
II Міжнародний фестиваль  

««««Музичні імпрези України»»»»    (МІУ) 

м. Черкаси ,  

весна-літо 2017 рік 

 "Музичні імпрези України" - новий фестиваль академічної музики, який спрямований 

на знайомство з найкращими зразками української професійної музики від давнини до 

сьогодення. Тут можна познайомитися з новою для себе музикою, новими композиторами, 

виконавцями, та самим взяти участь в концертних програмах. 

 

Мета та головні завдання фестивалю 

Мета фестивалю –  пропагування української професійної музичної  культури, а саме – 

музики композиторів України різних епох (від давнини до наших днів), а також 

національного сучасного виконавського мистецтва. Фестиваль спрямований на підтримку 

сучасної академічної музики, пошуки обдарованої молоді серед виконавців і 

композиторів. 

«Також» в рамках фестивалю відбуватимуться "Проекти +": концерти з іноземними 

виконавцями, майстер-класи за участі європейських та вітчизняних музикантів, 

освітянські програми для наймолодшої  слухацької категорії та проекти синтезу мистецтв 

(живопис-музика, поезія-музика, фізика-музика, театр ляльок-музика). 

 

Умови проведення фестивалю 

 
Фестиваль відбуватиметься у м. Черкаси протягом весни – літа 2017 року.  

     
Проекти фестивалю: 
1) Концерт - зустріч з видатною постаттю музичного мистецтва України. Травень. 2017 р. 

2) Концерт-портрет  пам`яті митця  – Олександра Винокура. Травень 2017р. 

3)Міжнародний конкурс юних композиторів. Квітень-Травень 2017 р.  

4) Виїзний концерт «Юні імпрезики» в м. Кам`янка. Травень 2017 р.  

5) Концерти камерної музики open air: а) дитячий, б) за участі професійних виконавців: 

колективу «ARTTERA», окремих солістів. Музично-театральний перфоманс.  Літо 2017р.  

6) Семінар-тренінг «Музика для малюків» від Анастасії Комлікової. Червень 2017р.  

7) Освітянські програми для широкої слухацької категорії та проекти синтезу мистецтв: 

тренінги «Як стати музикантом за 30 хвилин», «Створи пісню», «Музика та театр ляльок». 

Липень 2017 р. 

8) Симфонічний  концерт, проект «+» за участі іноземних солістів: а) Цезаря Белло 

(Мексика) та Лариси Скринської - Белло (Канада), б) в співпраці з Kyiv Contemporary 

Music Days. Серпень 2017 р.  

9) Майстер-класи за участі музикантів світового рівня: з Цезарем Белло, Ларисою 

Скринською - Белло. Серпень 2017 р.  

10) Хоровий концерт за участі Київського академічного хору «Хрещатик» та Черкаського 

камерного хору «Канон». Серпень 2017 р. 
 

 

 

 

 

 



 

Учасники фестивалю 

 
До участі в фестивалі запрошуються: 

- Композитори : члени НСКУ,  молоді українські композитори, діти-

композитори. 

- Виконавці: професійні солісти, студенти та учні мистецьких навчальних 

закладів різного спрямування, музичні колективи.  

- А також ті,  хто пов`язують свою творчу діяльність із національним  

культурним простором сьогодення. 

 

 

Для участі в дитячо-юнацькому концерті камерної музики open-air фестивалю МІУ 

учасникам необхідно подати наступні документи в електронному вигляді: 

 

• Анкета – заявка, 

• коротка творча біографія (у форматі *DOC), 

• фото, 

•      −−−− для композиторів: 

        надіслати 1-2 твори, файлом PDF з аудіофайлом MP3 чи міді записом.         

        (Виконання забезпечує автор!) 

 

−−−−для виконавців: 

          надіслати  аудіо-MP3  чи  відеозапис  з  2 творами  українських композиторів у 

власному виконанні.   

 

    Композитор може бути водночас виконавцем, в тому числі власного твору. 

