виставка (співорганізатор проекту – Українське незалежне 

видавництво «Смолоскип») 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 14 – Живопис піаніста, педагога з.д.м. України І. Рябова 

(1930–2006) 

з 17 – Кераміка, графіка, живопис родини Ісупових 
 Будинок митрополита 

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 (Австра-

лія) 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-
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бору ХІІ ст.» 

 У приміщенні пам’ятки архітектури «Брама Заборовсь-

кого»: 

до 15 – Виставка левкасу учнів Дитячої школи мистецтв № 5  

м. Києва 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

 Виставкова зала Успенського собору 
протягом 

місяця 
– «Наріжний камінь». Культурно-мистецький проект до 

25-річчя незалежності України (сакральні раритети з 

фондів заповідника, історико-етнографічна колекція 

Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав», м. Переяслав-Хмельницький, Київська 

обл., живопис з.д.м. України Ю. Нагулка) 
 Виставкова зала Великої Лаврської Дзвіниці 

 – «Натхненні Лаврою». Живопис, акварелі О. Чобітько, 

В. Зайцевої, М. Андрієвської (до 90-річчя 

Національного Києво-Печерського історико-

культурного заповідника) 
(корпус № 1) – «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври (з 

колекції 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) – «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській 

лаврі» (до 400-річчя заснування друкарні Києво-

Печерської лаври) 
 – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 
(корпус № 25) – «Шедеври світового вбрання XIX – поч. XX ст. 

(вінчальна палітра)». Виставка європейського костюму 

та аксесуарів 1800–1930 рр. (жіночі вінчальні костюми, 

взуття, віяла, капелюшки, дитячі іграшки) 

Національний художній музей України: 

до 27 – Виставка картини В. Трубіної «Цар-риба» (з нагоди 

передання картини художницею, яка проживає у США, до 

фондів музею) 

Національний музей літератури України: 

до 12 – «Золота харизма Івана Драча». Виставка до 80-річчя 

сучасного поета, перекладача, драматурга, кіносценариста, 

громадського діяча Героя України І. Драча 
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 – «Іван Багряний: душа поета і митця». Виставка до 110-

річчя від дня народження письменника і публіциста, 

політичного діяча І. Багряного (з фондів музею та 

Бібліотеки ім. О. Ольжича) 

1–12 – «Краса душевної палітри». Виставка українських 

художників-живописців родини Деряжних  

1–15 – «Щасливі жінки». Виставка художніх робіт Н. Голдман  

16–30 – «Сичі в гаю перекликались». Виставка флора-мозаїчних 

об’ємних панно з.м.н.тв. України О. Літус 

з 22 – Виставка до 90-річчя Інституту літератури ім. Т. Г. 

Шевченка НАН України 
протягом 

місяця 
– Виставка янголів Луганського музею «Музей на крилах» 

(м. Кремінна) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 20 – Вистава «В. Шекспір. Урок англійської» (присвячена 400-

літтю від дня смерті видатного англійського драматурга В. 

Шекспіра) 

1–13 – «Абстракція: за межами очевидного». Виставка творів 

київських художників (до 150-річчя від дня народження 

живописця, графіка, теоретика мистецтва В. Кандинського, 

1866–1944) 

3 18 – «Трієнале сценографії ім. Д. Лідера». Виставка творів 

художників театру 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

до 7 – «Три тони». Живопис О. Анда, Ю. Вакуленка, з.х. України 

М. Муравського 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 7 – «Вічний пейзаж». Виставка творів професора Лі Гена 

(Китай) 

1–13 – Виставка, присвячена Єврейському науковому інституту в 

м. Вільнюсі (YIVO) 

Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка: 

протягом 

місяця 
– «Він тут ходив...». Виставка живопису студентів 

художнього об’єднання «Струна» майстерні пейзажного 

живопису Національної академії образотворчого мистецтва 

та архітектури (м. Київ) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 21 – «Порцелянова пластика». Виставка творів В. Щербини з 

колекції музею (до 90-річчя від дня народження митця) 
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протягом 

місяця 
– «Співи Орфея». Живопис, вітражі О. Кондратьєвої (м. 

