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МИСТЕЦЬКИЙ ГРУДЕНЬ–2016  

ФЕСТИВАЛІ , КОНКУРСИ, КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ АКЦІЇ  

 ХІХ Міжнародний ромський фестиваль «Пап-джаз-фест» (02.12,  

м. Ужгород, Закарпатська обл.) 

 Міні-кінофестиваль «Punk Weekend» за ініціативи Британської Ради в 

Україні та KyivMusicFilm (02–04.12, м. Київ) 

 XVІ Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz Bez» (01−11.12, міста Укра-

їни: Львів, Тернопіль, Ужгород, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Харків, 

Київ,  Краматорськ та Сєвєродонецьк; міста Польщі: с. Новиці, Люблін, 

Перемишль, Вроцлав, Білосток, Варшава) 

 Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ–2016» (09–11.12, 

Національна філармонія України) 

 ІІІ Міжнародний кінофестиваль «Світло» (11–13.12, м. Київ, кінотеатр 

«Кінопанорама») 

 VII Київський міжнародний книжковий ярмарок (15–18.12, Національний 

центр ділового та культурного співробітництва «Український дім») 

 Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Новорічне співзвуччя»  

(16–17.12, міста Одеса, Чорноморськ) 

 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) 

 ІХ Всеукраїнський відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття» (02–04.12, м. Дрогобич, Львівська обл.) 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Биківнянська трагедія в 

контексті злочинів тоталітарного режиму» до 15-річчя заснування 

Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські 

могили» (08.12, м. Київ) 

 IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс інструментального, вокального, 

хореографічного, театрального мистецтва та театрів мод «Мій світ – 

мистецтво!» (10–11.12, м. Черкаси) 

 ІІІ Всеукраїнський сценарний фестиваль «Кіноскрипт» (16.12, м. Київ, 

Будинок кіно) 

 Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Зіркова хвиля–2016»  

(16–18.12, м. Львів) 

 Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-фестиваль «Kiev Art 

Time» (17–18.12, м. Київ) 

 І фестиваль української есеїстики «Шерех» (17–18.12, м. Київ,  

«Art Ukraine Gallery») 

                                           
 У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення 
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 Всеукраїнський фестиваль мистецтв для дітей та юнацтва «Різдвяні 

канікули» (23–25.12.2016, 15–16.01.2017, м. Львів) 

 ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс малих форм та творчих колективів 

інструментального, вокального, хореографічного та оригінального жанру 

«Смерекові дива» (28.12.2016–03.01.2017, смт Верховина, Івано-

Франківська обл.) 

НОВОРІЧНІ ВИСТАВИ ТА КОНЦЕРТИ  

Головна ялинка країни  

(19.12.2016 – відкриття, м. Київ, Софійська та Михайлівська площі,  

Володимирський проїзд) 

Національна опера України: 

6, 30 
(12:00, 

19:00), 

31 
(12:00, 

17:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет-феєрія на 2 дії) 

22, 24 – Новорічний гала-концерт за участю провідних майстрів 

оперної та балетної сцени 

23 
(14:00, 

19:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» (балет на 2 дії). Вистава театру 

«Молодий балет Києва» 

25 
(12:00) 

– М. Римський-Корсаков «Казка про царя Салтана» (казка на 

2 дії з хореографічними епізодами та мультиплікаційними і 

проекційними ефектами) 

28, 29 – IX благодійний новорічний Штраус-концерт. Участь бе-

руть: провідні солісти опери та балету, камерний хор «Кредо» 

(художній керівник – з.д.м. України Б. Пліш), симфонічний 

оркестр «Київ-Класик» (художній керівник – н.а. України  

Г. Макаренко) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

4, 28 
(12:00) 

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

М. Бурмаки (нова українська казка на 2 дії) 

25 
(12:00) 

– Є. Шварц, композитори В. Васалатій, Ю. Кондратюк 

«Попелюшка» (казка-мюзикл на 2 дії) 

30, 31 – П. Чайковський «Лускунчик» у виконанні симфонічного 

оркестру «Віртуози Києва» (головний диригент –  

Д. Яблонський) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 

28−31 – В. Алдошин, О. Никитин «Новогодние сюрпризы» (вистава 



 3 

(13:00) для дітей без антракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

17, 18, 

25, 28 
(11:00) 

– Музика О. Рибнікова «Пригоди Буратіно» (дитяча музична 

казка на 2 дії; прем’єра) 

23, 24 – «Штраус в опереті». Новорічний концерт за участю 

артистів театру та студії старовинного танцю «La Rêverie» (за 

підтримки Австрійського культурного форуму та Віденської 

мерії) 

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

27–29 
(15:00) 

– «Снігова королева». Вистава-шоу за мотивами казки  

Г. Х. Андерсена на музику світових композиторів-класиків 

Київський академічний театр «Колесо»: 

24, 25 – Н. Жилінська, І. Кліщевська «Вечорниці» (незабутній вечір 

з піснями, танцями і веселощами у компанії улюблених гого-

лівських персонажів) 

25 
(14:00) 

– А. Дударев «День прилета ласточки, или Поцелуй прин-

цессы» (сучасна казка за мотивами творів Г. Х. Андерсена) 

Київський академічний Молодий театр:  

 «Основна сцена» 

19 
(14:00), 

20 
(11:00, 

15:00), 

25 
(12:00) 

– Ш. Перро «Красуня і чудовисько» (старовинна французька 

казка) 

22 
(16:00) 

– «Принцеса Лебідь», лібрето І. Пелюка, музика О. Харченка 

(казка-мюзикл на 2 дії) 

23 
(11:00) 

– В. Глейзер, музика В. Шпаковської «Сім бажань Зербіно» 

(казка-мюзикл на 2 дії) 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

25 
(12:00) 

– В. Бойко «Даринка, Гриць та Нечиста сила» (весела й мудра 

казка) 

28 
(12:00) 

– «Пассажир в чемодане» за п’єсою У. Хуба «Біля ковчега о 

восьмій» (весела історія для дітей та дорослих) 

30 
(12:00) 

– Я. Стельмах «Том Сойер» за романом М. Твена 

«Приключения Тома Сойера» (пригодницька історія про дружбу 

та любов) 
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Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

10 
(11:00), 

11 
(12:00), 

17, 22, 

23 
(11:00, 

13:30, 

16:00), 

18 
(11:00, 

15:00) 

– Г. Х. Андерсен «Снігова королева» (музична казка на 2 дії) 

16 
(11:00, 

13:30, 

15:00) 

– «Новорічні пригоди Сажотруса» (музична казка для дітей з 8-ми 

років) 

19 
(11:00, 

13:30), 

20, 21 
(11:00, 

13:30, 

16:00) 

– «Поради святого Миколая» (народний бурлеск) 

24 
(11:00, 

14:00, 

16:30), 
25 

(11:00, 

13:30, 

16:00) 

– «Різдвяні канікули з Пеппі» (музична вистава на 2 дії) 

26 
(13:30), 

27 
(11:00, 

13:30, 

16:00) 

– С. Маршак «Дванадцять місяців» (казка-феєрія на 2 дії) 

28–30 
(11:00, 

13:00, 

15:00, 

17:00) 

– «Де знайти ялинку?» (новорічна пригода для дітей від 4-х років; 

прем’єра) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

19 
(12:00), 

21 

– Л. Жуховицький «Принцеса і сажотрус» (казкова історія; 

прем’єра) 
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(11:00, 

13:00), 
22 

(12:00,

14:00), 

23 
(11:00, 

16:00) 
24, 25, 

27–30 
(11:00, 

13.30, 

16.00) 

– Н. Белова «Белоснежка и семь гномов. Рождественская 

история» (новорічна пластична вистава) 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

2–6 – «Маша і Ведмідь» (новорічна театралізована вистава за 

мотивами однойменного мультфільму) 

14 
(11:00) 

– «Sinatra. White Christmas» (новорічна програма). Виконавці: 

львівський естрадно-симфонічний оркестр «LeoBand Orchestra» 

(диригенти – М. Орач, О. Баженов), солісти: П. Ільницький,  

В. Костенко, О. Караїм. Участь бере Ю. Гнатковський 

24 
(11:00) 

– Є. Шварц «Снігова королева» за казкою Г. Х. Андерсена. 

Вистава Чернігівського обласного академічного українського 

музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка 
(19:00) – «Ніч перед Різдвом» за повістю М. Гоголя «Вечори на хуторі 

біля Диканьки». Вистава з піснями, танцями, колядками, 

різдвяним вертепом у супроводі симфонічного оркестру 

25 
(13:00, 

16:00), 

26–30 
(11:00, 

15:00) 

– «Холодне серце» (дивовижна вистава для всієї родини). 

Новорічне шоу у виконанні акторів одеських театрів 

31 
(19:00) 

– «За п’ять годин до Нового року». Концерт популярних хітів 

світової класики у виконанні Національного академічного 

оркестру народних інструментів України (НАОНІ). Головний 

диригент – н.а. України В. Гуцал 

НМАУ ім. П. І. Чайковського (Консерваторія):  

10 
(14:00) 

– П. Чайковський «Спляча красуня» (казковий балет на 3 дії). 

Вистава театру «Classical Grand Ballet». У головних партіях – 

солісти Національної опери України (м. Київ) 

24, 25 
(11:00, 

14:00, 

17:00), 

26–30 

– «Котигорошко поспішає на допомогу» (героїчна казкова 

історія). Новорічна вистава за участю ансамблю танцю 

«Вітамінчики» Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва 
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(11:00, 

17:00) 

Київський державний академічний театр ляльок:  

3 
(13:00),

4 
(15:00) 

18 
(11:00) 

– Д. Драпіковський, Ю. Сікало «Мороз-Морозенко» (вистава 

для дітей від 3-х років) 

з 19 – О. Мартиненко «Подарунок від янгола» (анімаційно-світлова 

казка для дітей і дорослих) 

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

24 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– С. Козлов «Снігова квітка» (новорічна казка для дітей від 3-х 

років) 

25 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– С. Єфремов «Снігурчин концерт» (новорічна вистава для дітей 

від 3-х років) 

27 
(11:00, 

13:00) 

– М. Шуринова «Морозко» (за російською народною казкою) 

28 
(11:00, 

13:00) 

– І. та Я. Златопольські «Чарівна хлопавка» (новорічна казка для 

дітей від 3-х років) 

29 
(11:00, 

13:00) 

– В. Гайдай «Новорічні пригоди» (феєрична казка для дітей від 

4-х років) 

30 
(11:00, 

13:00) 

– Н. Ланге «Снігова королева» за казкою Г. Х. Андерсена 

(зимова фантазія для дітей від 4-х років) 

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

4, 24 
(12:00) 

– М. Римський-Корсаков «Ніч перед Різдвом» за однойменною 

повістю М. Гоголя (опера на 2 дії) 

17 
(12:00), 

26, 28, 

30 
(12:00, 

15:00) 

– С. Баневич «Дванадцять місяців» за п’єсою С. Маршака 

(мюзикл-казка на 2 дії) 

18 
(12:00), 

21 

– Б. Павловський «Білосніжка та семеро гномів» за мотивами 

казки братів Грімм (балет на 2 дії) 
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(14:00) 

20 
(14:00) 

– С. Баневич «Історія Кая та Герди» за мотивами казки  

Г. Х. Андерсена «Снігова королева» (романтична опера для 

дітей на 2 дії) 