 

 
    Участь в концерті проходить за конкурсною основою.  
Заявки на участь приймаються  до 25 травня 2017 року на електронну  адресу: 

muzychniimprezy@ukr.net  з темою «Дитячо - юнацький концерт». 

 

 

Всі концертанти отримують електронні дипломи.  

 

Організаційний внесок: відсутній. 

Проїзд та проживання за рахунок учасників фестивалю. 

 

 

Концерт камерної музики передбачає акустичне звучання (без фонограми).  

 

 

На 30 травня буде сформовано список  всіх учасників та точна дата проведення концерту 

камерної музики фестивалю «Музичні імпрези України», про що оргкомітет повідомить 

додатково.  Дата проведення варіюється з 3 по 24 червня. 

 



Організаційний комітет: 

Євген Станкович –композитор, Герой України, почесний співголова Національної спілки 

композиторів України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, 

академік, завідуючий кафедрою композиції Національної музичної академії України ім. 

П.І.Чайковського, професор; 

Ігор Щербаков – композитор, Голова правління Національної спілки композиторів 

України, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, член-кореспондент 

Національної академії мистецтв України, професор Національної музичної академії 

України ім. П.І.Чайковського; 

Марина Копиця – доктор мистецтвознавства, професор Національної музичної академії 

України ім. П.І.Чайковського, лауреат премії ім. М.В.Лисенка; 

Святослав Крутиков – композитор, член Національної спілки композиторів України та 

Національної спілки кінематографістів України, художник, лауреат премії ім. 

М.В.Лисенка; 

Євгенія Марчук – композитор, член Національної спілки композиторів України,викладач 

Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського, керівник та артист 

колективу «ARTTERRA»; 

Тетяна Бачул – композитор, член Національної спілки композиторів України, лауреат 

щорічної премії імені В. Косенка, стипендіат міжнародної освітньої програми Gaude 

Polonia, викладач Київської ДШМ ім. С.Турчака; 

Анастасія Комлікова – композитор, член Національної спілки композиторів 

України,начальник відділу записів та концертної діяльності Об'єднання художніх 

колективізації "Музика" Національної радіокомпанії України; 
Дмитро Щириця – композитор, член Національної спілки композиторів України, 

старший викладач Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського; 

Ірина Романюк – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інтерпретології та аналізу 

музики Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, 

артист дослідницько-виконавського фольклорного гурту «Муравський Шлях», керівник 

студентського фольклорного гурту «Стежка» ; 

Олена Кучма – кандидат мистецтвознавства, заступник директора Одеської середньої 

спеціалізованої музичної школи-інтернату імені професора П.С.Столярського; 

Цезарь Белло (CesarBello) – оперний співак, баритон (Канада, Мексика). Вчитель у Royal 

Conservatory of Music, Канада. Артистичний директор "Toronto Vocal Studio"; 

Лариса Скринська – оперна співачка, сопрано, Канада; 

Марина Скриник – музикознавець,головний спеціаліст Відділу музичного мистецтва 

Міністерства культури України; 

Олеся Рожкова – сопрано, солістка колективу «ARTTERRA», викладач Черкаського 

музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського; 

Наталія Брижата−піаністка, артистка колективу «ARTTERRA», викладач Черкаського 

музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського; 

Євгенія Савченко – піаністка, солісткаорганної зали Черкаського музичного училища, 

викладач Черкаського музичного училища ім. С.С. Гулака-Артемовського; 

Лариса Снозова – органістка, піаністка, артистка колективу «ARTTERRA», солістка 

органної зали Черкаського музичного училища, викладач Черкаського музичного 

училища, перекладач; 

Ірина Лісун – викладач  Черкаського музичного училища, завідувач відділу  «Теорія 

музики»;  

Світлана Пічугіна – журналіст, випусковий редактор журналу «Живи в Черкасах». 
 

 
Більш докладну інформацію можна отримати по електронній пошті: 

muzychniimprezy@ukr.net  чи за телефоном: 096-315-78-16, Євгенія Марчук. 