Лондон, Велика Британія) 

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

до 13 – «Антики». Вибрані твори античного мистецтва з колекції 

музею 
протягом 

місяця 
– «Живопис та графіка Азії». Перша виставка довгостроко-

вого проекту «Ars longa: реставратори та реставрація» (спі-

льно з Національним науково-дослідним реставраційним 

центром України) 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 27 – «Веніамін Кушнір: ДЖЕРЕЛА». Живопис В. Кушніра (до 

90-річчя від дня народження митця, 1926–1992) 
протягом 

місяця 
– «Мода. Київ. 19–20 ст.» (старовинний жіночий та дитячий 

одяг з колекції Музею історії моди Марини Іванової) 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»: 

до 13 – «36 місяців…». Живопис З. Орлової (м. Київ) 

до 27 – «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії» (до 75-х роковин траге-

дії) 

15–29 – «Я – реформатор». Фотопроект спільно з Посольством 

Канади в Україні 

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

торії міста Києва»): 

протягом 

місяця 
– «Земля надії». Живопис О. Булавицького (до 100-річчя 

від дня народження українського та американського худо-

жника, 1916–2001) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

до 21 – «Украдене щастя Івана Франка» (до 160-річчя від дня 

народження письменника, вченого, громадського діяча) 
протягом 

місяця 
− «Лесь Курбас. Людина, яка була театром» 

 − «Живії струни України» (з колекції українських народних 

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

АТО 

Будинок-музей М. Заньковецької: 

протягом 

місяця 
– Фотовиставка «Марія Заньковецька і Київ» 

 − «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 
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Музей книги і друкарства України: 

до 6 – «Казки братів Грімм». Виставка, присвячена творчій 

спадщині німецьких літераторів Якоба і Вільгельма Грімм 

(до 230-х роковин від дня народження Вільгельма Грімма 

(1786–1859) за участю Ґете-Інституту в Україні) 

 – Графічні роботи студентів Мистецького інституту худо-

жнього моделювання та дизайну ім. С. Далі (м. Київ) 

до 20 – «Ілюстрації. Книжкова графіка Василини Мельник» (м. 

Київ) 

до 27 – «Полотняне письмо». Живопис Б. Михайлова (1959–2015) 

Музей сучасного мистецтва України: 

до 20 – «Династія. 100 років у мистецтві». Виставка класиків укра-

їнського живопису та їх нащадків (у рамках музейного проек-

ту «Семейные ценности – Родинні зв’язки») 

Музей однієї вулиці: 

протягом 

місяця 
– «Мандри невтомного серця. Володимир Різниченко – 

митець та пілігрим». Виставка наукових робіт, фотографій 

з мандрівок, автографів поезій, малюнків українського 

вченого в галузі геології, географії, мандрівника, поета, 

перекладача, художника-карикатуриста В. Різниченка 

(1870–1932) 

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

П. Саксаганського, М. Старицького: 

15–29 – «Мелодія в кольорі». Виставка творів О. Заболотного 

(музей М. Старицького) 

з 23 – «Казки Лесі Українки». Виставка творів учнів Державної 

художньої середньої школи ім. Т. Шевченка (музей Лесі 

Українки) 
протягом 

місяця 
– «Іван Франко і Київ» (музей Лесі Українки) 

 

Музей гетьманства: 

7–19 – Живопис Ц. Ганушкевича (м. Київ) 

з 20 – «Арт-релакс». Живопис Г. Сергєєва (м. Київ) 

з 22 – «Україна – козацька держава». Філателістична виставка 

(куратор – О. Канівець) 

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 10 – «Київські неокласики». До 125-річчя від дня народження 

поета, перекладача, літературного критика Юрія Клена 

(справж. – О. Бургардт, 1891–1947) 
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Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький 

арсенал»: 

до 27 – «Ефемероїди. ХХ століття у плакаті». Міжнародний 

міждисциплінарний проект 

 – «Горизонт подій». Виставка сучасного мистецтва. Митці: 

М. Алексєєнко, А. Бєлов, А. Бояров, А. Волокітін, О. Ворон-

ко, М. Гельман, Д. Ерліх та ін. 