22 – «Jоy To The World» («Радість світу»). Різдвяний концерт 

(прем’єра) 

23 
(14:00), 

25, 27, 

29 
(12:00, 

15:00), 

31 
(12:00, 

18:00) 

– П. Чайковський «Лускунчик» за казкою Е. Т. А. Гофмана 

«Лускунчик і Мишачий король» (балет-феєрія на 2 дії) 

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

18, 25 
(12:00) 

– «Чудернацькі забавки на даху» за мотивами фантастичної 

повісті В. Кавєріна «Легкі кроки» (вистава для сімейного пе-

регляду) 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

25–27, 

30 
(11:00, 

15:00), 
28, 29, 

31 
(11:00) 

– «Скринька бажань» (новорічна феєрія) 

19 – «Новорічна музична платформа». Концерт за участю зірок 

української естради 

29 – «Тысяча огней» (новорічна класика і джаз). Виконавці:  

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

П. Галицький (барабани) та ін. джазмени, оркестр «Віртуози 

Києва», джазовий біг-бенд, дитячий хор «Щедрик». Ведучий – 

О. Коган 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

з 18 
(11:00, 

16:00) 

– «Де я його бачив?» за мотивами казки М. Носова «Незнайко» 

(новорічна вистава) 
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Національний цирк України: 

17–19 

(10:00, 

13:00)

20–23 
(13:00), 

24–28, 

30 
(10:00, 

13:00, 

16:00, 

19:00), 

29 
(10:00, 

13:00, 

19:00) 

31 
(10:00, 

13:00) 

– «Попелюшка» (новорічна циркова вистава) 

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

 Верхня сцена 

10, 30 
(12:00), 

18, 25 
(12:00, 

15:00) 

– Т. Макарова «Снег отправляется в город» (снігова історія для 

дітей від 4-х до 12-ти років) 

17 
(12:00, 

15:00), 

24, 31 
(12:00) 

– А. Воробьев «Новогодние приключения Снеговика» (казка в 

новорічну ніч для дітей від 4-х до 11-ти років) 

 Нижня сцена 

18, 24, 

25, 

27–31 
(11:00) 

– А. Воробьев «Зимняя сказка» (випадок у лісі напередодні 

Нового року; вистава для дітей від 3-х до 10-ти років) 

25 
(16:00) 

– Бал «Традиційний» 

29 
(16:00) 

– Бал «На лесной полянке» 

30 
(16:00) 

– Бал «Волшебный» 

31 
(16:00) 

– Бал «Классический» 
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Будинок архітектора: 

17, 18 
(11:00), 

24 
(13:30, 

16:00), 

25–30 
(11:00, 

13:30) 

– «Новые приключения Красной Шапочки» (весела казка про 

дружбу і не тільки) 

Будинок кіно: 

24 
(11:00), 

29 
(13:30), 

30 
(11:00, 

13:30) 

– «Дід Мороз у Королівстві Шоколаду» (новорічне інтерактив-

не шоу) 

25 
(12:00) 

– Г. Х. Андерсен «Снігова королева». Твори Е. Гріга, Я. Сібе-

ліуса, К. Аттерберга та ін. у виконанні Національного ансамб-

лю солістів «Київська камерата» (художній керівник – н.а. Ук-

раїни В. Матюхін), текст читає н.а України О. Сумська (проект 

«Казки з оркестром») 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київсь-

ка фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

 Камінна зала (капонір № 2) 
25 

(18:00) 
– Новорічний бал-маскарад 

Театр «Тысячелетие»:  

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

24, 25 
(15:00) 

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

та братів Грімм «Попелюшка») 

Театр-студія «Дивний замок» (вул. Єреванська, 11):  

3 

(15:00) 

– О. Іванченко «Кобиляча голова» (українська народна казка 

для дітей з 5-ти років) 

17 

(15:00) 

– «Дом, который построил Санта» (мультиказка для дітей від 

3-х років) 

24 

(15:00) 

– «Упс! И Новый год» (сценічна версія О. Іванченко; для дітей 

з 5-ти років) 
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Національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ, концерт-холл, 

просп. Академіка Глушкова, 1): 

10, 11, 

17, 18, 

25 
(15:00, 

19:00), 

15, 16, 

22, 23, 

29, 30 
(19:00), 

24, 31 
(11:00, 

15:00, 

19:00) 

– «Вартові мрій» (різдвяне 3D-шоу для всієї родини) 

17, 18 
(11:00), 

22, 23, 

25, 29, 

30 
(11:00, 

15:00) 

– «Врятуй новорічне свято» (інтерактивна шоу-казка) 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

24 
(13:00) 

– Г. Х. Андерсен «Снігова королева». Твори Е. Гріга,  

Я. Сібеліуса, К. Аттерберга та ін. у виконанні Національного 

ансамблю солістів «Київська камерата» (художній керівник – 

н.а. України В. Матюхін), текст читає н.а України О. Сумська 

(проект «Казки з оркестром») 

25 
(11:00, 

14:00) 

– Новорічне «Crazy Bubble Show» (лазерне шоу з 

використанням гігантських мильних бульбашок) 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

16 – «Новорічний бурлеск» (казка для дорослих). Мюзикл у вико-

нанні акторів Київського театру мюзиклу «Комільфо» 

18 
(11:00, 

16:00) 

– «Свинка Пеппа. Дедморозное настроение» (велика інтерак-

тивна новорічна вистава) 

24, 25 
(11:00, 

14:00) 

– «Новорічне Фіксі ШОУ. Рятівники часу» (інтерактивна ви-

става для дітей від 3-х до 10-ти років) 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

Київський театр пригод та фантастики «Каскадер» 

24, 25 
(11:00, 

– «Рапунцель. Новогоднее волшебство» (вистава-мюзикл за 

мотивами казки братів Грімм) 
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13:00, 

15:00) 
 *** 

29, 30 
(12:00) 

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

та братів Грімм «Попелюшка»). Вистава Театру «Тысячеле-

тие» 

29 
(20:00) 

 

– «Стихи. Джаз. Новогодний вечер» (джазово-поетичний кон-

церт). Вірші, листи Р. Бредбері, Й. Бродського, О. Генрі, А. Че-

хова, Є. Євтушенка, В. Набокова, Р. Рождественського у вико-

нанні київського поета В. Якімова, рояль – П. Ігнатьєв 

У приміщені Будинку вчених (вул. Володимирська, 45а): 

25 
(17:00) 

– Новорічний концерт класичної музики у виконанні В. Слакви 

(фортепіано) 

У приміщенні кінотеатру «Кінопанорама»: 

 Київський театр Бережних «Аттракцион» 

18 
(11:00, 

13:00) 

– «Ой, хто чекає Миколайчика...» (вистава до Дня святого Ми-

колая) 

30 
(11:00, 

13:00) 

– «Angry Bird и новый год» (театралізована новорічна шоу-

вистава) 

 Київський театр «Візаві» 

27–29 
(11:00) 

– «Покемони проти всіх» (новорічна пригода) 

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

24 
(13:30), 

25 
(11:00), 

26–29 
(11:00, 

13:30) 

– «Посіпаки. Парк Новорічного періоду» (вистава для дітей від 

3-х років) 

ТЕАТРАЛЬНІ ПРЕМ’ЄРИ 

Національна опера України: 

4 – Дж. Б. Перголезі «Служниця-пані», Дж. Пуччіні «Джанні 

Скіккі» (комічні опери на 1 дію) 

8, 10 – М. де Фалья «Ночі в садах Іспанії», «El sombrero de tres 

picos» («Трикутний капелюх»). Балети на 1 дію 

9 – С. Джервазоні «Лімб» (опера у 7 картинах). Виконавці: В. 

Рудь (баритон), А. Піролі (сопрано),  

Ґ. Ф. Дельпеш (контратенор), «УХО-ансамбль» (диригент –  
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Л. Гаджеро, Італія) 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка:  

9 – П. Квілтер «Незрівнянна» (комедія на 2 дії) 

16, 18, 

29 

– «Три товариші» за мотивами роману Е. М. Ремарка 

 Камерна сцена ім. С. Данченка 

6 – 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 – «Персона» за однойменним сценарієм І. Бергмана 

(екзистенційна драма про актрису, що перестала говорити) 

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

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

лагнюка «Вцілілий» (постлефтізм на 1 дію) 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки: 

 Основна сцена 

8, 15, 

25 
(20:00) 

– А. Гельман «Скамейка» (трагікомедія на 1 дію) 

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

довище на 2 акти) 

 Нова сцена 

6, 26 
(20:00), 

17 
(18:00) 

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

без антракту) 

Київський національний академічний театр оперети:  

8, 9 – Музика І. Кальмана «Графиня Маріца» (оперета на 2 дії) 

Київський академічний Молодий театр:  

 Основна сцена 

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

16, 25 – О. Грибоєдов «Горе з розуму» (брутальна класика на 2 дії) 

 Камерна сцена 

2, 15 – «Дівочий виноград» за п’єсою М. Коляди «Дируватий 

камінь» (комедія тут і зараз) 

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

(мелодрама на 1 дію) 

 Мікросцена 
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7, 20, 

23 

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

(прелюдія на 1 дію) 

17 – «Попіл» за мотивами роману І. Мераса «Вічний шах» 

Київський академічний театр «Колесо»: 

8, 9 
(допрем’єрний 

показ),  

10, 11 
(прем’єра) 

– Софокл «Антігона» (трагедія) 

Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

 Театральна вітальня 

15 – І. Франко «Сойчине крило» (лірична драма) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: 

17, 18 – М. Хейфец «Веревка» (трагікомедія на 2 дії) 

23 – А. Островский «Бесприданница. Версия» (трагіфарс на 2 дії) 

Київський академічний театр юного глядача на Липках:  

9 
(11:00) 

– В. Зимін «Жила собі Сироїжка» (музична казка на 2 дії) 

11 
(18:00) 

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

 Мала сцена 

3 
(11:00, 

14:00), 

17 
(14:00) 

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

від 10-ти років) 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»:  

 Велика сцена 

1, 18 
(12:00) 

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

 Мікросцена 

17 
(19:30) 

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

Абульфаз» (документальна драма за романом С. Алексієвич 

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

Київський муніципальний академічний театр ляльок:  

4 
(11:00, 

13:00, 

15:00) 

– І. Заграєвська «Легенда про північне сяйво» за мотивами 

фольклору північних народів (романтична казка для дітей від 

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

10 – Л. Копелєв «І створив собі кумира...» (Голодомор. Дорога) 

14, 25 – Д. Шпіро «ЯК НЕ СТАТИ ПОРОХОМ» (напевне комедія) 

Київський драматичний театр «Браво»:  

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

Театр «Актор»:  

18 
(17:00) 

– А. Николаи «Игрушка для мамы» (егоїстична комедія за 

п’єсою «Ти ніколи не каталася на верблюді?») 

