
 

 

МИСТЕЦЬКИЙ  КИЇВ,  БЕРЕЗЕНЬ  – 2021* 

 

Серед дат місяця: 

03.03 – Всесвітній день письменника 

07.03 – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

08.03 – Міжнародний жіночий день 

14.03 – День українського добровольця 

21.03 – Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 
дискримінації 

 – Всесвітній день поезії 

 – Міжнародний день лялькаря 

 – Міжнародний день Навруз 

21–27.03 – Тиждень солідарності з народами, які борються проти 

расизму та расової дискримінації 

24.03 – Міжнародний день права на встановлення істини щодо 

грубих порушень прав людини та гідності жертв 

27.03 – Міжнародний день театру 

Докладніше про дати місяця натиснути тут  

 

 

Фестивалі, конкурси, культурно-мистецькі акції ** 
 

 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Підкори сцену» (06–07.03): 

http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-konkurs-festival-mistetstv-pidkori-

stsenu-ochna-ta-distantsijna-uchast/ 

 Міжнародний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх 

долонях» (06–07.03): http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival- 

dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/ 

 XVII Всеукраїнський багатожанровий творчий фестиваль STAR WAVES – 

2021 (07.03): http://fest-portal.com/ev/xvii-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-

tvorchij-festival-star-waves-2021/ 

 Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Мистецький 

передзвін» (14.03): http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-bagatozhanrovij-

konkurs-mistetskij-peredzvin-14-bereznya-2021r/ 

 II Всеукраїнський фестиваль-конкурс СвітFestUa-Київ 2021 (20.03): 

http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-festival-konkurs-svitfestua-kiyiv-

2021/ 

 VIІ Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічного та циркового 

                                           
* У плані заходів можливі поточні зміни та доповнення  (інформацію подано станом на 26.02.2021 р.). 
** Програми заходів та повний репертуар див. за посиланням. 

http://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/kultura_i_mistetstvo_Ukraini_znamenni_i_pamiatni_dati/2021/kalend2021.pdf
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-konkurs-festival-mistetstv-pidkori-stsenu-ochna-ta-distantsijna-uchast/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-konkurs-festival-mistetstv-pidkori-stsenu-ochna-ta-distantsijna-uchast/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-%20dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
http://fest-portal.com/ev/mizhnarodnij-festival-%20dityachoyi-ta-yunatskoyi-tvorchosti-svit-u-tvoyih-dolonyah/
http://fest-portal.com/ev/xvii-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-tvorchij-festival-star-waves-2021/
http://fest-portal.com/ev/xvii-vseukrayinskij-bagatozhanrovij-tvorchij-festival-star-waves-2021/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetskij-peredzvin-14-bereznya-2021r/
http://fest-portal.com/ev/vseukrayinskij-bagatozhanrovij-konkurs-mistetskij-peredzvin-14-bereznya-2021r/
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-festival-konkurs-svitfestua-kiyiv-2021/
http://fest-portal.com/ev/ii-vseukrayinskij-festival-konkurs-svitfestua-kiyiv-2021/
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мистецтва «Оксамитовий дивосвіт – 2021» (21.03): http://fest-

portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-konkurs-horeogafichnogo-ta-

tsirkovogo-mistetstva-oksamitovij-divosvit-2021/ 

 IV Креативний фестиваль-конкурс талантів SuperSTAR Fest (27–28.03): 

http://superstar.org.ua/ 

 Фестиваль гігантських китайських ліхтарів (12.02–28.03, Співоче поле, 

вул. Лаврська, 31): https://moemisto.ua/kiev/festival-gigantskih-kitayskih-

lihtariv-137583.html 

 Свято Масниці (13–14.03, Національний музей народної архітектури та 

побуту України): https://guide.kyivcity.gov.ua/events/svato-masnici 

 

*** 

 

 Всеукраїнський дистанційний конкурс авторської прози та поезії ЯwriteR 

(01.03): https://talantsvit.com/2020/08/11/yawriter01-03/ 

 Міжнародний продюсерський багатожанровий конкурс Stars of Europe / 

Зірки Європи (онлайн; 02–05.03): http://fest-portal.com/ev/zirki-yevropi-

stars-of-europe-mizhnarodnij-prodyuserskij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/ 

 ХІ Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечно-інформаційна 

безперервна освіта: метаморфози навчального дизайну» (онлайн; 03–

04.03): https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-

treninhy/konferentsii/icalrepeat.detail/2021/03/03/3430/-/khi-mizhnarodna-

konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-

metamorfozy-navchalnoho-dyzainu-3-4-bereznia-2021-r-u-formati-onl 

 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Художні виміри прози 

Володимира Малика: до 100-річчя від дня народження письменника» 

(18.03, м. Полтава): https://www.science-community.org/uk/node/220428 

 Міжнародний телевізійно-дистанційний фестиваль-конкурс вокального 

мистецтва «Зоряні октави» (20.03): http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-

mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/ 

 Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс мистецтв «Зоряна брама» 

(26.03): https://nashsled.com.ua/26.03-zoryana-brama/ 

 Всеукраїнська науково-практична заочна конференція з міжнародною 

участю «Українська література в загальноєвропейському контексті» 

(26.03): https://www.science-community.org/uk/node/220433 

 ІІ Міжнародний інструментальний дистанційний конкурс 

ім. І. Я. Падеревського (26–28.03, м. Вінниця):  

https://www.facebook.com/paderewskicompetition.vn/ 

 

 

 

 

http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-konkurs-horeogafichnogo-ta-tsirkovogo-mistetstva-oksamitovij-divosvit-2021/
http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-konkurs-horeogafichnogo-ta-tsirkovogo-mistetstva-oksamitovij-divosvit-2021/
http://fest-portal.com/ev/vii-mizhnarodnij-festival-konkurs-horeogafichnogo-ta-tsirkovogo-mistetstva-oksamitovij-divosvit-2021/
http://superstar.org.ua/
https://moemisto.ua/kiev/festival-gigantskih-kitayskih-lihtariv-137583.html
https://moemisto.ua/kiev/festival-gigantskih-kitayskih-lihtariv-137583.html
https://guide.kyivcity.gov.ua/events/svato-masnici
https://talantsvit.com/2020/08/11/yawriter01-03/
http://fest-portal.com/ev/zirki-yevropi-stars-of-europe-mizhnarodnij-prodyuserskij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/
http://fest-portal.com/ev/zirki-yevropi-stars-of-europe-mizhnarodnij-prodyuserskij-bagatozhanrovij-onlajn-konkurs/
https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy/konferentsii/icalrepeat.detail/2021/03/03/3430/-/khi-mizhnarodna-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-metamorfozy-navchalnoho-dyzainu-3-4-bereznia-2021-r-u-formati-onl
https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy/konferentsii/icalrepeat.detail/2021/03/03/3430/-/khi-mizhnarodna-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-metamorfozy-navchalnoho-dyzainu-3-4-bereznia-2021-r-u-formati-onl
https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy/konferentsii/icalrepeat.detail/2021/03/03/3430/-/khi-mizhnarodna-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-metamorfozy-navchalnoho-dyzainu-3-4-bereznia-2021-r-u-formati-onl
https://ula.org.ua/konferentsii-seminary-treninhy/konferentsii/icalrepeat.detail/2021/03/03/3430/-/khi-mizhnarodna-konferentsiia-suchasna-bibliotechno-informatsiina-bezperervna-osvita-metamorfozy-navchalnoho-dyzainu-3-4-bereznia-2021-r-u-formati-onl
https://www.science-community.org/uk/node/220428
http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/
http://fest-portal.com/ev/zoryani-oktavi-mizhnarodnij-televizijnij-festival-konkurs-vokalnogo-mistetstva/
https://nashsled.com.ua/26.03-zoryana-brama/
https://www.science-community.org/uk/node/220433
https://www.facebook.com/paderewskicompetition.vn/
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Театри в умовах карантину та заплановані прем’єри 
 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-03-2021 