 Мала галерея 
до 18 – «Війна написів». Проект А. Рачинського та Д. Ревковського 

Музей вишивки (вул. Курчатова, 23а): 

до 12 – «Україна – мій дім». Виставка вишивки Т. Протчевої (м. 

Київ) 

Музей «Золоті ворота» (вул. Володимирська, 40а): 

протягом 

місяця 
– «Час». Перша виставка сучасного мистецтва. Митці: Л. 

Літвінова, В. Франчук, М. Зігура, К. Рудакова, А. Гаєва, О. і 

Т. Шеренговські 

Центральний будинок художника НСХУ: 

до 13 – V Всеукраїнська трієнале художнього текстилю 

16–21 – Український тиждень мистецтв / Ukrainian Art Week. ХІІІ 

Міжнародна виставка-конкурс сучасного мистецтва (твори 

живописців, графіків, скульпторів, майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва, фотографів, дизайнерів) 

18–27 – Художня виставка «Осіння палітра» (організатор – громад-

ське об’єднання «Барви життя») 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

«АВС-арт»: 

до 12 – «Там, де ростуть гриби». Живопис П. Ряски (м. Ужгород, 

Закарпатська обл.) 

«АртПРИЧАЛ» (вул. Набережно-Хрещатицька, 10, причал № 2): 

до 4 – Фотовиставка «Далай Лама: пока существует пространство» 

8–16 – Графіка М. Заворотнія (в рамках арт-проекту «Душа полна 

тобой») 

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

протягом 

місяця 
– «My magic home». Групова виставка за участю моделі, 

співачки, телеведучої Д. Астаф’євої, групи «GORSAD», 

російського художника О. Кулика 
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Арт-центр Я. Гретера: 

до 6 – «Море всередині». Живопис М. Гайового (м. Київ) 

«ART 14 gallery» (пров. Михайлівський, 14): 

до 27 – Виставки «Шибболет» С. Аккермана (Україна, Ізраїль, 

Франція), «Пастелі» Я. Раухвергера (Україна, Росія, Ізраїль). 

За сприяння Посольства Франції в Україні, Посольства 

Ізраїлю в Україні, Французького інституту в Україні 

«Brucie Collections» (вул. Січових стрільців, 55б): 

протягом 

місяця 
– «Фотографія». Чорно-білі фотороботи Ф. Гардуньо  

(м. Мехіко, Мексика) 

Галерея «36»: 

до 20 – Живопис, левкас І. та В. Терновських (м. Київ) 

з 21 – Виставка живопису, графіки художників галереї 

Галерея мистецтв ім. О. Замостян НаУКМА: 

1–8 – «Творити з невидимого». Живопис Л. Беррі (Іспанія) 

«Dymchuk Gallery»: 

до 13 – «Нова країна за моїм вікном». Фотографії та відео А. Ніргі 

(м. Таллінн, Естонія) 

з 18 – «Фрагменти». Виставка творів С. Радкевича (м. Львів) 

«Карась Галерея»: 

3–22 – «Сад земних насолод». Виставка живопису О. Ройтбурда (м. 

Київ), присвячена І. Босху 

з 24 – Живопис Т. Галаган (м. Київ) 

«Митець»: 

1–10 – Скульптура А. Забой (м. Київ) 

11–21 – Графіка К. П’ятакової (м. Київ) 

22–30 – Живопис С. Аношкіної (м. Київ) 

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 
– «ПАРКОМУНА. Місце. Спільнота. Явище». Виставка ху-

дожніх творів, фотографій, відео, архівних матеріалів, що 

висвітлюють життя і творчость художників Олександа 

Гнилицького, Олега Голосія, Дмитра Кавсана, Олександра 

Клименка, Юрія Соломка, Валерії Трубіної, Василя Цаго-
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лова та ін. 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

протягом 

місяця 
– «Таємний шифр ніжності». Виставка творів з.х. України 

О. Захарчука (1929–2013), І. Григор’єва, Т. Кравченка 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 13 – «Діалоги з безкінечністю». Виставка творів О. Павлова (м. 