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

В. Шендеровича «Потерпевший Гольдинер») 

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

 Верхня сцена 

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

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

 Верхня сцена 

3 
(12:00) 

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

з 4-х до 11-ти років) 

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

13, 15 – «Отрада и утешение. Страницы жизни Сони Гриневой»  

(зі спогадів сучасників) 

Театр «Маскам Рад» (м. Київ): 

У приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київсь-

ка фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) 

10 – Ексклюзивний проект «Вечір Гі де Мопассана». Вистави 

«Ожерелье», «Пампушка» за новелами французького 

письменника 

11 
(17:00) 

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

народження М. Булгакова, 1891–1940) 

Театр «Тысячелетие»:  

Камерна сцена (просп. Григоренка, 26а) 

1, 8, 

15, 20 

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

С. Ахерн «Посмотри на меня»; прем’єра) 

3, 10, 

17 

– «Лист незнайомки» за мотивами однойменної новели  

С. Цвейга (прем’єра) 

На сцені Малого залу Національного палацу мистецтв «Україна»: 

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

п’єси Р. Куні та Дж. Чепмена «Move Over, Mrs. Markham») 
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Театр «Театральна лабораторія» (вул. Б. Хмельницького, 42/32): 

16 
(20:00) 

– «Чехоff» за мотивами оповідань А. Чехова «Драма на охоте» 

та «Рассказ госпожи NN» (драма; прем’єра) 

18 
(20:00) 

– «NotGuilty» («НеВинні») за мотивами мюзиклу «Чикаго», 

музика Д. Кандера (вистава-мюзикл на 2 дії) 

На сцені Київського академічного Молодого театру: 

26 – А. Чехов «Три сестры» (танцдрама). У головних ролях актори 

«D’Arts Theatre» 

 

На сцені Київської малої опери (вул. Дегтярівська, 5): 

 Театр-студія «Splash» (м. Київ) 

18 – В. Сигарев «Парфюмер. История одного гения» (драматична 

фантазія за мотивами однойменного роману П. Зюскінда; 

прем’єра) 

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

23 – «Будьте как дома» за п’єсою Ж.-М. Шевре «Squat» («Сквот»). 

Антрепризна вистава за участю н.а. України, Героя України  

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

С. Орліченко, Г. Корнєєвої та ін. 

На сцені Національної музичної академії України ім. П. Чайковського 

(Консерваторія): 

18 – М. Камолетті «Боїнг-Боїнг» (комедія положень на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю народних артистів України  

О. Сумської, Є. Паперного, з.а. України В. Борисюка,  

Г. Хостікоєва та ін. 

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

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

ронського, А. Джеджули 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

3 – «№ 13 или Олинклюзив» (ексцентрична комедія за п’єсою  

Р. Куні). Антрепризна вистава за участю народних артистів 

України О. Вертинського, В. Горянського, Л. Руснак та артис-

тів М. Максимюк, Л. Ребрик та ін. 
7 – «Шалене весілля» (романтична комедія на 2 дії). Антреприз-

на вистава за участю українських акторів театру і кіно 
8 – «Примы» (авантюрно-романтична комедія за мотивами п’єси 

К. Людвіга «Примадонни»). Антрепризна вистава за участю 

з.а. України Д. Лалєнкова, А. Джеджули, Г. Хостікоєва та ін. 
9 – «Опасный поворот» (детектив в англійському стилі за п’єсою 
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Д. Б. Прістлі). Антрепризна вистава за участю народних артис-

тів України О. Богдановича, О. Вертинського, Л. Смородіної, 

з.а. України А. Савченко, К. Кистень, Н. Васько, А. Ємцова 
10 – «Мастер и Маргарита. Эпизоды» (вистава-читання). Викона-

вці: народні артисти України О. Вертинський, В. Горянський, 

з.а. України М. Боклан, з.а. АРК А. Сеїтаблаєв, К. Вертинська, 

Л. Ребрик, Д. Малахова, В. Соломка, актори театральної майс-

терні «Sverhзадача» (спільний літературно-театральний проект 

Першої приватної бібліотеки «BOtaN» та С. Жили) 
16 – Д. Христов «Мерилін Монро: тріумф і агонія». У головній 

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

нанні джаз-бенду під керівництвом В. Фізера 
17 – «Женихи» (комедія за п’єсою М. Гоголя «Женитьба»).  

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

Р. Писанки та ін. 
21 – Р. Хоудон «Шикарная свадьба» (комедія положень на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участю заслужених артистів України 

А. Савченко, Астраї, К. Вертинської, А. Салати, Д. Соловйова, 

В. Гладкого (постановка театрального агентства «ТЕ-АРТ») 
24 – «Проделки ангелов» (фантастична комедія за п’єсою А. Ку-

рейчика «Исполнитель желаний»). Антрепризна вистава за уч-

астю н.а. України В. Горянського, Р. Писанки, М. Максимюка, 

В. Сергєєвої 
26 – И. Вырыпаев «Иллюзии» (специфічна комедія). Антрепризна 

вистава за участю О. Жураковської, В. Біблів, Д. Рибалевсько-

го, О. Нагрудного 

У приміщенні Будинку кіно: 

 Театр КРОТ 

2 – «Садок вишневий» за мотивами п’єси А. Чехова «Вишневий 

сад» (іронічна комедія; прем’єра). У ролях: М. Вересень, 

Alloise, Є. Капорін, Л. Берлінська та ін. 

На арені Національного цирку України: 

17, 18 – «Афродизіак» за п’єсою В. Понізова (вистава-трилер; 

прем’єра). Участь беруть: н.а. України О. Вертинський, К. Кіс-

тень, Д. Суржиков, І. Рубашкін, М. Береза, О. Ярема та ін.,  

артисти цирку (театральний проект «Дикого театру» та Націо-

нального цирку України) 

ТЕАТРАЛЬНІ ГАСТРОЛІ  

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

ки: 

Гастролі Чернівецького академічного обласного українського музич-
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но-драматичного театру ім. О. Кобилянської 
7 – Ю. Федькович «Запечатаний двірник» (комедія на 2 дії; 

прем’єра) 

8 – Л. Скрипка «Маестро і Кароліна» (вистава без антракту; 

прем’єра) 

На сцені Київського академічного Молодого театру: 

Гастролі Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса 
6, 7 – В. Шекспір «Зимова казка» (хроніка утрати) 

На сцені Київського державного академічного театру ляльок: 

Гастролі Житомирського академічного обласного театру ляльок: 
10, 11 
(11:00, 
13:00) 

– Н. Осипова «Півтори жмені, або Як Ягнятко мандрувало» 

(карпатська казка; вистава для дітей від 3-х років) 

10, 11 
(17:00) 

– Я. Осниця, Я. Вільковський «Гіньйоль у Парижі» (вистава 

для сімейного перегляду) 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

Гастролі Київського академічного обласного музично-драматичного 

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

4 
(17:00) 

– І. Карпенко-Карий «Сто тисяч» (прем’єра комедії) 

 *** 
11 – В. Платонов «Искуситель» (авантюрна комедія на 2 дії).  

Антрепризна вистава за участю М. Аронової, О. Феклістова,  

Д. Співаковського (РФ) 

 *** 

Гастролі Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки 
16 

(21:00) 
– «Людина в підвішеному стані» за п’єсою П. Ар’є (вистава на 

2 дії) 

На сцені концертного залу Будинку архітектора: 

Гастролі Театру «Новая сцена» (м. Харків): 
10 – М. Мюллюахо «Мужчины на грани нервного срыва» (сучас-

на комедія) 

На сцені Центру культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

4 – «Жених с того света» (комедія дель арте за мотивами п’єси  

К. Гольдоні «Слуга двох панів»). У головних ролях –  

Н. Уварова, П. Красілов (РФ) 

КОНЦЕРТИ ТА ІНШІ ЗАХОДИ 

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

2 За підтримки Гете-Інституту в Україні 
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– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман), соліст – О. Заутер (труба, Ні-

меччина). Участь бере А. Ільків (труба) 

3 «Пори року»: А. Вівальді, А. П’яццолла. А. П’яццолла –  

Л. Десятников «Пори року в Буенос-Айресі» 

– Київський камерний оркестр. Солісти – Я. Морозова, В. Іва-

нов, А. Юша-Криса, І. Рябінін, К. Мороз, А. Рахманін, О. Ко-

лесник (скрипка), Д. Глущенко (віолончель), О. Жукова (віо-

лончель). Партія клавесина – Д. Таванець 

4 Концерт циклу «Педагог і його учні» 

– Доцент кафедри духових і ударних інструментів Національ-

ної музичної академії України ім. П. І. Чайковського О. Є. Блі-

нов. Участь беруть випускники і студенти академії 

5 Концерт циклу «Педагог і його учні» 

– Доцент кафедри спеціального фортепіано Національної му-

зичної академії України ім. П. І. Чайковського С. І. Рябов (фо-

ртепіано). Участь беруть випускники академії: І. Рябов, К. Уле-

зько, С. Гололобова, О. Кричинська, М. Колотиленко, О. Бога-

тий, К. Павловська, Р. Лопатинський, М. Пономарьова (форте-

піано), О. Дудниченко (скрипка), О. Мороз (кларнет) 

6 Чарівний світ кіномузики Д. Вільямса та Е. Морріконе 

Музика з кінофільмів: «Індіана Джонс», «Термінал», «Гаррі 

Поттер», «Битва Мідуей», «Один вдома», «Новий кінотеатр 

Парадиз», «Професіонал», «На декілька доларів більше», 

«Приходь якось, повечеряємо», «Легенда про піаніста»  

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз) 

7 Пам’яті видатного українського скрипаля О. М. Горохова 

(1927–1999) 

– Національний ансамбль солістів «Київська камерата» (худо-

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

О. Пушкарська (скрипка) 

8 Вечір симфонічної музики Чайковського, Римського-

Корсакова, Шостаковича 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України (диригент – Н. Джуліані, Італія), солістка – М. Пухля-

нко (фортепіано) 

9 Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ–2016» (09–

11.12.2016). За підтримки Посольства Королівства Іспанія в 

Україні. Відкриття фестивалю 

– Ф. Берньєр (Іспанія) 

10 Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ-2016».  

За підтримки Посольства Французької Республіки в Україні, 

Французького інституту в Україні 
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– Г. Б’янко (Франція) 

11 Міжнародний фестиваль гітарної музики «Київ-2016». За 

підтримки Посольства Королівства Іспанія в Україні, Іта-

лійського інституту культури в Україні. Закриття фести-

валю 

– Участь беруть: Академічний симфонічний оркестр Націона-

льної філармонії України (диригент – І. Палкін), солісти –  

А. Остапенко (баян), Ю. Карнаух (баян), Ф. Берньєр (Іспанія), 

А. Мезірка (Італія), О. Бойко, С. Петренко 

12 Валентин Дитюк (тенор) 

– Ансамбль народних інструментів «Рідні наспіви» (керівник – 

Ю. Карнаух) 

13 За диригентським пультом – Нікола Джуліані (Італія) 

– Національний заслужений академічний симфонічний оркестр 

України 

15 Пам’яті академіка Андрія Сахарова 

– Київський камерний оркестр (головний диригент – М. Дядю-

ра), соліст – А. Хотєєв (фортепіано, Німеччина), камерний хор 

«Кредо» (художній керівник – Б. Пліш), солісти – І. Пліш (соп-

рано), В. Мудра (мецо-сопрано), В. Гогунський (тенор) 

16 Моцарт, Франк, Прокоф’єв 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – М. Дядюра), солістка – Ю. Ван (скрипка, 

Китай) 

17 Присвята Роберту Шуману. Вокальні цикли «Любов поета» 

і «Любов та життя жінки», Фортепіанний цикл «Карна-

вал» 
– Т. Штонда (бас), О. Микитенко (сопрано), С. Чахоян (сопра-

но), А. Тітович (фортепіано) 

18 Моцарт, Деліб, Гріг 

– Національний камерний ансамбль «Київські солісти» (дири-

гент – О. Линів), жіночий хор Київського інституту музики ім. 