10 –  Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 4 дії) 

19 –  Дж. Россіні «Севільський цирульник» (опера на 3 дії) 

20 –  Ш. Гуно «Фауст» (опера на 3 дії) 

23 –  А. Адан «Жізель» (балет на 2 дії) 

25 – О. Глазунов «Раймонда» (героїко-фантастичний балет на 2 

дії) 

26 – Дж. Пуччіні «Флорія Тоска» (опера на 3 дії). З нагоди 60-

річчя Римських договорів та 25-річчя встановлення 

дипломатичних відносин між Україною та Італійською 

Республікою 

31 –  М. Лисенко «Наталка Полтавка» (сповнена гумору, танців та 

фольклору історія кохання на 2 дії) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/ 

Сцена «77» 

2, 18 –  Р. Білецький «Розмова, якої не було» (трагікомедія на 1 дію) 

4 – Музика А. Пʼяццолли «Любовний монолог…» (моновистава 

за мотивами пʼєси Г. Г. Маркеса «Любовна одповідь 

чоловікові, який сидить в кріслі» у виконанні з.а. України А. 

Середи-Голдун, з.а. України І. Беспалової-Примак (режисер-

постановник – н.а. України Б. Струтинський) 

20 – Дж. Кромвелл «Бродвейська історія» (мелодраматична 

комедія на 1 дію) 

27, 28,  

30 

–  Музика В. Ільїна, В. Лукашова «За двома зайцями» (мюзикл 

за мотивами однойменного твору М. Старицького) 

*** 

6  

(12:00) 

– Т. Зілінська «Велика Jazz-подорож» (музична казка на 1 дію). 

Вистава друга мистецько-освітнього проєкту «Перший крок 

у велике мистецтво», створеного за підтримки Українського 

культурного фонду 

14  

(12:00) 

– Т. Зілінська «У ритмі Африки» (музична казка на 1 дію). 

Вистава перша мистецько-освітнього проєкту «Перший крок 

у велике мистецтво», створеного за підтримки Українського 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-03-2021
http://operetta.com.ua/afisha/
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культурного фонду 

21  

(12:00) 

–  «Іспанські історії» (музична казка на 1 дію). Вистава третя 

мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у велике 

мистецтво», створеного за підтримки Українського 

культурного фонду 

Stage_Lab # Експериментальна сцена 

3  

(19:30) 

– «Френк Сінатра». Моновистава на 1 дію у виконанні 

з.а. України Д. Шарабуріна (режисер-постановник – 

з.д.м. України О. Білозуб) 

13 

(19:30) 

–  М. Мітуа «Акомпаніатор» (монолог-сповідь на 1 дію) 

16 

(19:30) 

– І. Бауершима «#На_краю_світу» (екзистенційна романтична 

комедія на 1 дію) 

Театр у фоє 

17 –  «Містерія туманного Альбіону» (музичне фентезі на музику 

британських композиторів). Вокально-пластичний 

перформанс солістки театру М. Боднар (сопрано) та 

ансамблю артистів оркестру, балету та хору 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/ 

5, 20 –  «Хостел 24/7» (милотравматичний жарт; комедія на 1 дію)  

 13 – «#Додому» (вербатім). Вистава акторської майстерні Богдана 

Бенюка (режисер – О. Щурська) 

16 –  «Ліквідація» (не просто комедія  за мотивами сатиричної 

п’єси В. Шендеровича «Два янголи, чотири людини») 

24 – «Твоя дочка, Єва» (драма на 1 дію за сценарієм фільму 

І. Бергмана «Осіння соната»). Постановка і музичне рішення 

– Я. Ушпік 

27 – «Хочу в Париж». Моновистава за мотивами однойменного 

оповідання М. Веллера у виконанні з.а. України 

В. Голосняка 

 

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка: 

http://ft.org.ua/ua/program 

Основна сцена 

http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://ft.org.ua/ua/program
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10, 24 – «Сірано де Бержерак»  (сценічна фантазія за мотивами 

однойменної п’єси Е. Ростана)  

13, 31 –   І. Франко «Украдене щастя» (драма на 2 дії) 

Камерна сцена ім. С. Данченка 

3, 17,  

  23 

–  Леся Українка «Кассандра» (драма) 

      7, 20 – «Трамвай “Бажання”» (вистава на 1 дію за мотивами 

однойменної п’єси Т. Вільямса) 

13, 27 – «Крум» (вистава на 1 дію за мотивами однойменної пʼєси 

Х. Левіна) 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire 

Основна сцена 

 7, 26 – А. де Ла Пательєр, М. Делапорт «Майже сімейна вечеря» 

(майже комедія) 

 1, 8,  

    19, 30 

–   Ж. Фейдо «Дамський кравець» (комедія з антрактом) 

    15, 23 –   М. МакДонах «Каліка з острова Інішмаан» (трагікомедія) 

Сцена під дахом 

5, 14, 23  

(19:30)  

–   І. Новак, Ю. Яковлєв «Про Кохання. (Мої рідненькі)» 

(історії з сімейного альбому) 

7, 15 

(19:30) 

–  Кокі Мітані «Академія сміху» (комедія на 1 дію) 

 

 Київський національний академічний Молодий театр: 

https://molodyytheatre.com/afisha/2021-03 

Основна сцена 

6, 16 – «Убити чи любити» (інтригуюча комедія за п'єсою Р. Тома 

«Вісім жінок») 

Камерна сцена 

6 –  Є. Безпалько «Жага моря» (подорож до себе без антракту) 