Київ) 

«Триптих Арт»: 

2–15 – «Шепіт очерету. Африка». Живопис Г. Міготіна (м. Київ) 

«Voloshyn gallery» (колишня «Мистецька збірка»): 

до 13 – «SEX AND POLITICS». Персональна виставка творів Ю. 

Соломка (м. Київ) 

«Vozdvizhenka Arts House» (вул. Воздвиженська, 32): 

до 6 – «Портрети та смуги». Живопис Ю. Лейдермана (м. Берлін, 

Німеччина) 

«ЦеГлинаАрт» (вул. Набережно-Лугова, 2в): 

до 13 – «Вічне коло». Виставка художньої кераміки (вироби Львів-

ської кераміко-скульптурної фабрики) 

Центр української культури та мистецтва: 

1–26 – «Ukrainіаn art is the Best». Третя всеукраїнська виставка-

конкурс творів молодих українських художників (живопис, 

графіка, скульптура) 

«ЦЕХ»: 

з 11 – «КОХАННЯ&МОТОЦИКЛ». Виставка творів М. Білоуса 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 5 – «Він там де ми». Проект Р. Тремби (м. Ужгород, 

Закарпатська обл.) 

«Я Галерея»: 

до 12 – «Неясний об’єкт існування». Арт-проект Ростислава 

Котерліна (м. Івано-Франківськ) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ЛИСТОПАД  

Серед дат, що відзначатимуться: 

 



 31 

07–13.11 – Міжнародний тиждень науки та миру 
 09.11  – День української писемності та мови 

   – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів 

    народного мистецтва 

10.11  – Всесвітній день науки задля миру та розвитку 

16.11  – День працівників радіо, телебачення та зв’язку 

   – Міжнародний день толерантності 

17.11  – День студента 

   – Всесвітній день філософії 

20.11  – Всесвітній день дитини 

21.11  – День Гідності та Свободи 

   – Всесвітній день телебачення 

26.11  – День пам’яті жертв Голодомору 

 

 

***  

1 – 165 років від дня народження Манжури Івана Івановича, україн- 

ського поета, фольклориста, етнографа, журналіста, лексикографа, перекладача, 

історика, соціолога (1851–1893). 

– 155 років від дня народження Дніпрової Чайки (справж. – Василевсь-

ка-Березіна Людмила Олексіївна), української поетеси, прозаїка, лібретиста, пе-

дагога, громадського діяча (1861–1927). 

– 75 років від дня народження Братка Богдана Мартиновича, україн- 

ського театрального актора, заслуженого артиста України (1941). 

2 – 125 років від дня народження Маркуша Олександра Івановича, 

українського прозаїка, фольклориста, журналіста, педагога (1891–1971). 

– 70 років від дня народження Харченка Олеся Миколайовича, україн-

ського співака (ліричний тенор), народного артиста України, лауреата Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1946). 

– 65 років від дня народження Зарицької Олени Вікторівни, української 

театральної актриси, режисера, заслуженої артистки України (1951). 

3 – 70 років від дня народження Остапенка Дмитра Івановича, україн-

ського культурно-громадського діяча, музиканта, педагога, народного артиста 

України (1946). 

4 – 135 років від дня народження Певного Олександра Герасимовича, 

українського драматичного актора, співака (1881–1937). 

– 80 років від дня народження Чурилової Ніни Олексіївни, українського 

художника-аніматора (1936). 

– 75 років від дня народження Васкана Василя Васильовича, україн- 

ського поета, заслуженого працівника культури України (1941). 

– 70 років від дня народження Равицького Ігоря Миколайовича, україн-

ського театрального режисера, народного артиста України (1946). 
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– 95 років від дня смерті Степового (справж. – Якименко) Якова Степа-

новича, українського композитора, педагога, критика, музично-громадського 

діяча (1883–1921). 

5 – 125 років від дня народження Касьяненко Ганни Григорівни, україн-

ської письменниці, перекладача, педагога (1891–1969). 

– 110 років від дня народження Муравіна Лева Давидовича, україн- 

ського скульптора, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1906–1974). 