Р. М. Глієра (керівник – Г. Горбатенко), солістка – Х. Михай-

ліченко (фортепіано) 

19 До Дня Святого Миколая. Свято народної музики. Щоріч-

ний концерт, започаткований М. І. Різолем  
– Участь беруть: Квартет баяністів ім. М. Різоля, ансамблі на-

родних інструментів «Дивограй», «Рідні наспіви», тріо банду-

ристок Українського радіо, вокальне тріо солісток «Козачка», 

С. Грінченко (баян), В. Польовчик (цимбали), дитячі фолькло-

рні ансамблі «Орелі» і «Цвітень» 

20 Фортепіанна музика Моцарта і Прокоф’єва 

– М. Віхляєва (фортепіано) 

22 Xmas Latin Jazz! 
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– Київський квартет саксофоністів (керівник – Ю. Василевич, 

саксофон-сопрано), М. Мимрик (саксофон-альт), О. Москален-

ко (саксофон-тенор), С. Гданський (саксофон-баритон), спеціа-

льний гість – Кента Ігараші (саксофон, Японія), В. Полянський 

(фортепіано), В. Таран (фортепіано), В. Корнієнко (контрабас), 

О. Томчук (ударні) 

23 Запрошення до танцю 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (диригент – Р. Кофман) 

24 «Урочисте святкування Різдва» 

– Національний академічний духовий оркестр України (дири-

гент – М. Мороз), Академічний камерний хор «Хрещатик» (ху-

дожній керівник і головний диригент – П. Струць), Хор хлоп-

чиків та юнаків Муніципальної академічної чоловічої хорової 

капели ім. Л. Ревуцького (художній керівник – А. Зайцева) 

25 Вечір скрипкової сонати: Березовський, Дворжак, Моцарт, 

Франк 

– Дует солістів Національної філармонії України – Г. Сафонов 

(скрипка), О. Строган (фортепіано) 

27 Абонемент № 7 – «Мистецтво фортепіанної гри» 

«Schubert gala». Фортепіанний дует – В. Новиков (Фінляндія), 

Н. Саріпова (Естонія) 

28 «Нововіденський бал» Й. Штраус, А. Шенберг, А. Берг,  

А. Веберн 

– Творча майстерня Мирослави Которович – камерний ансам-

бль «Артехатта» 

29 В. А. Моцарт, Й. Гайдн 

– Київський камерний оркестр 

30 Різдвяна феєрія Штрауса 

– Національний президентський оркестр (художній керівник і 

головний диригент – А. Молотай), солісти – І. Кулик (сопра-

но), І. Зябченко (сопрано), В. Осадчук (мецо-сопрано), С. Гу-

рець (тенор), О. Жмуденко (баритон) 

Національний будинок органної та камерної музики України: 

1 «Італійський сувенір» 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 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), з.а. України А. Ільків (труба),  

К. Баженова (клавесин, фортепіано) 

2 Пасакалії та токати 

– Н.а. України В. Кошуба (орган) 

3 Прем’єра. Г. Ф. Гендель – «Ода до дня Святої Цецилії»;  
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Й. Гайдн – Меса № 5 соль мажор 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (художній 

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

з.д.м. України І. Андрієвський 

5 – Тріо «Равісан», Т. Рой (флейта), М. Сидоренко (орган),  

В. Мокрицький (фортепіано) 

6 Музика Франції доби романтизму 

– Г. Бубнова (орган) 

7 Музика контрастів 

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

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

(фортепіано) 

8 «Великий концерт з маленьких шедеврів» 

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

(орган), С. Котко (колоратурний бас), О. Швидка (сопрано) 

9 Вечір класичних мініатюр 

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

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

(віолончель), з.а. України І. Пліш (сопрано), з.а. України  

І. Харечко (орган), К. Баженова (фортепіано) 

10 Золота доба романтизму 

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

Г. Бубнова (орган) 

12 Музика доби бароко 

– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», н.а. України  

І. Калиновська (орган) 

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

Т. Рой (флейта), О. Мороз (кларнет), Г. Бубнова (орган),  

В. Мокрицький (фортепіано) 

14 А. Вівальді – «Глорія». В. А. Моцарт – «Каяття Давида» 

– Ансамбль класичної музики ім. Б. Лятошинського (диригент 

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

15 Від бароко до романтизму 

– М. Сидоренко (орган) 

16 Від бароко до сучасності 

– Н.а. України В. Кошуба (орган), В. Чікіров (ліричний 

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

17 До 130-річчя від дня народження М. Дюпре (1886–1971) 

– З.а. України В. Балаховська (орган), з.а. України І. Харечко 

(орган) 

19 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір перший). Музика  

А. Вівальді 

– Камерний ансамбль «Київ», О. Швидка (сопрано), С. Котко 

(колоратурний бас), М. Сидоренко (орган) 
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20 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір другий) 

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

21 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір третій). Музика  

Й. С. Баха, А. Вівальді, Г. Ф. Генделя 

– 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 І. Пліш 

(сопрано), з.а. України А. Ільків (труба), Є. Кострицький 

(скрипка), Т. Рой (флейта), Н. Фоменко (клавесин) 

22 – «Київ тріо» у складі: з.а. України Н. Пилатюка (скрипка),  

Н. Хоми (віолончель, Україна–США), В. Винницького 

(фортепіано, Україна–США). Участь бере В. Кошуба (орган) 

27 «Ave, Maria!» 

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

(ліричний баритон), з.а. України І. Харечко (орган) 

28 «Різдвяні вечори у стилі бароко» (вечір четвертий) 

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

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

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

Г. Бубнова (орган) 

Національна опера України: 

11 
(12:00) 

– Концерт учнів та студентів Київського державного хореог-

рафічного училища 

15 
(17:00) 

– «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», 

«Термінал», «Новий кінотеатр "Парадізо"», «Легенда про піа-

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

та ін. Виконавці: симфонічний оркестр «Lords of the Sound» 

(диригенти – В. Фізер, В. Саражинський), Національний ака-

демічний духовий оркестр України (диригент – М. Мороз), На-

родна академічна хорова капела ім. П. Чубинського 

24 
(12:00) 

– Концерт учнів та студентів Київської муніципальної 

української академії танцю ім. Сержа Лифаря 

25 – Ювілейний концерт оперної співачки н.а. України  

В. Лук’янець у супроводі Національного ансамблю солістів 

«Київська камерата» 

Національний палац мистецтв «Україна»: 

 Великий зал 

1 – «Єврохіт». Концерт учасників «Євробачення» від України. 

Участь беруть: народні артисти України О. Пономарьов, 
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Руслана, Джамала, з.а. України Тіна Кароль, Alyosha, Гайтана, 

Злата Огнєвіч, М. Яремчук 

2, 3 – Концерт бельгійської та канадської співачки Лари Фабіан 

(Lara Fabian) 

8 – «Моя історія». Великий сольний концерт Злати Огнєвіч. 

Участь беруть: «Freedom-ballet» (керівник – О. Коляденко), н.а. 

України, Герой України Н. Матвієнко, гурт «Скрябін» 

9 – «Шлягер року». ХХI церемонія вручення музичної премії та 

святковий гала-концерт. Участь беруть: н.а. України, Герой 

України Н. Матвієнко, народні артисти України І. Бобул,  

Т. Петриненко, П. Зібров, О. Сумська, К. Бужинська,  

Н. Шелепницька та ін. 

15 – Ювілейний концерт вокального квартету «Гетьман» (до 25-

річчя заснування ансамблю). Участь беруть: народні артисти 

України О. Білозір, П. Зібров, І. Бобул, А. Матвійчук, О. Злот-

ник, П. Мага, В. Крищенко, з.а. України О. Шак, Заслужений 

академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних сил України, 

Національний заслужений академічний ансамбль танцю Украї-

ни ім. П. Вірського 

16 
(19:00), 

18 
(18:00) 

– «David Garrett & his band». Концерт американського скрипа-

ля-віртуоза німецького походження Д. Ґарретта 

17 – Концерт іспанського оперного співака Х. Каррераса (José 

Carreras) у супроводі симфонічного оркестру (диригент –  

Д. Гіменез) 

20 – Творчий вечір композитора н.а. України О. Злотника за учас-

тю зірок української естради 

24 – «Шлягер року» представляє: «Зоряні мегахіти». Участь бе-

руть: народні артисти України Н. Шелепницька, В. Павлік, з.а. 

України О. Скрипка та гурт «ВВ», В. Харчишин та рок-гурт 

«Друга Ріка», В. Красноокий та рок-гурт «Mad Heads», заслу-

жені артисти України Д. та Н. Яремчуки, Х. Охітва, М. Свято, 

Національний академічний оркестр народних інструментів  

України (художній керівник – н.а. України В. Гуцал) 

 Малий зал 

13 – Проект «Jazz Kolo» з концертною програмою «Jazz Drum 

Kolo». Участь беруть: барабанщики О. Агабейлі, В. Волков,  

І. Гнидин, О. Люлякін, С. Табунщик, М. Кондратенко та ін., 

піаністи У. Бекіров, П. Литвиненко, бас-гітарист І. Закус, пе-

реможці конкурсу молодих барабанщиків 

Київський національний академічний театр оперети:  

3 – «ШКАФ». Танцювальна вистава за участю танцюристів 
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«Freedom-ballet» (керівник – О. Коляденко) 

6 – «Світові зірки аргентинського танго». Концерт Н. Піліу (Neri 

Piliu) і Ш. Кіньонес (Yanina Quinones) у супроводі італійського 

танго-оркестру «Tango Spleen Orquesta» (керівник – М. 

Сперанза, Аргентина). Участь бере майстер аргентинського 

фольклору Е. Корнехо (Emilio Cornejo) 

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

1 – Вечір вокалізів. Кіноконцерт за участю солістів київських 

музичних театрів і колективів 

2 – «І на оновленій землі…». Музично-поетичний проект н.а. 

України О. Кравченка за творами Т. Шевченка. Відкриття 

виставки (у рамках довгострокового міжнародного 

мистецького проекту «Коло співочих сердець». Україна – 

США) 

3 – «Рідна мати моя». Концерт за участю В. Канінської-

Машкевич (США; у рамках довгострокового міжнародного 

мистецького проекту «Коло співочих сердець». Україна – 

США) 

6 – «Французький салон». Музично-театральний проект 

солістки Київського національного академічного театру 

оперети Г. Коваль (сопрано) 

7 – «Її називали богинею». Концерт солістів київських музичних 

театрів і колективів (до дня народження грецької оперної 

співачки М. Каллас, 1923–1977) 

13 – «Такі різні листи кохання…». Вечір оперних моновистав. І. 

Небесний «Як багато листів до тебе» (моноопера за творами В. 