11 – «Момент» (фатальна подорож). Вистава за оповіданнями 

В. Винниченка «Момент», «На той бік» 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://molodyytheatre.com/afisha/2021-03
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Мікросцена 

20 –  К. Мельников «Ліки для Ліки» (трансплантація почуттів) 

 

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі 

Дніпра: https://drama-comedy.kiev.ua/ 

Основна сцена 

4, 30 –  С. Жадан «Хлібне перемир’я» (сміятись/плакати/розуміти) 

7, 25 – М. Спіацці «Сімейний альбом/Album di Famiglia» 

(трагікомедія про вареники та 90-ті) 

11, 31 –  О. Лягушонкова «Ерендіра не хоче вмирати» (трагіфарс) 

13 –  Є. Корняг «VIÑO» (фізичний театр) 

18 –  П. Ар’є  «Сталкери» (специфічна комедія) 

Мала сцена 

2 – Д. Данілов «Людина з…» (оперативна розробка; вистава 

 на 1 дію) 

5  

(19:00),  

28  

(15:00) 

–   Н. МакКартні «Дім» (колективне сновидіння) 

7, 21  

(15:00)  

– І. Носовський «Поїхати не можна залишитись» (історія 

одного рішення) 

20 

(15:00) 

–  М. Досько «Лондон» (моновистава у виконанні 

Я. Федорчука) 

23  

 

–  Д. Макміллан «Усі найкращі речі» (моновистава у виконанні 

з.а. України О. Жураківської) 

 

 Київський академічний драматичний театр на Подолі: 

http://theatreonpodol.com/ 

Нова сцена 

23  –  Л. Бугадзе «Навігатор» (спроба любити) 

Зала Ігоря Славинського 

3  

(19:00),  

28  

(18:00) 

–  М. Панич «Спостерігач» (монолог для двох) 

https://drama-comedy.kiev.ua/
http://theatreonpodol.com/
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7  

(13:00,  

(18:00),  

19  

(19:00)  

– «Імітація» (вистава-детектив за романом І. Франка «Для 

домашнього огнища») 

9, 10, 18  

(19:00)  

–  Д. Глаттауер «Вбити не можна розлучитися» (комедія) 

Онлайн-трансляції 

5, 10  

(19:00) 

–  Леся Українка «Камінний господар» (драма) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-

на-березень-2021-року 

Основна сцена 

7, 11, 12,  

  30, 31 

– Н. Коломієць «FLOWER BOOM/Квітковий бум» (комедія-

мюзикл на 2 дії) 

Камінна зала 

  4 – «Євгеній Онєгін» (шелест сторінок роману в 2-х частинах). 

Авторська вистава Петра Миронова (Театр «Маскам Рад», 

м. Київ) за мотивами однойменного твору О. Пушкіна 

  27, 28 –  Софокл «Антігона» (трагедія) 

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances 

Основна сцена (Салон) 

3 – «Темні алеї» (композиція за творами І. Буніна: «Темні алеї», 

«Балада», «Легкий подих», «Три карбованці») 

26 –  Е.-Е. Шмітт «Таємниця Шопена» (музична ініціація) 

 

21, 28  

(18:00) 

–  «Аварія» (інсценізація за творами Ф. Дюрренматта) 

Мікросцена 

22, 23  

(19:30) 

– М. Панич «Дівчинка в акваріумі для золотої рибки» (вистава-

геометрія) 

http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-березень-2021-року
http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-березень-2021-року
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
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12, 26  

(19:30) 

–   «Сни Аліси» (сюрреалізм; вистава за твором Л. Керрола 

«Аліса в Країні чудес») 

 

 

Київський академічний театр «Золоті ворота»: http://zoloti-vorota.kiev.ua/  

4 –  Я. Гловацький «Таргани» (іронічно про еміграцію) 

13, 14,  

31 

–  О. Михайлов «Білка, яка прожила 100 років» (фантазії Біблів 

і Жиркова) 

 

Київський академічний театр на Печерську: 

http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next 

17 – «Покоління пепсі» (поетично-фантастичний трилер початку 

нульових за мотивами творів С. Жадана) 

20  

(18:00) 

–  І. Вирипаєв «Іранська конференція» (гуманістична дискусія) 

25  

(19:00),  

27, 28 

(18:00) 

–  А. Барікко «Море-океан» (філософський трилер, розіграний 

комедійними персонажами) 

30 – «Привид в обладунку» (фантастичний комікс з елементами 

кіберпанку за класичними манга Масамуне Сіро) 

 

Київський державний академічний театр ляльок «Замок на горі»: 

http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-03 

4  

(17:00),  

23  

(12:00),  

28  

(15:00) 

– І. Федірко «Попелюшка. Новорічний бал» (казка-мюзикл за 

мотивами твору Ш. Перро «Попелюшка») 

7  

(13:00),  

21  

(11:00) 

– К. Лукʼяненко; автор віршів – М. Патокова «Зубата втрата» 

(зубна комедія жахів для дітей від 4-х років) 

 

Київський академічний театр юного глядача на Липках: 

http://tuz.kiev.ua/afisha/Mar_2021 

Велика сцена 

4  

(14:00) 

– «До кого приходить святий Миколай» (казка за мотивами 

твору О. Каретник «Тільки диво») 

http://zoloti-vorota.kiev.ua/
http://newtheatre.kiev.ua/ua/afisha-tekushhij-mesyac?month=next
http://akadempuppet.kiev.ua/afisha/2021-03
http://tuz.kiev.ua/afisha/Mar_2021
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5, 13 – К. Людвіг «Позичте тенора» (комедія на 2 дії) 

9  

(16:00) 

– «Сон» (вистава-колаж за творами Т. Г. Шевченка) 

12 – О. Степнова «Навіжена» (комедія на 2 дії) 

Мала сцена 

6  

(18:00) 

–  Н. Саймон «Бережіть Флорес» (комедія на 2 дії) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

  5 Вечір балетів Михайла Фокіна 

–  Музика Ф. Шопена «Шопеніана» (хореографічна сюїта на 

1 дію);  

–  Музика М. Римського-Корсакова «Шехеразада» 

   (хореографічна драма на 1 дію) 

7      Вечір сучасних балетів 

–  Музика Ф. Шуберта «Легенда про вічне кохання» (балет на 

1 дію); 

– Музика А. П’яццолли, К. Е. Альмарана, К. Гарделя, 

Х. Родрігеса «Історії у стилі Танго» (сучасний балет на 

1 дію) 

 13 –  В. А. Моцарт «Весілля Фігаро» (концертно-сценічна версія 

на 2 дії) 

 20 –  Дж. Пуччіні «Богема» (опера на 2 дії) 

 28       Спільно з творчим об’єднанням baza.art people 

–   Музика Н. Фрама «Ми» (сучасний балет на 1 дію); 