– 85 років від дня народження Самофалової Катерини Михайлівни, 

українського режисера-документаліста (1931). 

– 80 років від дня народження Клина Віктора Львовича, українського  

піаніста, композитора, музикознавця, педагога, заслуженого діяча мистецтв Ук-

раїни (1936–2006). 

– 60 років від дня народження Ушкалова Леоніда Володимировича, 

українського літературознавця, письменника, педагога (1956). 

6 – 205 років від дня народження Шашкевича Маркіяна Семеновича, 

українського письменника, етнографа, фольклориста і громадського діяча 

(1811–1843). 

– 75 років від дня народження Томашенко Зінаїди Яремівни, україн- 

ської актриси, диктора, народної артистки України (1941). 

7 – 140 років від дня народження Пігрова Костянтина Костянтиновича, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1876–1962). 

– 80 років від дня народження Вінграновського Миколи Степановича, 

українського поета, прозаїка, сценариста, кінорежисера, кіноактора, заслужено-

го діяча мистецтв України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шев-

ченка (1936–2004). 

– 80 років від дня народження Власова Віктора Петровича, українсько-

го композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1936). 

– 80 років від дня народження Голембієвської Тетяни Миколаївни, 

українського живописця, педагога, народного художника України (1936). 

– 80 років від дня народження Шаповалової Сюзанни Олександрівни, 

українського режисера-документаліста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1936). 

– 75 років від дня народження Котляревського Івана Арсенійовича, 

українського музикознавця, педагога, заслуженого діяча науки і техніки Украї-

ни (1941–2007). 

– 75 років від дня народження Любовича Юрія Васильовича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1941). 

 70 років від дня народження Половинка Григорія Григоровича, укра-

їнського поета, прозаїка, громадського діяча, священика (1946). 
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8 – 125 років від дня народження Олеся Досвітнього (справж. – Скри-

паль-Міщенко Олександр Федорович), українського прозаїка, сценариста 

(1891–1934). 

– 65 років від дня народження Терена Івана Іларіоновича, українського 

майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художнє різьблення), заслуженого 

майстра народної творчості України (1951). 

– 60 років від дня народження Кокієвої Айше, кримськотатарської поете-

си, літературознавця, перекладача, педагога (1956). 

9 – 125 років від дня народження Ернста Федора Людвіговича, україн-

ського історика мистецтва, музеєзнавця (1891–1949). 

10 – 80 років від дня народження Гончара Андрія Петровича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста України, лауреата Державної пре-

мії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1936). 

– 75 років від дня народження Апалькова Віталія Васильовича, україн-

ського графіка, плакатиста, заслуженого діяча мистецтв України (1941–2011). 

– 70 років від дня народження Дацюка Степана Яковича, українського 

хорового диригента, співака, педагога, заслуженого працівника культури Укра-

їни (1946). 

– 65 років від дня народження Стефурак Неоніли Василівни, україн- 

ської поетеси (1951). 

– 60 років від дня народження Скобель Любові Володимирівни, україн-

ської театральної актриси, заслуженої артистки України (1956). 

11 – 75 років від дня народження Талалая Леоніда Миколайовича,  

українського поета, критика, перекладача, лауреата Державної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка (1941–2012). 

– 70 років від дня народження Пархоменка Олександра Сергійовича, 

українського кіноактора (1946). 

– 50 років від дня смерті Смілянського Леоніда Івановича, українського 

прозаїка, літературного критика, драматурга, кіносценариста (1904–1966). 

12 – 90 років від дня народження Куткіна Володимира Сергійовича, 

українського графіка, народного художника України (1926–2003). 

– 80 років від дня народження Сингаївського Миколи Федоровича, 

українського поета, перекладача, публіциста, журналіста, заслуженого діяча 

мистецтв України (1936–2013). 

– 75 років від дня народження Лимара Івана Даниловича, українського 

організатора кіновиробництва (1941). 

– 75 років від дня народження Некрасова Юрія Семеновича, україн- 

ського кінорежисера, сценариста (1941–2001). 