Стуса), солістка – з.а. України Т. Ходакова (сопрано), 

диригент – В. Рацюк. В. Губаренко «Листи кохання», солістка 

– В. Туліс (сопрано), концертмейстер – З. Володарська (у 

рамках авторського проекту режисера Т. Зозулі «Оперна 

скринька») 

15 – «Фира!». Єврейська драма за п’єсою Л. Улицької «Мой внук 

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

«Молоді режисери України представляють») 

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

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

20 – «Моя єдиная любове». Театральний проект н.а. України О. 

Кравченка за творами Лесі Українки 

21 – «Дивлюсь я на небо». Вечір пам’яті І. Козловського 

(24.03.1900–21.12.1993) за участю солістів київських музичних 

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

10 – «Барахолка». Музичні твори О. Родіна у виконанні 

симфонічного оркестру театру (прем’єра) 

11 
(12:00) 

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

їхніх батьків» 

18 
(18:00) 

– Концерт за участю учнів та студентів Київської 

муніципальної української академії танцю ім. Сержа Лифаря 

Національний цирк України: 

3, 4, 

10, 11 
(12:00, 

16:00), 

9 
(18:00) 

– «Екстрим Арена» (нова міжнародна програма) 

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

4 
(13:00, 

16:00, 

19:00) 

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

«Tеulis» 

Будинок актора: 

1 
(19:30) 

– Коляда Квартет. Feat. Н. Друзюк. Фантазії на теми Й. С. Баха, 

А. П’яццолли, П. Дезмонда, Д. Гіллєспі, Р. Коляди, В. Соломі-

на та українських народних пісень  

– Склад: Н. Друзюк (вокал), Р. Коляда (фортепіано, клавішні), 

В. Соломін (домра, акордеон), В. Чухліб (бас-гітара), Р. Яков-

чук (ударні) 

2 – El Patio Flamenco. Вечір музики і танцю фламенко у вико-

нанні гуртів Eso та Vivir. С. Ткаченко, Т. Осіпчук (танець),  

М. Смілянська (танець, перкусія), К. Осинський, С. Кузьменко 

(гітара), Т. Шелудченко (вокал, фортепіано), Н. Богуш (ведуча, 

вокал)  

3 – Неда Неждана «Морг № 5» за п’єсою «Той, що відчиняє две-

рі» (містична комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – 

з.а. України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

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

(сучасна комедія). Вистава КХАТу. Головний режисер – з.а. 

України В. Кошель, художній керівник – К. Сінчілло 

5 – «Слово про Ігорів похід» в перекладі В. Шевчука. Музично-

поетична вистава. Виконавці: н.а. України Р. Недашківська,  

Ю. Зморович, музика композитора, н.а. України В. Губи 
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6 – Концерт. С. Залі (фортепіано) 

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

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

керівник – К. Сінчілло 

8 – «Нова філармонія» представляє. Й. Ермінь (фортепіано, м. 

Львів). Блискучі шедеври усіх часів  

9 – «Київські солісти» запрошують на програму із творів Дво-

ржака, Чайковського, Брамса, Сарасате, Венявського, Елгара, 

Шенберга, Ваксмана та ін. 

10 – «203» за мотивами п’єси Н. Саймона «Каліфорнійський го-

тель». Вистава Театру «ШкаFF». Режисер – Б. Тумаєв 

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

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

жній керівник – К. Сінчілло 

13 – Олександр Вертинський «Рождество в стране моей род-

ной...». О. Федоренко, М. Чикаренко (рояль). Продюсер –  

С. Рубчинський 

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

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

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

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

керівник – К. Сінчілло 

17 Прем'єра! «Хромая балерина» 

– Театральний проект Ю. Максименко. Автор – Ю. Максимен-

ко. Режисер – О. Гаврилюк. Хореограф – А. Суханова 

18 
(14:00) 

Концерт «Luonnotar» в рамках проекту класичних музикантів 

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

К. Мікаелян (фортепіано), О. Братик (сопрано), Н. Крот (фор-

тепіано), Н. Молчанова-Коробова (художнє слово) 
(19:00) – Прем’єра вистави «ОНА» за оскароносним сценарієм  

С. Джонса. Вистава Сірого театру чуттєвого психоаналізу 

20 – Сольний концерт Ігоря Завадського (кнопковий акордеон) 

21 – Київський академічний ансамбль української музики «Дніп-

ро». «Ті, що походять від Сонця» – фольклорні метаморфози 

(міні опера) в стилі українського модерну, музично-театральна 

вистава-феєрія 

Музика – з.д.м. України В. Павліковський. Ідея, лібрето – н.а. 

України В. Вовкун. Костюми – Л. Семикіна, Л. Нагорна. Солі-

стка – з.а. України О. Кулик (сопрано), з.а. України Л. Матейко 

(скрипка), з.а. України Т. Яницький (бандура), М. Бережнюк, 

С. Радіон (народні духові інструменти), В. Польовчик (цимба-

ли), В. Пономарьов (альт), Л. Фещак (контрабас), П. Шпер-

наль, О. Томчук (ударні, перкусія) 

22 – «Нова філармонія» представляє. Життя та смерть в Парижі. 
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Ансамбль «Nota bene» на чолі з піаністом Р. Лопатинським 

23 – «Вселенная души». Творчий вечір поета О. Вольного 

24 – 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 

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

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

керівник – К. Сінчілло 

26 – «Київські солісти» запрошують. М. Которович (скрипка) 

27 – Святковий концерт «Різдво з бандурою». Колядки, щедрівки, 

різдвяні імпровізації та інструментальна музика Р. Гриньківа.  

Виконавці: з. а. України Л. Дедюх (бандура, вокал), н.а. Украї-

ни Р. Гриньків (бандура), А. Костандян (дудук), вокальна сту-

дія «Нота» (керівник – О. Кудряшова) 

Будинок архітектора: 

3 – «Mozart vs Jazz – Jazz vs Mozart». Концерт Д. Найдича 

(Франція – Україна) у супроводі Національного ансамблю со-

лістів «Київська камерата» 

Будинок кіно: 

1 
(18:30) 

– Ювілей фільму «Голод 33» (режисер – О. Янчук, Кіностудія 

ім. О. Довженка, 1991 рік) 

2 
(18:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Райдуга над Ка-

ракумами» (про перебування Київської кіностудії в Ашхабаді у 

1941–1943 рр.) (автор сценарію – С. Тримбач, режисер – В. Ба-

лаян, Кінокомпанія «Магіка-фільм», за сприяння Державного 

агентства України з питань кіно). Вступне слово Л. Кадочни-

кової і С. Тримбача 

5 
(18:30) 

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

Е. Дмитрик (Дмитрюк) (1908–1999) 

– Художній фільм «Снайпер» (режисер – Е. Дмитрик, США, 

1952 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

6 
(18:00) 

– Іван Драч «Ніж у сонці». Поет і його образи на екрані 

7 
(18:00, 

Синій 

зал) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Батя. Дзвони 

долі» (автор сценарію та режисер – Т. Гузик, «Укркінохроні-

ка», 2016 рік) 

7 
(19:00, 

Чер-

воний 

зал) 

– Посольство Аргентини в Україні представляє. До Міжнарод-

ного дня захисту прав людини. Художній фільм «Квиток ціною 

в життя» (режисер – Д. Корсіні, Аргентина, 2016 рік) 

10 
(17:00, 

– Творча зустріч з нагоди 60-річчя продюсера, актора, режисе-

ра, каскадера В. Мисливого. Показ документального фільму 
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Синій 

зал) 
«Ноктюрн Евромайдану» (режисер – Д. Мухарський, В. Мис-

ливий). Показ художнього фільму «Тайний гвардієць імперат-

риці» (автори сценарію: В. Мисливий, Ю. Обжелян; режисери: 

В. Мисливий, Б. Квашньов) 

10 
(18:00, 

Чер-

воний 

зал) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Неоновий демон» (режисер – Н. Рефн, 

Франція, США, Данія, 2016 рік) 

12 
(18:30) 

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

Е. Дмитрик (Дмитрюк) (1908–1999) 

– Художній фільм «Зламаний спис» (режисер – Е. Дмитрик, 

США, 1954 рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

13 
(18:00) 

Зірки світового кіно 

– Художній фільм «Жага життя» (режисер – В. Міннеллі, 

США, 1956 рік). Вступне слово – кінознавець О. Мусієнко 

14 
(18:00) 

– Вечір з нагоди 50-річчя кафедри кінотелеоператорства Київ-

ського національного університету театру, кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-Карого 

15 
(18:30) 

– Прем’єрний показ художнього фільму «Осінні спогади»  

(режисер – А. Мусаві, Україна, Чехія, Іран, 2016 рік) 

16 
(Синій 

зал) 

– ІІІ Всеукраїнський сценарний фестиваль «Кіноскрипт» 

17 
(14:00, 

Чер-

воний 

зал) 

– Родинний кінозал. Повнометражний анімаційний фільм «Ма-

ленький принц» (режисер – М. Осборн, Франція, 2015 рік) 

17 
(18:00, 

Синій 

зал) 

– Акторська майстерня. Поетична мозаїка. До 50-річчя фільму 

«Два роки над прірвою» (режисер – н.а. України Т. Левчук, Кі-

ностудія О. Довженка, 1966 рік). Фільм представляє з.а. Украї-

ни С. Сергейчикова. Вечір веде – з.а. України Л. Чащина 

18 
(17:00) 

– Алік Шпилюк представляє проект «Мистецькі фільми в  

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

П. Чхан-Ук, Південна Корея, 2016 рік) 

19 
(18:30) 

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

Е. Дмитрик (Дмитрюк) (1908–1999) 

– Художній фільм «Прогулянки по безпутному кварталу» (ре-

жисер – Е. Дмитрик, США, 1962 рік). Ведучий проекту – кіно-

знавець С. Сукненко 

20 
(18:00) 

– Прем’єрний показ документального фільму «Художник Інна 

Биченкова» (режисер – В. Політов, Студія «Джоконда», 2016 

рік) 

21 – Щирі вітання з 85-річчям видатного українського кінорежи-
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(14:00) сера, заслуженого діяча мистецтв України Т. О. Золоєва. Зу-

стріч з ювіляром 

22 
(18:00, 

Синій 

зал) 

– Допрем’єрний показ кінотрилогії «Моє дитинство» (режисер 

та автор сценарію – І. Правило, Україна, Грузія, Італія, 2016 

рік) 

22 
(18:30, 

Чер-

воний 

зал) 

Кращі фільми світового кінопрокату 

– Художній фільм «Ні хвилини спокою» (режисер – П. Леконт, 

Франція, 2014 рік) 

26 
(18:30) 

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

Е. Дмитрик (Дмитрюк) (1908–1999) 

– Художній фільм «Гора» (режисер – Е. Дмитрик, США, 1956 

рік). Ведучий проекту – кінознавець С. Сукненко 

Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім»: 

1 – Благодійний концерт піаніста-віртуоза і композитора Є. Хма-

ри 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац):  

3, 4 
(18:00) 

– «Зимова казка з Відня». Нова програма Віденського Штраус-

оркестру (Strauss Festival Orchester Wien). Диригент – П. Гут 

(Австрія) 

5 – Концерт британської рок-співачки Бонні Тайлер (Bonnie 

Tyler) 

7 – «А если нет». Творчий вечір поета, письменника, журналіста 

Д. Бикова (РФ) 

9 – «Ромео + Джульєтта» за В. Шекспіром, музика С. Прокоф’єва 

(модерн-балет на 2 дії). Виконавці: танцюристи трупи «Ukraine 

Modern Ballet» 

10 – А. Адан «Жизель». Балет на 2 дії у виконанні артистів Театру 

сучасної хореографії «Київ модерн-балет» 

11 – Концерт електро-фолк-гурту «ONUKA» та Національного 

академічного оркестру народних інструментів України.  