– «Паперові тигри» (балет на 1 дію на музику сучасних 

зарубіжних композиторів) 

 

Центр мистецтв «Новий український театр»: http://nut.kiev.ua/berezen-3/ 

«Новий український театр» 

7  

(15:00, 

19:00) 

– О. Кобилянська «Інстинкт» (чуттєвий ескіз без антракту) 

Театр «Божа корівка» 

6  

(11:00) 

– Г. Остер «Весняна казка» (стара казка на новий лад) 

https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
http://nut.kiev.ua/berezen-3/
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7  

(12:00) 

– С. Тейлор «Подорож на чарівний острів» (казковий сон для 

дітей та дорослих) 

 

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» 

(вул. І. Миколайчука, 3): https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-

teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html 

4, 18 –  «Грішниця» (антична драма за мотивами однойменної п’єси 

Лесі Українки) 

5, 26 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

 7, 8, 20    

(18:00)  

– «Весілля в Авлабарі» (музична комедія за п’єсою А. Цагарелі 

«Ханума») 

  19  –  «Животоки» (етношоу) 

  25 – «Марія Примаченко. Світ чарівний» (магічно-біографічна 

галерея) 

Онлайн-трансляції: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/onlajn-konferencia-1068.html 

   7 –  «Українські вечорниці» (старосвітська комедія) 

14 –  «Животоки» (етношоу) 

21 –  М. Коцюбинський «Тіні забутих предків» (драма) 

28 – «Марія Примаченко. Світ чарівний» (магічно-біографічна 

галерея) 

 

*** 

На сцені Центрального будинку офіцерів Збройних сил України: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html 

 5 – В. Гібсон «Двоє на гойдалці» (оптимістична драма). 

Антрепризна вистава за участі Т. Шляхової та О. Зубкова 

(режисер-постановник – Т. Аркушенко) 

 6 – «Тільки твоя» (комедія кохання). Антрепризна вистава за 

участі К. Кістень, О. Вертинського, Д. Маржеця та ін. 

(режисер – Ж. Богусевич) 

 8 – В. Ольховська «Віддані дружини» (детективна комедія). 

Антрепризна вистава за участі В. Кобзар, Н. Васько, 

А. Кошмал та ін. (режисер – Т. Губрій) 

13 – «Вулкан пристрасті» (романтична комедія). Антрепризна 

вистава за участі Н. Васько, О. Савкіна (режисер – 

М. Гринишин) 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/ru/theatre/kievskij-akademiceskij-teatr-ukrainskogo-folklora-beregina-697.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/onlajn-konferencia-1068.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/dom-oficerov-10.html
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На сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневий 

палац): https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html 

18 

(18:00) 

–  Музика Ж. Бізе – Р. Щедріна «Кармен-сюїта» (балет на 1 дію 

за новелою П. Меріме «Кармен»). Вистава за участі 

народних артистів України К. Кухар та О. Стоянова 

 20 – «Вій» (балет на 2 дії за мотивами однойменної повісті 

М. Гоголя). Вистава Академічного театру «Київ Модерн-

балет». Лібрето, хореографія, постановка – Раду Поклітару 
 27 –  «Будьте як удома!» (комедія за мотивами п’єси Ж.-М. Шевре 

«Squat»).  Антрепризна вистава за участі А. Роговцевої, 

А. Сеітаблаєва, О. Лук’яненко та ін. (режисер – 

К. Степанкова) 

 

 Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського: 

https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-

cajkovskogo-119.html 

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

 4  

(19:30) 

– «Імперія янголів» (за мотивами однойменного твору 

Б. Вербера). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» (режисер 

– Є. Морозов) 

 5 –  А. Дяченко «Бельведер» (трагікомедія). Вистава Київської 

академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» 

11 

(19:30) 

– «Самотність в мережі» (за однойменним романом 

Я. Вишневського). Вистава Київського театру «ВІЗАВІ» 

 

На сцені Будинку актора: http://actorhall.com/ 

5, 21 –  «Ніч з графом Каліостро» (містична комедія про кохання за 

мотивами повісті О. Толстого «Граф Каліостро»). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

6 – А. Чехов «Чайка» (нова версія). Вистава Класичного 

художнього альтернативного театру (м. Київ). У головній 

ролі – н.а. України Л. Кадочникова 

7, 19 –   Л. де Вега «Собака на сіні» (лірична комедія в іспанському 

стилі). Вистава Класичного художнього альтернативного 

театру (м. Київ) 

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

(комедія сучасності). Вистава Класичного художнього 

альтернативного театру (м. Київ) 

13  До 150-річчя від дня народження Лесі Українки  

https://kontramarka.ua/uk/theatre/oktabrskij-dvorec-9.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
https://kontramarka.ua/uk/theatre/nacionalna-muzicna-akademia-ukraini-imeni-pi-cajkovskogo-119.html
http://actorhall.com/
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–  Леся Українка «Йоганна» (дивовижна пригода). Вистава 

Класичного художнього альтернативного театру (м. Київ) 

29 –   М. Булгаков «Дон Кіхот» (драма за мотивами однойменного 

роману М. де Сервантеса). Вистава Монотеатру «МІФ» 

(м. Київ) у виконанні з.а. України М. Фіци (режисер-

постановник – П. Миронов) 

 

На сцені Культурного центру Freedom Hall: 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html 

11 –   М. Гавран «Чоловік моєї дружини» (комедія). Антрепризна 

вистава за участі В. Горянського, О. Жураківської, 

Д. Лаленкова (режисер – В. Астахов) 

         14  

(15:00, 

19:00) 

–  М. Гоголь «Ревізор» (комедія). Антрепризна вистава за 

участі О. Вертинського, Л. Ребрик, В. Горянського та ін. 

(режисер – В. Жила) 

         17 – «Дон Жуан» (комедія). Антрепризна вистава за участі 

О. Вертинського, В. Біблів, М. Кукуюка та ін. (режисер – 

М. Голенко) 

         24  –  «Два анекдоти на вечерю» (комедія за пʼєсами А. Чехова 

«Ведмідь» та «Пропозиція»). Антрепризна вистава за участі 

О. Сумської, О. Вертинського, Ю. Горбунова та ін. 

(режисер-постановник – В. Жила) 

25 –  «Історії кохання для дорослих» (кабаре-комедія за мотивами 

твору З. Ксьонджика). Антрепризна вистава за участі 

Я. Соколової, В. Харчишина, Г. Корогодського та ін. 

(режисер – В. Жила) 

31 –  Е. Скарпетта «Пригоди італійців у Італії» (комедія на 2 дії). 