13 – 120 років від дня народження Козачківського Доміана Івановича, 

українського актора театру і кіно, театрального режисера, народного артиста 

УРСР (1896–1967). 
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− 85 років від дня народження Умерова Нузета Абибулайовича, крим-

ськотатарського письменника, заслуженого журналіста України (1931). 

– 75 років від дня народження Герасимова Віктора Володимировича, 

українського поета-пісняра, музичного діяча, заслуженого діяча мистецтв Укра-

їни (1941). 

– 75 років від дня народження Данчука Леоніда Івановича, українського 

режисера, театрознавця, народного артиста України (1941). 

14 – 85 років від дня народження Калінічева Станіслава Сергійовича, 

українського прозаїка, журналіста, заслуженого працівника культури України 

(1931). 

– 80 років від дня народження Присталенко Неллі Миколаївни, укра-

їнського мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України (1936). 

15 – 90 років від дня народження Шаталіна Віктора Васильовича, укра-

їнського живописця, педагога, народного художника України, лауреата Держав-

ної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1926–2003). 

– 80 років від дня народження Лабінського Миколи Гнатовича, україн-

ського літературознавця, театрознавця, критика (1936). 

– 75 років від дня народження Медведенко Валентини Федорівни, укра-

їнської актриси театру, народної артистки України (1941). 

– 70 років від дня народження Мужука Леоніда Петровича, українсько-

го організатора кіновиробництва, сценариста, кінодраматурга, кінорежисера, 

журналіста, педагога, народного артиста України, лауреата Державної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка (1946). 

– 50 років від дня народження Стуса Дмитра Васильовича, українського 

літературознавця, сценариста, редактора, лауреата Національної премії України 

імені Тараса Шевченка (1966). 

16 – 155 років від дня народження Сука В’ячеслава Івановича (Вацлав 

Сук), українського диригента і композитора, народного артиста Республіки 

(1861–1933). 

– 130 років від дня народження Вахнянина Богдана Івановича, україн-

ського композитора, піаніста, диригента, педагога (1886–1940). 

– 85 років від дня народження Виноградової Елеонори Олексіївни, 

українського хорового диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв Украї-

ни (1931–2003). 

17 – 90 років від дня народження Литвинова Олександра Ісаковича, 

українського диригента, педагога, народного артиста України (1926–2005). 

18 – 100 років від дня народження Максименка Олександра Григоро-

вича, українського живописця, заслуженого художника України (1916–2011). 

– 95 років від дня народження Міщенка Дмитра Олексійовича, україн-

ського прозаїка, публіциста, критика, лауреата Державної премії України  

ім. Т. Г. Шевченка (1921–2016). 
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– 70 років від дня народження Мороза Олексія Захаровича, українсько-

го кінорежисера, актора, сценариста (1946). 

– 65 років від дня народження Березовського Віктора Борисовича, 

українського кінооператора (1951). 

– 55 років від дня народження Ковтанця Дмитра Павловича, україн- 

ського режисера, художника-аніматора (1961). 

19 – 75 років від дня народження Садомського Юрія Вікторовича, україн-

ського кінорежисера (1941). 

20 – 130 років від дня народження Ростовської-Ковалевської Марії Га-

врилівни, української оперної та камерної співачки (лірико-колоратурне соп-

рано), драматичної актриси, педагога (1886–1974). 

– 120 років від дня народження Вериківського Михайла Івановича, 

українського композитора, диригента, фольклориста, педагога, музичного і гро-

мадського діяча, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1896–1962). 

– 85 років від дня народження Адаменка Миколи Петровича, україн- 

ського поета, прозаїка (1931). 

– 85 років від дня народження Золоєва Теймураза Олександровича, 

українського кінорежисера, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України 

(1931). 

21 – 90 років від дня народження Козіна Петра Дмитровича, українсь-

кого майстра станкового та монументального живопису, заслуженого художни-

ка України (1926–2013). 

– 75 років від дня народження Місевича Василя Хризонтовича, україн-

ського поета, краєзнавця (1941). 

23 – 120 років від дня народження Косенка Віктора Степановича, укра-

їнського композитора, піаніста, педагога, музично-громадського діяча (1896–

1938). 