Диригент – н.а. України В. Гуцал 

17 – «Хороший, плохой, злой». Творчий вечір М. Єфремова (РФ) 

18, 19 – «Вар’яти». Перше україномовне гумор-шоу С. Притули (нова 

програма) 

21 – «Обо всем…». Авторський сольний концерт В. Жидкова 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

1 – Нові та кращі пісні групи «Flёur» (м. Одеса) 

2 – «Один день дяди Жоры». Концерт поета, автора-виконавця Т. 

Шаова (РФ). Участь беруть: М. Махович (мандоліна), М. Гри-
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горьєв (гітара) 

18 – «Jazz express». Нова концертна програма за участю джаз-

бенду Національного президентського оркестру (диригент – М. 

Гусак), солісти: з.а. України І. Кулик, фіналіст проекту «Голос 

країни» П. Палійчук 

22 – «Куклы». Творчий вечір письменника-сатирика В. Шендеро-

вича (РФ) 

23 – «Добрый фей». Нова концертна програма письменника, пое-

та, автора-виконавця, бізнесмена О. Меламуда 

Центр культури та мистецтв НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського: 

9 – Нова акустична програма інді-рок-гурту «Vivienne Mort»  

(м. Київ) у супроводі струнного квартету 
10 – Концерт поетеси, актриси, співачки В. Полозкової (РФ) 
22 – Концерт Державного ансамблю пісні і танцю Грузії «Кутаїсі» 

Палац спорту: 

10 
(18:00) 

– «M1 Music Awards». Гала-концерт за участю зірок української 

естради 

16 
(20:00) 

– Концерт британського рок-гурту «The Dire Straits Experience» 

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

 Велика сцена 

26 – «Тельнюк: unplugged» (ідеальний синтез музики та слова). 

Концерт заслужених артисток України Лесі та Галини 

Тельнюк (прем’єра) 

 Мікросцена 

14 
(19:30) 

– Музорубка: вечір експериментів (великий музично-

поетичний концерт; прем’єра) 

26 
(19:30) 

– Театр автора (сучасна проза в авторському виконанні; 

прем’єра). Авторський проект В. Чернявського 

На сцені Центрального будинку художника НСХУ: 

15 
(20:00) 

– Великий сольний концерт поета В. Якімова. Участь бере 

джазовий композитор і піаніст П. Ігнатьєв 

У білій залі Мистецького центру «Шоколадний будинок» (філія Київського на-

ціонального музею російського мистецтва): 

7 – «Достойно Є» (шедеври духовної музики). Концерт Муніци-

пальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького 

(художній керівник – А. Карпінець, головний диригент – з.д.м. 

України В. Курач, диригент – О. Бояр) 
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У приміщенні Київського будинку вчених НАН України (вул. Володимирська, 

45а): 

16 
(20:00) 

– «Класика». Твори К. Пендерецького, В. Мортарі, Х. Куленті 

у виконанні А. Павлова (скрипка), Н. Стеця (контрабас) 

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

16 – «Хіт-парад на Іринінській». Шлягери ХХ ст. у виконанні гур-

ту «Khreschatyk Choir & Cover Band» 
17, 18 
(18:00) 

– «Light souls» (візуально-пластичне шоу). Виконавці: квартет 

пантоміми «DEKRU» (м. Київ) 

У приміщенні Музейно-виставкового центру «Музей історії міста Києва»: 

11 
(17:00) 

– Твори В. А. Моцарта у виконанні Ансамблю класичної музи-

ки «Фрески» (концерт з циклу «Сходинками класики»). Вико-

навці: О. Конопляна (скрипка), К. Мікаелян (фортепіано),  

Л. Баранова (віолончель) 

У приміщенні «Щербенко Арт Центру» (вул. Михайлівська, 22в): 

10 
(20:20) 

– Концерт Grisly Faye (organic electronica / chill-step). Презен-

тація нового альбому «From Far Away» 

У приміщенні Національного музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків: 

11 
(17:00) 

– «Етноджаз: Д. Василець, Д. Еванс, С. Ліпецький» 

18 
(18:00) 

– Концерт-екскурсія «Голоси епох. Різдво» (спільно з Ансамб-

лем солістів «Благовість») 

25 
(17:00) 

– Різдвяний концерт від Luna Ensemble 

Національний заповідник «Софія Київська»: 

13 – Концерт піаністки В. Петриченко (Україна–Німеччина). 

Програма «Романтичні листи кохання від Бетховена до Барві-

нського» 

29 – Концерт солістки Віденської опери (Австрія), н.а. України  

В. Лук’янець  

ВИСТАВКИ 

Національний музей історії України: 

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 

проведення грошової реформи в Україні (історія створення 

сучасних обігових та пам’ятних монет України) 
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 – 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 

тощо) 

 – «Польща і Німеччина. Історія діалогу». Виставка, 

присвячена 25-річчю польсько-німецького Договору про 

добросусідство 

 – «Традиційне мистецтво українців» (народні костюми 

кінця ХІХ – початку ХХ ст., ікони, рушники, вибійчані 

дошки, ткані вироби) 

 – «Історія грошового обігу в Україні» 

з 3 – «Пам’ятки України». Виставка фотографій переможців 

української частини міжнародного фотоконкурсу «Вікі 

любить пам’ятки» та «Вікі любить Землю», який 

проводився у партнерстві з НМІУ 

з 6 – Виставка колекції зброї музею (проводитиметься вперше 

з 1930-х років). До Дня Збройних сил України 

з 17 – Виставка графічних робіт С. Захарова (художник, який 

побував в полоні у російських бойовиків за свою творчість, 

та зобразив у своїх малюнках жахіття російської окупації) 

з 24 – Різдвяна інсталяція 

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 заповідник «Софія Київська»: 

 Виставкові зали «Хлібня» 

до 4 – Кераміка, графіка, живопис родини Ісупових (в рамках 

культурного арт-проекту «ARTFamilies – Мистецькі роди-

ни») 

з 20 – Виставка «Архітектурно-декоративна кераміка України 

XV–XXI ст.» (кахлі, плитка) 
 Будинок митрополита 

протягом 

місяця 
– «Улюбленець долі чи її Творець? Архітектор Павло 

Альошин (1881–1961)».  Виставка, присвячена  135-

річчю від дня народження та 55-річчю від дня смерті ви-

датного українського архітектора, метра української  

архітектури 
 Трапезна церква 

протягом 

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

храми Києва» 
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 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 Заборовського»: 

до 15 – «Давні брами України». Виставка графіки, живопису 

з 16 – Виставка Різдвяних вертепів (шопки, зірки, авторські 

ялинкові прикраси) 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник: 

до 15 
(корпус № 25) 

– «Шедеври світового вбрання XIX – поч. XX ст. (вінча-

льна палітра)». Виставка європейського костюму та аксе-

суарів 1800–1930 рр. (жіночі вінчальні костюми, взуття, 

віяла, капелюшки, дитячі іграшки) 

до 25 
(корпус № 4) 

– «Друковано в святій Успенській Києво-Печерській ла-

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

лаври) 
протягом 

місяця 

(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) – Міжмузейний виставковий проект «Світ української 

ікони» (твори іконопису та декоративно-літургійного 

мистецтва X−XIX ст.) 
 Виставкова зала Великої Лаврської Дзвіниці 

1–30 – Живопис на склі Н. Курій (м. Львів) 

 Виставкова зала Успенського собору 

до 5 – Виставка «Торкаючись, бачу: великі українці» 

(скульптурні  портрети визначних постатей українського 

 державотворення: Тараса Шевченка, Лесі  Українки, 

Івана Франка, Григорія Сковороди та ін., літературні 

твори рельєфно-крапковим шрифтом) 

Національний художній музей України: 

з 12 – «Йду і повертаюсь». Виставка з колекції Градобанку 

(експозиція робіт художників постперебудовного покоління) 

Національний музей літератури України: 

до 20 – Виставка раритетних архівних матеріалів із фондів 

відділу рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
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НАН України 

 – Виставка «Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН 

України – 90». Вибрані наукові праці 

2–20 – «Легенди і міфи слов’янських народів». Персональна 

виставка юної художниці з Маріуполя Г. Полякової  

5–31 – «На Різдвяні на свята». Персональна виставка сучасного 

українського живописця О. Охапкіна. Спільно з 

Всеукраїнським громадським об’єднання «Поступ жінок-

мироносиць» 

з 15 – Виставка творчих робіт Центру творчості 

«Шевченківець» м. Києва. До новорічно-різдвяних свят 
протягом 

місяця 
– Виставка янголів з «Музею на крилах» (м. Кремінна, 

Луганська обл.) 

Київський національний музей російського мистецтва: 

до 11 – «Трієнале сценографії ім. Д. Лідера». Виставка творів 

художників театру 

Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Київського національного 

музею російського мистецтва): 

2–18 – Виставка живопису О. Каяса 

з 20 – «Зимовий візерунок». Виставка дитячого малюнка 

Національний музей Т. Шевченка: 

до 4 – «Фарби мого життя». Живопис Д. Якутовича (м. Київ) 

до 5 – «Мрія горобця». Живопис, скульптура Олексія та Кирила 

Шевчуків 

до 18 – «Війна: Шевченків вимір». Три війни. Три Кобзарі. Три іс-

торії 

6–18 – «Річка Геракліта». Виставка живопису з. х. України О. Заха-

рчука (1929–2013) 

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

до 15 – «Він тут ходив...». Виставка живопису студентів 

художнього об’єднання «Струна» майстерні пейзажного 

живопису Національної академії образотворчого мистецтва та 

архітектури 

1–17 – «Зберу в долоні всі краплини цього прекрасного життя...». 

Виставка О. Олійник (бісер, декупаж, батик) 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

до 10 – «Співи Орфея». Живопис, вітражі О. Кондратьєвої  

(м. Лондон, Велика Британія) 

до 11 – Культурно-освітній «Білокурівський листопад» (до 116-ї 

річниці від дня народження н.х. УРСР К. Білокур).  
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У програмі: авторські екскурсії, кінопокази тощо 

з 2 – Зооморфний посуд з музейної колекції кераміки (в рамках 

культурно-мистецького проекту «Aqva vita від гончарних 

красенів») 

з 16 – Живопис на склі Г. Дигас (м. Київ) 

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

до 25 – «Живопис та графіка Азії». Перша виставка 

довгострокового проекту «Ars longa: реставратори та 

реставрація» (спільно з Національним науково-дослідним 

реставраційним центром України) 

з 29 – «Спокуси Ієроніма Босха». Виставка до 400-ї річниці з 

дня смерті Ієроніма Босха 
протягом 

місяця 
– «Істини вина у творах світового мистецтва з колекції Му-

зею Ханенків» 

Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»: 

до 4 – «Ми звинувачуємо! Голодомор 1932-1933 років – геноцид 

українського народу». Історико-документальна виставка 

до 15 – «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 – «Природа відчуттів». Виставка живопису А. Кузнєцової 

з 6 – Всеукраїнський проект «Килим. Сучасні українські митці» 

з 13 – «Таке життя». Виставка живопису А. Фельдмана        

 –  «Holly days». Фотовиставка С. Атлас 

з 19 – Новорічна виставка живопису С. Займака (м. Київ) 

Музей Шолом-Алейхема у Києві (філія Музею історії міста Києва): 

з 6 –  Виставка живопису З. Лерман (м. Київ) 

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

торії міста Києва»): 

до 4 – «Лев Шестов (1866–1938). Думки звідусіль» (до 150-річчя 

від дня народження французького філософа українського по-

ходження) 

до 23 – «Земля надії». Живопис О. Булавицького (до 100-річчя від 

дня народження українського та американського художника, 

1916–2001) 

Музей театрального, музичного і кіномистецтва України: 

протягом 

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

 – «Живії струни України» (з колекції українських народних 
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музичних інструментів) 
 – «Український кіногенезис». Виставка до 120-річчя укра-

їнського кінематографа (фотоматеріали, плакати, рукописи 

тощо)  

Будинок-музей М. Заньковецької: 

з 16 – «Микола Садовський. Шляхами українського актора»  

(до 160-річчя від дня народження актора і режисера  

М. Садовського (1856-1933) 
протягом 

місяця 
− «Жіночий силует. Актриси кінця XIX – початку XX ст.» 