Антрепризна вистава за участі Р. Писанки, О. Вертинського, 

Леся Задніпровського та ін. (режисер – В. Жила) 

 

Концерти та інші заходи 
 

Національна філармонія України: http://www.filarmonia.com.ua/afisha/ 

 1 Цикл концертів «Вечори виконавської майстерності» 

–  «Присвята Фридерику Шопену». Щорічний концерт до дня 

народження композитора за участі учнів Київської середньої 

спеціалізованої музичної школи-інтернату ім. М. В. Лисенка 

та симфонічного оркестру школи (диригент – І. Зуйко). За 

сприяння Польського Інституту у Києві 

 4  Музей видатних діячів української культури  (Музей 

https://kontramarka.ua/ru/theatre/koncertholl-freedom-319.html
http://www.filarmonia.com.ua/afisha/
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Лесі Українки, вул. Саксаганського, 97) 

«Знов весна, і знов надії»  (до 150-річчя від дня народження 

Лесі Українки) 

– К. Кондрашевська (сопрано), партія фортепіано – 

В. Кнорозок 

  5  

 (15:00) 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 

(вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

«Додому лелеки летять» (до 90-річчя від дня народження 

О. Білаша) 

– Р. Якобінчук (мецо-сопрано), А. Юрченко (баритон); 

акомпанемент – Ансамбль народних інструментів 

«Дивограй» (художній керівник – В. Чорнокондратенко) 

  6  

 (15:00) 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 

(вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

«Пісенні перлини зі всієї України» 

– Фольклорний ансамбль «Веселі музики». Солістка – 

Т. Школьна 

 6  Музиканти посміхаються 

– Національний академічний духовий оркестр України 

(диригент –  М. Мороз) 

 7  

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121)  

«Березневі акварелі» 

–  А. Остапенко (гітара) 

9 Концерт циклу «Вечори української музики. Спадщина і 

сучасність» (до 207-ї річниці від дня народження  

Т. Г. Шевченка) 

–  «Та не однаково мені…». Національна заслужена капела 

бандуристів України імені Г. І. Майбороди (художній 

керівник – Ю. Курач), Герой України, н.а. України 

А. Паламаренко  

10 Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

 «Із-за гаю сонце сходить» 

–  А. Юрченко (баритон), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

10 Музей видатних діячів української культури  (Музей 

Миколи Лисенка, вул. Саксаганського, 95) 

«П'янке повітря Франції» (концерт з творів французьких 

композиторів)  

–  Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано) 

10 До 160-ї річниці від дня смерті Т. Г. Шевченка (1814–1861) 
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–  «Тараси – Тарасові». Т. Штонда (бас), Т. Бережанський (бас), 

І. Литвиненко (фортепіано), Ансамбль народних 

інструментів «Рідні наспіви» (художній керівник – 

Ю. Карнаух) 

13 Авторський проєкт О. Хмель «Мелодії для матері і 

коханої» (за поезією Миколи Луківа) 

– В. Матюшенко (сопрано), В. Тіткін (баритон), А. Юрченко 

(баритон), Р. Смоляр (бас), Б. Лобода (художнє слово), 

О. Рудько (художнє слово), Вокальне тріо солісток 

«Козачка», Ансамбль народних інструментів «Дивограй» 

(художній керівник – В. Чорнокондратенко), Н. Афанасьєва 

(фортепіано), С. Корецька (художнє слово) 

18 Цикл концертів «Вечори виконавської майстерності» 

До 179-ї річниці від дня народження М. В. Лисенка (1842–

1912) 

– Випускники, учні та симфонічний оркестр Київської 

середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені 

М. В. Лисенка 

19    

(15:00) 

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 

(вул. Лаврська, 9, корп. 25) 

«Принцеса метро» (пісні та романси на вірші 

Ліни Костенко) 

–  Т. Школьна (сопрано). Акомпанемент – Ансамбль народних 

інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко) 

 20      

(15:00) 

Музей видатних діячів української культури  (Музей Лесі 

Українки, вул. Саксаганського, 97) 

 «Музична вишиванка» 

–  Фольклорний ансамбль «Веселі музики» 

21    

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121)  

Музично-літературна композиція «Спогади про Іспанію» 

– Т. Андрієвська-Боденчук (фортепіано), А. Остапенко (гітара), 

А. Юрченко (баритон), О. Єременко (художнє слово)  

 22 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Ой вербо, вербо» 

–  Л. Ткач (сопрано), партія фортепіано – Н. Афанасьєва 

26 

(15:00) 

Меморіальний музей-квартира Віктора Косенка 

(вул. М. Коцюбинського, 9, кв. 4) 

«Летить весна» 
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–  О. Чубарева (сопрано), партія фортепіано – В. Кнорозок 

28 

(15:00) 

Будинок-музей М. Заньковецької  

(вул. Велика Васильківська, 121) 

«Вечір львівських шлягерів» 

– К. Кондрашевська (сопрано). Акомпанемент – Ансамбль 

народних інструментів «Дивограй» (художній керівник – 

В. Чорнокондратенко)  

Онлайн-трансляції 

  5  

(19:00) 

«Бетховен – 250!» 

– Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії 

України (головний диригент – М. Дядюра), соліст – 

Р. Лопатинський (фортепіано). У рамках філармонійного 

абонементу «Симфонічний вимір» 

11 

(19:00) 

«П’яццолла – 100!» (до 100-річчя від дня народження 

аргентинського композитора та виконавця А. П’яццолли, 

1921–1992) 

– В. Самофалов (баян), К. Бондар (скрипка), Н. Стець 

(контрабас), М. Віхляєва (фортепіано), О. Рудько (художнє 

слово). За сприяння Посольства Аргентини в Україні 

 

Національний будинок органної та камерної музики 

України: http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/

Itemid,59/lang,ua/ 

   1  

  (19:30) 

 В. А. Моцарт 

–  Камерний ансамбль «Равісан», заслужені артисти України 

Н. Кравченко (фортепіано), О. Мороз (кларнет), 

М. Сидоренко (орган); С. Котко (колоратурний бас), 

О. Дудниченко (скрипка), А. Полуденний (віолончель) 

   2  

    (19:30) 

Музика чотирьох століть 

–  Камерний ансамбль «Київ-Брасс», народні артисти України 

А. Ільків (труба), В. Кошуба (орган), з.а. України 

М. Ліпінська (мецо-сопрано) 

  3  

 (19:30) 

Шедеври органної музики 

–  Н.а. України Ірина Калиновська  

  4  

 (19:30) 

Моцарт та Шнітке. Гармонія контрастів 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – Д. Ільків), н.а. України А. Ільків (труба), 

Д. Таран (валторна) 

  6  

 (19:30) 

«Дует квітів» 

–  Заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко 

http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
http://www.organhall.kiev.ua/component/option,com_shedule/Month,next/Itemid,59/lang,ua/
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(мецо-сопрано), К. Баженова (фортепіано), І. Харечко 