– 110 років від дня народження Соколова Миколи Олексійовича, росій-

ського та українського театрального актора, режисера, народного артиста УРСР 

(1906–1981). 

– 75 років від дня народження Гребенюка В’ячеслава Дмитровича, 

українського хорового диригента, заслуженого працівника культури України 

(1941). 

– 75 років від дня смерті Бекетова Олексія Миколайовича, українсько-

го архітектора, живописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1862–

1941). 

24 – 210 років від дня народження Стороженка Олекси Петровича, 

українського прозаїка, етнографа, драматурга (1806–1874). 

25 – 120 років від дня народження Аренського (справж. – Файбишенко) 

Якова Мойсейовича, російського та українського театрального актора, заслу-

женого артиста УРСР (1896–1968). 
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– 90 років від дня народження Каганова Михайла Івановича, україн-

ського композитора, диригента, педагога, заслуженого діяча мистецтв УРСР 

(1926–1976). 

– 90 років від дня народження Машкіна Михайла Васильовича, україн-

ського композитора, диригента, поета, збирача фольклору, заслуженого діяча 

мистецтв УРСР (1926–1971). 

– 70 років від дня народження Лупалова В’ячеслава Івановича, україн-

ського оперного співака (баритон), народного артиста України (1946). 

– 70 років від дня народження Огієнко-Олів’є Лідії Олександрівни, 

українського та французького кінорежисера, сценариста, кіноактриси, педагога 

(1946). 

– 65 років від дня народження Кешелі Дмитра Михайловича, українсь-

кого прозаїка, драматурга, сценариста, заслуженого журналіста України (1951). 

– 60 років від дня смерті Довженка Олександра Петровича, українсько-

го кінорежисера, сценариста, драматурга, прозаїка, художника, заслуженого ді-

яча мистецтв УРСР, народного артиста РРФСР, лауреата державних премій 

СРСР (1894–1956). 

27 – 90 років від дня народження Бердника Олександра (Олесь) Павло-

вича, українського письменника-фантаста, сценариста, правозахисника, футу-

ролога (1926−2003). 

– 80 років від дня народження Михалевич Людмили Василівни, укра-

їнського режисера-документаліста (1936). 

28 – 85 років від дня народження Зайцева Олександра Михайловича, 

українського артиста балету, балетмейстера, режисера, народного артиста Ук-

раїни (1931–2009). 

– 85 років від дня народження Такаєвої Венери Губайдулівни, україн- 

ського живописця, заслуженого художника України (1931). 

– 80 років від дня народження Галімона Анатолія Андрійовича, україн-

ського театрального актора, режисера, заслуженого діяча мистецтв України  

(1936). 

– 75 років від дня народження Онацька Михайла Олександровича, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (народне малярство), 

заслуженого майстра народної творчості України (1941).  

29 – 140 років від дня народження Маринича Григорія Васильовича, 

українського актора театру, співака (тенор), народного артиста УРСР (1876– 

1961). 

– 110 років від дня народження Таїрова Бориса Олександровича, україн-

ського артиста балету, балетмейстера, педагога, заслуженого артиста УРСР 

(1906–1985). 

30 – 145 років від дня народження Столярського Петра Соломоновича, 

українського скрипаля, музичного педагога, засновника першої в СРСР спеціа-



 37 

лізованої музичної школи для обдарованих дітей в м. Одесі, народного артиста 
УРСР (1871–1944). 

– 80 років від дня народження Фурмана Віктора Сергійовича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (різьблення по дереву, ки-

лимарство), мистецтвознавця, заслуженого працівника культури України 

(1936–2013). 

– 75 років від дня народження Білоуса Дмитра Максимовича, українсь-

кого диригента, композитора, заслуженого артиста України (1941–2010). 

– 70 років від дня народження Зимомрі Миколи Івановича, українсько-

го літературознавця, критика, перекладача (1946). 

– 65 років від дня народження Яремчука Назарія Назаровича, україн- 

ського естрадного співака (тенор), народного артиста України, лауреата Держа-

вної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1951–1995). 

 
 
 
Матеріал підготували      співробітники відділу ДІФ Інформаційного 

центру з питань культури та мистецтва. 
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