Музей книги і друкарства України: 

з 23 – Виставка О. Єрмакової та М. Тітаренко (графіка, 

живопис) 
протягом 

місяця 
– «Дерево для слів». Виставка художниці Л. Синиченко та 

фотохудожниці І. Брязгун (у рамках африкансько-

українського проекту «Я на тебе чекатиму під каїсе-дра») 

Музей сучасного мистецтва України: 

з 14 – «Шедеври музею». Виставка живопису  з колекції музею 

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: 

до 15 – «Казки Лесі Українки». Виставка творів учнів Державної 

художньої середньої школи ім. Т. Шевченка (музей Лесі 

Українки) 

 – «Коханий мій краю, стороненько рідна». Виставка 

живопису В. Плахотнюк 

з 12 – «Родина Чикаленків». Виставка з приватної колекції  

Є. Чикаленка    

з 22 – Виставка живопису Д. Якутовича          
протягом 

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

Музей гетьманства: 

до 11 – «Арт-релакс». Живопис Г. Сергєєва (м. Київ) 

 – «Україна – козацька держава». Філателістична виставка 
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(куратор – О. Канівець) 

з 17 – «Різдвяна Україна». Виставка О. Ягодки, С. Вавілової та їх 

учнів (живопис, різдвяний декор, ляльки, листівки)   

Київський літературно-меморіальний музей М. Рильського: 

з 6 – «В сяйві мрій». Виставка до 145-річчя від дня народження 

українського поета, перекладача, актора, режисера, театроз-

навця та громадсько-політичного діяча М. К. Вороного (1871–

1938)   

Центральний будинок художника НСХУ: 

2–12 – «Сучасний український сюрреалізм». Всеукраїнська худож-

ня виставка 

 – «Грані таланту» (зимовий сезон 2016). Всеукраїнська худо-

жня виставка сучасного мистецтва (живопис, графіка, скуль-

птура) 

з 22 – Всеукраїнська різдвяна виставка (всі види образотворчого 

та декоративно-ужиткового мистецтва) 

ГАЛЕРЕЇ КИЄВА: 

«АВС-арт»: 

до 3 – «Геометрія романтики». Живопис, графіка А. Гуренка  

(м. Київ) 

6–24 – Виставка живопису та графіки А. Фурлета 

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

з 14 – «Прелюдія до досконалості». Виставка творів К. Баран  

(м. Атланта, США) 

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

до 14 – Фотовиставка Пітера Лаглера (Австрія) 

Арт-центр Я. Гретера: 

протягом 

місяця 
– «Neo Calligraphy». Проект японської каліграфії та 

концептуальних інсталяцій 

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

з 2 – «Кохання та мотоцикли». Виставка творів М. Білоуса 

«Art Ukraine Gallery» (вул. Грушевського, 9а): 

до 12 – «Віртуальна міфологія». Цифровий живопис та скульптура 

С. Рябченка (м. Одеса) 

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

до 18 – «Фотографія». Чорно-білі фотороботи Ф. Гардуньо  
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(м. Мехіко, Мексика) 

«Дукат»: 

до 7 – Скульптура Ю. Сегаль (Ізраїль) 

«Dymchuk Gallery»: 

протягом 

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

«КалитаАртКлуб»: 

до 7 – «TOPOS Юрія Химича. Фінляндія». Живопис з.д.м. України 

Ю. Химича (1928–2003) 

«Карась Галерея»: 

до 13 – «Багаж». Виставка живопису Т. Галаган (м. Київ) 

з 22 – «А4, Кулькова ручка». Колективна виставка графічних робіт 

кульковою ручкою (до 10-річчя проекту) 

Мистецький центр «Локація» (пров. Георгієвський, 7): 

до 6 – Виставка гобеленів, ляльок, колажів Н. Пікуш,  

Н. Онищенко, М. Базак, І. Кіршиної, М. Шуб, О. Маріно,  

М. Соколової, Т. Радунцової, О. Петренко 

«Митець»: 

1–10 – Виставка живопису О. Кізуб 

12–21 – Виставка родини  Георгія, Таїсії та Олени Зайченків 

(живопис, батик) 

22–30 – Виставка живопису та графіки сучасних українських митців 

«НЮ АРТ»: 

протягом 

місяця 
– «Владимир Лобода. Творчество, вдохновленное жизнью». 

Персональна виставка творів В. Лободи (м. Львів) 

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 творчість художників О. Гнилицького, 

О. Голосія, Д. Кавсана, О. Клименка, Ю. Соломка, В. Тру-

біної, В. Цаголова та ін. 

«Синій вечір» (галерея сучасної класики):  

до 10 – «Таємний шифр ніжності». Виставка творів з. х. України  
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О. Захарчука (1929–2013), І. Григор’єва, Т. Кравченка 

«TAUVERS GALLERY INTERNATIONAL»: 

до 16 

 

– «Подорож з кавою». Проект Н. Фурманової (живопис, 

кераміка) 

«Триптих Арт»: 

1–13 – «Планетаріум». Графіка Р. Романишина (м. Львів) 

14–27 – Виставка живопису В. Петрова (м. Харків) 

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

до 11 – «Фотосинтез». Груповий проект А. Волокітіна, Т. Малінов-

ської, В. Кохана (м. Харків) 

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

протягом 

місяця 
– «У темряву». Виставка творів кураторської групи Худра-

да. Учасники: П. Армяновський, К. Бадянова, П. Владімі-

ров, Л. Войцехов, К. Гнилицька, М. Голембйовська,  

Н. Гончар, Л. Заяць, О. Іванцов, Є. Казак та ін. 

Центр сучасного мистецтва М 17: 

1–4 – «Втілюючи місію. Мистецтво і бізнес» (соціальний арт-

проект) 

Центр української культури та мистецтва: 

3–30 – «VI Свято Новорічної Іграшки». Виставка старовинних та 

сучасних ялинкових іграшок та новорічно-різдвяної атрибу-

тики (автор проекту – М. Лукашук) 

«Щербенко Арт Центр»: 

до 3 – «Кардинал Рішельє». Виставка тканих жаккардових 

гобеленів О. Ройтбурда (м. Київ) 

з 21 – «Візуалізація». Графіка, пастелі, колажі, об’єкти, інсталяції 

О. Жумайлової-Дмитровської (м. Київ) 

«Я Галерея»: 

до 12 – «Повторення забування». Виставка творів М. Кадана (м. 

Київ) 

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ  

ГРУДЕНЬ 

Серед дат, що відзначатимуться: 

 

 05–11.12 – Всеукраїнський тиждень права 

06.12  – День Збройних сил України 
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07.12  – День місцевого самоврядування 

10.12  – День прав людини 

11.12  – День благодійності 

   – Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення 

14.12  – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

    на Чорнобильській АЕС 

20.12  – Міжнародний день солідарності людей 

24.12  – День працівників архівних установ 

 

***  

 

1 – 125 років від дня народження Ваврисевича Миколи Михайловича, 

українського педагога, письменника, краєзнавця, етнографа, журналіста, гро-

мадського діяча (1891–1978). 

− 70 років від дня народження Алексаняна Анатолія Григоровича, 

українського композитора, піаніста (1946–2008). 

− 70 років від дня народження Фішбейна Мойсея Абрамовича, україн-

ського поета, перекладача, прозаїка єврейського походження (1946). 

– 65 років від дня народження Черниша Івана Святославовича, україн-

ського живописця, педагога, заслуженого художника України (1951). 

– 60 років від дня народження Юрика Поляна-Пилипа Сергійовича, 

українського поета-гумориста, публіциста, фольклориста, перекладача (1956). 

– 55 років від дня народження Гордона Олександра Богдановича, укра-

їнського поета, прозаїка, перекладача, критика, культуролога (1961). 

– 30 років від дня смерті Тимошенка Юрія (Георгій) Трохимовича (сце-

нічний псевдонім – Тарапунька), українського артиста естради і кіно, народного 

артиста УРСР, лауреата Державної премії СРСР (1919–1986). 

2 – 80 років від дня народження Жука Ігоря Васильовича, українського 

хорового диригента, педагога, заслуженого артиста України (1936–2000). 

– 75 років від дня народження Стадника Іларіона Дмитровича, україн-

ського скульптора, заслуженого художника України (1941–2013). 

– 70 років від дня народження Данилової Галини Олександрівни, укра-

їнської актриси, заслуженої артистки України (1946). 

3 – 95 років від дня народження Галаса Михайла Івановича, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (художня кераміка), заслу-

женого майстра народної творчості України (1921–1993). 

– 95 років від дня народження Досенка Миколи Олександровича, укра-

їнського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1921–2006). 

4 – 100 років від дня народження Геляса Ярослава Томовича, україн- 

ського актора театру і кіно, режисера, народного артиста України (1916–1992). 
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– 85 років від дня народження Кузнецова Владлена Миколайовича, 

українського кінодраматурга, сценариста, журналіста, публіциста, громадсько-

го діяча, заслуженого діяча мистецтв України (1931–2014). 

– 80 років від дня народження Глушенок Тамари Орефіївни, україн- 

ського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, писанкарство; 

1936). 

– 65 років від дня народження Седнєва Миколи Георгійовича, україн- 

ського кінорежисера (1951). 

5 – 85 років від дня народження Тютюнника Григора (Григорій) Ми-

хайловича, українського прозаїка, сценариста, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1931–1980). 

– 80 років від дня народження Пастушенка Леоніда Трохимовича, укра-

їнського поета, прозаїка, публіциста, журналіста (1936). 

– 65 років від дня народження Жигуна Олександра Івановича, україн- 

ського хорового диригента, педагога, народного артиста України (1951). 

– 55 років від дня народження Китайгородської Віри Микитівни, україн-

ської письменниці, журналіста, громадсько-культурного діяча, заслуженого 

працівника культури України (1961). 

6 – 145 років від дня народження Вороного Миколи Кіндратовича, ук-

раїнського поета, перекладача, історика, літературного критика, театрознавця, 

театрального актора і режисера, педагога, громадського діяча (1871–1938). 