(орган); Т. Рой (флейта) 

  8  

 (19:30) 

Музичний дарунок жінкам 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

з.а. України М. Сидоренко (орган), І. Іщак (контртенор), 

С. Андрощук (тенор), В. Чікіров (ліричний баритон), 

С. Котко (колоратурний бас), А. Васін (фортепіано) 

  9 

 (19:30) 

Присвята Великому Кобзарю 

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

(орган), з.а. України О. Шиналь (сопрано), з.а. Бурятії 

Л. Реутова (фортепіано), Т. Власенко (сопрано), О. Люба 

(сопрано), Д. Масленнікова (колоратурне мецо-сопрано), 

О. Бояринцева (мецо-сопрано), О. Вознюк (тенор), Р. Лузан 

(баритон), В. Тітов (бас) 

 11 

 (19:30) 

VIVA PIAZZOLLA (до 100-річчя від дня народження 

аргентинського композитора та виконавця А. П’яццолли, 

1921–1992) 

– Т. Рой (флейта), А. Шипунов (гітара), С. Філіпович 

(контрабас), А. Дубій (баян), Ю. Багмет (фортепіано) 

  15 

 (19:30) 

     Мелодії весни 
– Камерний ансамбль «Київ-Брасс», заслужені артисти України 

М. Ліпінська (мецо-сопрано), Г. Бубнова (орган, фортепіано) 

 22 

   (19:30) 

 «Бах та його сучасники» (концерт перший) 
   Органні твори Баха та Генделя 

–  Н.а. України В. Кошуба 

 23 

   (19:30) 

  «Бах та його сучасники» (концерт другий) 

  Вибрані твори Йоганна Себастьяна Баха 

– Заслужений ансамбль України Квартет ім. М. Лисенка, 

заслужені артисти України І. Пліш (сопрано), Т. Гавриленко 

(мецо-сопрано), К. Баженова (клавесин), В. Балаховська 

(орган); С. Андрощук (тенор), Т. Рой (флейта) 

 24 

   (19:30) 

  «Бах та його сучасники» (концерт третій) 

  Камерні твори Баха та Вівальді 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – н.а. України І. Андрієвський), з.а. України 

І. Харечко (орган), О. Шиналь (сопрано), Н. Харченко (мецо-

сопрано), А. Лабуть (мецо-сопрано), А. Кирилов (тенор), 

П. Александров (бас), В. Тітов (бас) 

 27 

    (19:30) 

«Бах та його сучасники» (концерт четвертий) 

Вокальні шедеври Баха та Генделя 

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

  30 

   (19:30) 

Маестро Вівальді «Пори року» 

– Н.а. України І. Кучер (віолончель), заслужені артисти 

України Н. Пилатюк (скрипка), М. Сидоренко (орган); 

Т. Войтех (фортепіано) 

  31 

   (19:30) 

Джованні-Баттіста Перголезі «STABAT MATER» 

– Ансамбль класичної музики ім. Бориса Лятошинського 

(диригент – з.а. України Б. Пліш, хормейстер – М. Крістер-

Вандаловський), заслужені артисти України І. Пліш 

(сопрано), І. Харечко (орган), І. Гусєва (сопрано), Р. Меліш 

(контртенор) 

 

Національна опера України: 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-03-2021 

   6, 7 – Галаконцерт до Міжнародного жіночого дня за участі 

провідних артистів театру 

   21 –  «Gala Italia». Галаконцерт з нагоди Дня об’єднання Італії та 

160-ї річниці утворення Італійської держави (1861–2021) 

 

Київський національний академічний театр оперети: 

http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list 

 25, 26 –  Галаконцерт до відкриття головної сцени за участі артистів 

театру 

 

Мистецько-концертний центр ім. І. Козловського при Київському 

національному академічному театрі оперети: http://kozlovskyi-

center.com.ua/afisha/  

 3  – «Історія кохання». Концерт для закоханих і не тільки за 

участі артистів Київського національного академічного 

театру оперети 

12 – «Відверто». Концерт-побачення за участі О. Кравченка, 

І. Беспалової-Примак, З. Кравченко, К. Басковського  

17 – «Напиши мені листа…». Вечір романсів за участі артистів 

Київського національного академічного театру оперети: 

І. Беспалової-Примак, О. Галушки, Я. Татарової, Р. Лещова, 

О. Чувпила. За роялем – А. Поліщук 

18 – «Співають тенори України». Концерт-присвята 

І. Козловському за участі П. Челялі, В. Іванова, В. Сащука, 

В. Одринського, О. Тонкошкури. За роялем – А. Поліщук 

https://opera.com.ua/afisha?month=01-03-2021
http://operetta.com.ua/afisha/spisok/?tribe_paged=3&tribe_event_display=list
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
http://kozlovskyi-center.com.ua/afisha/
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19 – «Вечірнє сонце, дякую за день!». Пісні на вірші Ліни 

Костенко у виконанні Н. Франчук 

 

Національний палац мистецтв «Україна»: https://palace-ukraine.com/afisha/ 

5, 6,  

7, 8 

(19:30) 

–  Концерт Національного балету Грузії «Сухішвілі» 

  17 – Музика П. І. Чайковського «Лебедине озеро» (балет у 

форматі 3D). Головні партії – прем’єр Віденської державної 

опери Д. Черевичко, прима-балерина Словацького 

національного театру в м. Братиславі О. Челпанова, прем'єр 

Національної опери України С. Ольшанський 

      30  

(19:30) 

– ІХ церемонія вручення національної музичної премії YUNA 

 

 Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського:  

На сцені Оперної студії – Великого залу імені Героя 

України Василя Сліпака 

7  

(13:00, 

16:00, 

19:00) 

–  «Твоя тінь». Шоу Театру тіней Teulis 

8 – «Весняна класика». Концерт Національного ансамблю 

солістів «Київська камерата» 

 

Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html 

   4 –  Олег Кензов з концертною програмою «По кайфу» 

 5 – «Музичний букет». Концерт Національного академічного 

оркестру народних інструментів України (диригент – 

В. Гуцал) 

 6 –  «Наше кохання». Концерт з.а. України Михайла Грицкана 

 7 –  Концерт гуртів «Фрістайл» та «Діти Фрістайла» 

 8 –  Святковий концерт ВІА «Лєйся пєсня» Дмитра Доміна 

19     

(19:30) 

–  «Old School». Рокхіти у виконанні камерної групи Оркестру 

Resonance 

 

Центральний будинок офіцерів Збройних сил України: 

7 – «Найкраще для найкращих!». Концерт квартету Tenors 

Bel’canto  

https://palace-ukraine.com/afisha/
https://kontramarka.ua/uk/concert/oktabrskij-dvorec-9.html
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Національний цирк України: https://www.circus.kiev.ua/ 

14, 21, 28  

(12:00, 

16:00),  

24, 25  

(14:00) 

  Цирк нової генерації 

–  «Ecolibrum». Унікальна шоу-програма без залучення тварин 

5, 8, 12, 19  

(19:00),  

6, 7, 13,  

20, 27  

(12:00, 

16:00),  

26  

(14:00, 

19:00) 

–  «Love stories» («Історії кохання»). Циркові мандри 

протягом 

місяця 

–  Відеотрансляції циркових вистав минулих років: 

https://www.circus.kiev.ua/ 

 

Київський планетарій: 

https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh

03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE 

  5  

 (19:30) 

–   Органне шоу «Interstellar» за участі Eclectic Sound Orchestra 

 13  

 (19:30) 

– «Violoncello show space». Концерт за участі Petrov Violoncello 

(Сергій Петров, віолончель) 

 

Будинок актора (вул. Ярославів Вал, 7): http://actorhall.com/ 

 4 –  «Для вас, кохані». Святковий концерт за участі Ансамблю 

солістів «Благовість» 

 9 – «Фортепіано. Поезія. Пристрасть». Авторський концерт 

Романа Коляди 

11 –  «Choir Smiles». Вокальне шоу Академічного камерного хору 

«Хрещатик»  

17 – «Старий казкар». Концерт-феєрія, присвячений творчості 

російського поета і музиканта Юрія Кукіна (1932–2011) за 

участі артистів Київського театру поезії і пісні 

ім. В. Висоцького 

20 – Вечір поезії Ліни Костенко за участі артистів Львівської 

національної філармонії: з.а. України О. Батова (художнє 

слово), н.а. України О. Рапіти (фортепіано)  

https://www.circus.kiev.ua/
https://www.circus.kiev.ua/
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
https://kontramarka.ua/uk/planetarium?gclid=EAIaIQobChMIsYvqke7v6gIVgojVCh03hwdPEAAYASAAEgIgqPD_BwE
http://actorhall.com/
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23 – «Камерна музика з Валерієм Соколовим». Концертна 

програма за участі В. Соколова (скрипка), В. Васильєвої 

(скрипка), Н. Кулеби (альт), О. Шадріна (віолончель) 

24 –  «La primavera». Концерт Inspiration Classic 

28 –  Концерт з.а. України Ігоря Завадського (кнопковий акордеон) 

30 –  Концерт популярної американської музики першої половини 

ХХ ст. за участі оперної співачки Тетяни Асадчевої (мецо-

сопрано) 

 

Будинок архітектора (вул. Б. Грінченка, 7): 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html 

 8 – «Музичні історії кохання». П.  Ігнатьєв (фортепіано), 

К. Пурцеладзе (вокал), А. Золота (водний живопис) 

20 – А. Вівальді «Пори року. Трансформація». Концерт Kyiv 

Metropolis Orchestra: https://kiev.karabas.com/ua/vivaldi-pori-

roku 

 21 – «Давайте поговоримо». Творчий вечір з.а. України Тетяни 

Шеліги: https://kontramarka.ua/ru/davajte-pogovorimo-

66901.html 

 28 – «Besame Mucho». Кращі італійські та латиноамериканські 

хіти у виконанні естрадно-джазового колективу Frankyjazz   

 

Будинок вчених (вул. Володимирська, 45а): 

5 – «Класика без обмежень». Концерт за участі солістів 

Муніципальної академічної чоловічої хорової капели 

ім. Л. Ревуцького А. Зарецької (сопрано), А. Червонюка 

(тенор): https://www.facebook.com/events/1061130677729186 

7 – «Весняні фарби». Святковий концерт за участі 

Муніципальної академічної чоловічої хорової капели 

ім. Л. Ревуцького 

18 – «Бетховен, Шуман, Гріг». Концерт класичної музики за 

участі Я. Морозової (скрипка), К. Шаманаурі (фортепіано) 

 

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та 

юнацтва: https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/ 

12  Український диптих 

–  «Музика». Галаконцерт за участі соліста Національної опери 

України В. Дитюка, солістів, симфонічного оркестру та хору 

театру 

https://kontramarka.ua/uk/concert/dom-arhitektora-210.html
https://kiev.karabas.com/ua/vivaldi-pori-roku
https://kiev.karabas.com/ua/vivaldi-pori-roku
https://kontramarka.ua/ru/davajte-pogovorimo-66901.html
https://kontramarka.ua/ru/davajte-pogovorimo-66901.html
https://www.facebook.com/events/1061130677729186
https://kyivoperatheatre.com.ua/repertoire/
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26  Цикл камерних концертів Андрія Бондаренка 

– «Від чуття». Концерт за участі А. Бондаренка (баритон), 

Г. Амбарцумяна  (скрипка), Л. Водик (фортепіано), 

М. Заікіної (мецо-сопрано), Р. Коваль (сопрано), І. Курилюк 

(гобой), Р. Лещова (баритон), Т. Ходакової (сопрано). Партія 

фортепіано – Л. Водик 

 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки:   

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire 

 2  

(20:00),     

 20 

(17:00) 

– «Три кохання». Ювілейний вечір до 150-річчя від дня 

народження письменниці та громадської діячки Лесі 

Українки (1871–1913) та 80-річчя від дня присвоєння театру 

імені Лесі Українки  

 

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я»: 

https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances 

 8 

(14:00) 

до Міжнародного жіночого дня 

–  «Мелодії весни». Концерт за участі П. Фруміна (скрипка) та 

С. Галайдюка (гітара) 

 

Київський академічний театр «Колесо»: http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-

на-березень-2021-року 

6 – «Сонце моє» («O Sole Mio»). Романтичний вечір в жанрі 

кафе-театру за участі тенорів Г. Нечаєва та О. Палюшкевича 

 

Культурний центр Freedom Hall (вул. Кирилівська, 134): 

https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/ 

7 «Подаруй коханій свято!» 