– 110 років від дня народження Василенко Ніни Костянтинівни, україн-

ського режисера-аніматора, сценариста (1906–1999). 

– 90 років від дня народження Третяка Василя Яковича, українського 

оперного співака (драматичний тенор), народного артиста СРСР (1926–1989). 

7 – 205 років від дня народження Устияновича Миколи Леонтійовича, 

українського письменника, перекладача, громадсько-культурного діяча, свяще-

ника (1811–1885). 

– 85 років від дня народження Сіренка Володимира Івановича, україн-

ського поета, прозаїка, драматурга (1931–2015). 

– 80 років від дня народження Рябого Миколи Олександровича, україн-

ського прозаїка, публіциста, перекладача (1936). 

– 75 років від дня народження Терещенка Петра Петровича, україн- 

ського організатора кіновиробництва (1941). 

– 75 років від дня народження Філенка Леоніда Івановича, українського 

архітектора, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка (1941–

2003). 

– 75 років від дня народження Шипа Ласла Ласловича, українського 

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

майстра народної творчості України (1941). 

8 – 140 років від дня народження Крушельницької Марії Степанівни, 

української театральної актриси, письменниці, громадського діяча (1876–1935). 
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– 80 років від дня народження Баєнка Віктора Івановича, українського 

та російського актора театру і кіно, народного артиста України (1936–2004). 

– 70 років від дня народження Кушлика Любомира Миколайовича, 

українського фольклориста, музикознавця, етномузиколога, педагога (1946). 

9 – 150 років від дня народження О’Коннор-Вілінської Валерії Олек-

сандрівни, української письменниці, драматурга, перекладача, громадського 

діяча (1866–1930). 

– 115 років від дня народження Гордієнка Дмитра Прокоповича, україн-

ського поета, прозаїка, журналіста (1901–1974). 

10 – 75 років від дня народження Поклада Ігоря Дмитровича, україн- 

ського композитора, народного артиста України, лауреата Державної премії 

УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1941). 

11 – 65 років від дня народження Лопухової Світлани Олександрівни, 

українського живописця, педагога, заслуженого художника України (1951). 

– 125 років від дня смерті Потебні Олександра Опанасовича, україн- 

сь-кого літературо- й мовознавця, філософа, фольклориста, етнографа, педаго-

га, громадського діяча (1835–1891). 

12 – 85 років від дня народження Джинджиристого Мирослава Ілько-

вича, українського режисера театру і кіно, педагога, заслуженого діяча мис-

тецтв України (1931). 

– 80 років від дня народження Бондарчука Андрія Івановича, україн- 

ського прозаїка, публіциста (1936). 

– 80 років від дня народження Хвороста Василя Івановича, українсько-

го графіка, заслуженого працівника культури України (1936). 

– 70 років від дня народження Павліської Софії Федорівни, українсько-

го театрального режисера, заслуженого працівника культури України  

(1946). 

– 60 років від дня народження Шумської Людмили Юріївни, україн- 

ського хорового диригента, педагога, громадського діяча, заслуженого діяча 

мистецтв України (1956). 

13 – 160 років від дня народження Садовського (справж. – Тобілевич) 

Миколи Карповича, українського актора театру і кіно, режисера, громадсько-

го діяча, одного із засновників українського національного професійного театру  

(1856–1933). 

– 90 років від дня народження Дашкевича Ярослава Романовича, україн-

ського історика, сходознавця, бібліографа, археографа, заслуженого діяча науки і 

техніки України (1926–2010). 

– 80 років від дня народження Мурзіної Олени Іванівни, українського 

музикознавця, етномузиколога, педагога (1936–2016). 

– 70 років від дня народження Бистрякова Володимира Юрійовича, 

українського композитора, піаніста, заслуженого артиста України (1946). 
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14 – 195 років від дня народження Єдлічки Алоїза Венцеславовича, 

українського композитора, фольклориста, педагога, піаніста, хорового дириген-

та чеського походження (1821–1894). 

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

ського музикознавця, педагога (1951). 

15 – 125 років від дня народження Голубця Миколи, українського істо-

рика, архівіста, мистецтво- і краєзнавця, поета, прозаїка, публіциста, перекла-

дача, бібліографа (1891–1942). 

– 80 років від дня народження Чемени Валентини Леонідівни, україн- 

ської співачки, артистки оперети, народної артистки України (1936). 

– 30 років від дня смерті Сержа Лифаря (Сергій Михайлович), україн-

ського, французького артиста балету, хореографа, педагога, теоретика балетно-

го мистецтва (1904–1986). 

16 – 70 років від дня народження Некрасова Олександра Івановича, 

українського композитора, педагога, музичного критика, громадського діяча, 

заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

– 150 років від дня смерті Тарновського Василя Васильовича, україн- 

ського етнографа, історика права, культурно-громадського діяча (1810–1866). 

17 – 150 років від дня народження Буковецького Євгена Йосиповича, 

українського живописця (1866–1948).  

– 120 років від дня народження Драги-Сумарокової Валерії Францівни, 

російської та української актриси театру і кіно, народної артистки УРСР (1896–

1967). 

– 120 років від дня народження Мучника Леоніда Овсійовича, україн- 

ського живописця, педагога (1896–1966). 

– 100 років від дня народження Шамоти Миколи Захаровича, україн- 

ського літературознавця, критика, громадського діяча, лауреата Державної 

премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1916–1984). 

18 – 155 років від дня народження Ціпановської Ольги, української піа-

ністки, педагога, диригента, громадського діяча (1861–1941). 

– 140 років від дня народження Холодного Петра Івановича, україн- 

ського живописця, графіка, майстра монументального та ужиткового мистецт-

ва, педагога, громадського діяча (1876–1930). 

– 85 років від дня народження Коцюбинської Михайлини Хомівни, 

українського літературознавця, філолога, перекладача, критика, лауреата Наці-

ональної премії України імені Тараса Шевченка (1931–2011). 

– 70 років від дня народження Палатникова Григорія Аркадійовича, укра-

їнського живописця, графіка, педагога, заслуженого художника України (1946). 

19 – 115 років від дня народження Сороки Олександра Мусійовича, ук-

ра-їнського поета, перекладача (1901–1941). 
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– 110 років від дня народження Єсипенка Миколи Гавриловича, україн-

ського театрального режисера, педагога, заслуженого діяча мистецтв України 

(1906–1993). 

– 80 років від дня народження Підлісного Зіновія Васильовича, україн-

ського архітектора, лауреата Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 

(1936–1999). 

– 55 років від дня народження Раденко Юлії Володимирівни, україн- 

ської актриси театру і кіно, педагога, заслуженої артистки України (1961). 

21 – 175 років від дня народження Іконникова Володимира Степановича, 

українського історика, джерело- та літературознавця, бібліографа, археографа, пе-

дагога (1841–1923). 

– 155 років від дня народження Чикаленка Євгена Харлампійовича, 

українського громадсько-культурного діяча, журналіста, видавця, публіциста, 

мецената (1861–1929). 

– 125 років від дня народження Задерацького Всеволода Петровича, 

українського композитора, піаніста, педагога (1891–1953). 

22 – 80 років від дня народження Харлової Валентини Гаврилівни, 

українського майстра декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка), педагога, 

заслуженого майстра народної творчості України, заслуженого вчителя України 

(1936). 

– 65 років від дня народження Степурка Віктора Івановича, українсько-

го композитора, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Націо-

нальної премії України імені Тараса Шевченка (1951). 

23 – 90 років від дня народження Кирейка Віталія Дмитровича, україн-

ського композитора, педагога, музично-громадського діяча, народного артиста 

України (1926–2016). 

– 65 років від дня народження Кондратюка Василя Івановича, україн- 

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

– 55 років від дня народження Слапчука Василя Дмитровича, україн- 

ського поета, прозаїка, критика, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата 

Національної премії України імені Тараса Шевченка (1961). 

24 – 140 років від дня народження Черкасенка Спиридона Феодосійо-

вича, українського прозаїка, поета, драматурга, педагога, культурного і гро-

мадського діяча (1876–1940). 

– 60 років від дня народження Вархола Романа Степановича, україн- 

ського поета, педагога (1956). 

25 – 115 років від дня народження Галі Мазуренко (Боголюбова), україн-

ської письменниці, художниці, скульптора у Великій Британії (1901–2000). 

– 100 років від дня народження Дзенькевич Людмили Олександрівни, 

українського кінорежисера (1916–1992). 

– 80 років від дня народження Божик Євгенії Дмитрівни, українського 

прозаїка, публіциста, громадського діяча (1936–2012). 
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– 70 років від дня народження Волкова Володимира Олександровича, 

українського актора театру і кіно, заслуженого артиста України (1946–2002). 

– 70 років від дня народження Рисцова В’ячеслава Олександровича, 

українського поета, прозаїка, заслуженого діяча мистецтв України (1946). 

26 – 130 років від дня народження Сидоренко Євгенії Кирилівни, укра-

їнської актриси театру, заслуженої артистки УРСР (1886–1981). 

– 110 років від дня народження Гнатишина Андрія, українського компо-

зитора, диригента, педагога, музично-громадського діяча, представника україн-

ської діаспори у Відні (1906–1995). 

– 65 років від дня народження Слободського Ігоря Анатолійовича, 

українського кіноактора, заслуженого артиста України (1951). 

27 – 140 років від дня народження Алчевського Івана Олексійовича, 

укра-їнського оперного співака (лірико-драматичний тенор), музичного і гро-

мадського діяча (1876–1917). 

– 80 років від дня народження Розстального Віталія Григоровича, укра-

їнського актора театру і кіно, народного артиста України (1936–2006). 

– 75 років від дня народження Сиротюк-Вітченко Світлани Трохимів-

ни, української театральної актриси, народної артистки України (1941). 

29 – 160 років від дня народження Крижанівського Данила Яковича, 

українського композитора, педагога (1856–1894). 
– 80 років від дня народження Годзяцького Віталія Олексійовича, укра-

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

– 70 років від дня народження Невєдрова Валерія Миколайовича, укра-

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

30 – 150 років від дня народження Бажанської-Озаркевич Ольги-Олек-

сандри Порфирівни, української піаністки, письменниці, перекладача, фольк-

лориста, громадського діяча (1866–1906). 

– 110 років від дня народження Гординського Святослава Ярославови-

ча, українського мистецтвознавця, художника, поета, літературного критика, 

перекладача, журналіста (1906–1993). 

– 95 років від дня народження Гринишина Михайла Петровича, україн-

ського хорового диригента, композитора, фольклориста, педагога, народного 

артиста України (1921–2016). 

– 90 років від дня народження Осташевської Галини Трохимівни, укра-

їнської актриси театру і кіно, заслуженої артистки України (1926–2013). 

          – 80 років від дня народження Ончула Петра Єпифановича, українсько-

го оперного співака (баритон), педагога, народного артиста України (1936). 

– 65 років від дня народження Зорука Сергія Яковича, українського жи-

вописця, педагога, заслуженого діяча мистецтв України (1951–2013). 

31 – 100 років від дня народження Дашенка Василя Павловича, українсь-

кого актора театру і кіно, народного артиста УРСР (1916−1985). 
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– 95 років від дня народження Козленка Миколи Харитоновича, україн- 

ського актора театру і кіно, народного артиста України (1921–2005). 
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