–  Гарік Кричевський з новою програмою «Kievlanka forever» 

 

 

*** 

 

5, 6  

(20:00) 

–  Концерт гурту «Бумбокс»: https://kontramarka.ua/uk/bumboks-

45226.html 

7  

(17:00) 

– «Музика кохання». Симфонічне шоу Prime Orchestra: 

https://kontramarka.ua/ru/prime-orchestra-muzika-lubovi-

66887.html 

8 – «Теплий Live». Концерт до Міжнародного жіночого дня 

гурту KADNAY: 

    https://kiev.karabas.com/kadnay-teplij-live 

http://www.rusdram.com.ua/ukr/repertoire
https://www.suzirja.kiev.ua/perfomances
http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-березень-2021-року
http://teatr-koleso.kiev.ua/репертуар-на-березень-2021-року
https://ticket.kiev.ua/freedom-hall/
https://kontramarka.ua/uk/bumboks-45226.html
https://kontramarka.ua/uk/bumboks-45226.html
https://kontramarka.ua/ru/prime-orchestra-muzika-lubovi-66887.html
https://kontramarka.ua/ru/prime-orchestra-muzika-lubovi-66887.html
https://kiev.karabas.com/kadnay-teplij-live
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19 –  Сольний концерт Світлани Тарабарової: 

https://kontramarka.ua/ru/tarabarova-67256.html 

24 –   Концерт українського фольк-рок-гурту TOLOKA: 

https://kiev.karabas.com/ua/toloka 

29 – «Дует із зіркою». Благодійний творчий проєкт за участі 

артистів української естради: П. Зіброва, В. Гришка, 

Н. Фаліон і гурту «Лісапетний батальйон» та ін. (для 

допомоги дітям з особливостями розвитку): 

https://kiev.karabas.com/blagodijnij-tvorchij-proekt-duet-iz-

zirkoyu-1 

 

ВИСТАВКИ 

 

Національний музей історії України: https://www.nmiu.com.ua 

протягом 

місяця 

– Оновлена виставкова експозиція відділу «Музей 

Української революції 1917–1921 років»:  

https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-

onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-

1917-1921-rokiv 

 

Національний художній музей України: 

https://www.facebook.com/namu.museum/ 

 до 28 – «Помічник, супутник, друг». Виставковий проєкт, 

присвячений темі зображення тварин в українському 

мистецтві XIX – початку ХХ ст. (твори О. Мурашка, 

В. Максимовича, М. Самокиша та ін.) 

Національний музей Голодомору-геноциду (вул. Лаврська, 3): 

https://holodomormuseum.org.ua 

 до 31 –  «Марія». Проєкт пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932–

1933 рр. художниці Лесі Марущак (Україна – Канада) 

Національний заповідник «Софія Київська»: https://st-

sophia.org.ua/uk/golovna/ 

Виставкові зали «Хлібня» 

  до 3 – «Герої козацької України». Роботи Н. Павлусенко 

(15 портретів – історичних образів українських гетьманів та 

кошових отаманів) 

  з 4 –  Живопис н.х. СРСР М. Глущенка (1901–1977) 

Брама Заборовського 

  з 6 – «Тарас Шевченко і архітектурний пейзаж». Виставка графіки 

(з фондів заповідника) 

 

https://kontramarka.ua/ru/tarabarova-67256.html
https://kiev.karabas.com/ua/toloka
https://kiev.karabas.com/blagodijnij-tvorchij-proekt-duet-iz-zirkoyu-1
https://kiev.karabas.com/blagodijnij-tvorchij-proekt-duet-iz-zirkoyu-1
https://www.nmiu.com.ua/
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-1917-1921-rokiv
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-1917-1921-rokiv
https://nmiu.org/anonsy-museum/1996-21-serpnia-vidkryietsia-onovlena-ekspozytsiia-viddilu-muzei-ukrainskoi-revoliutsii-1917-1921-rokiv
https://www.facebook.com/namu.museum/
https://holodomormuseum.org.ua/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
https://st-sophia.org.ua/uk/golovna/
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Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»: 

https://kplavra.kyiv.ua/ua 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 1) 

– «Відроджені скарби Києво-Печерської лаври». Оновлений 

виставковий проєкт з колекції заповідника 

протягом 

місяця 

(корпус 

№ 4) 

–  «Святе Письмо в Україні». В експозиції  рідкісні Євангелія: 

рукописне кінця XVI – початку XVII ст., друковані, що були 

видані Печерською, Острозькою, Почаївською та 

Львівською братською друкарнями, рукописні Євангелія і 

Апостол, переписані в часи комуністичних гонінь 20-х років 

XX ст. тощо (спільно зі Свято-Успенською Києво-

Печерською лаврою і Музеєм «Православна Україна») 

Національний музей літератури України: 

до 9 –  До 100-річчя від дня народження письменника В. К. Малика 

(1921–1998; у рамках музейної рубрики «Літературний 

календар») 

до 15 –   «Нас єднає рідна мова». До Міжнародного дня рідної мови  

(з фондів музею) 

до 21 –  «У дитячому крузі…». До 150-річчя від дня народження 

поетеси, прозаїка, перекладача, культурно-громадської 

діячки Лесі Українки (1871–1913). Спільно з Державною 

художньою середньою школою  ім. Т. Г. Шевченка 

(м. Київ) 

до 28 –  «І слово уста мої німії оживило – і я вчинила диво…». 

Літературно-мистецька виставка до 150-річчя від дня 

народження поетеси, прозаїка, перекладача, культурно-

громадської діячки Лесі Українки (1871–1913) 

2-30 – «Натхненні Кобзарем. 2021». Роботи вихованців Центру 

творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва   

5-14 –   Фотоколажі до книги  С. Пущенка «Фронтовий Кобзар» (до 

207-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка, 1814–

1861) 

10-24 –  До 90-річчя від дня народження письменниці та художниці  

      Емми Андієвської (у рамках музейної рубрики 

«Літературний календар») 

11-31 – До 60-річчя від дня народження книжкового графіка 

К. Лавра   

з 24 –  До 50-річчя від дня народження письменника О. Д. Гавроша 

(у рамках музейного АRT-проєкту «З книжкової полиці») 

з 26 – До 70-річчя від дня народження письменника, 

літературознавця, правозахисника С. Є. Сапеляка (1951–

2012; у рамках музейної рубрики «Літературний календар»)   

https://kplavra.kyiv.ua/ua
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протягом 

місяця 

–  «Наш  Агатангел  Кримський». До 150-річчя від дня 

народження  письменника, історика, перекладача та одного 

з організаторів АН України  А. Ю. Кримського (1871–1942, 

з музейної колекції) 

 

Національний музей «Київська картинна галерея»: 

https://www.facebook.com/knag.museum 

до 31 – «Від сутінок до світання». Живопис та графіка 

І. Айвазовського, І. Прянишникова, А. Куїнджі, М. Ге та 

ін. (з фондів музею) 

 

 «Мистецький центр «Шоколадний будинок» (філія Національного музею 

«Київська картинна галерея»): https://www.facebook.com/prostirmystetstva/ 

 3-14 –  «Конструктивне его». Виставка проєктів Майстерні дизайну 

Національної академії образотворчого мистецтва і 

архітектури (м. Київ) 

 

Національний музей українського народного декоративного мистецтва: 

http://www.mundm.kiev.ua/index.html 

протягом 

місяця 

– «Калинові береги». Твори н.х. України М. О. Примаченко 

(1909–1997; з фондової колекції музею) 

 –  «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів». До 120-річчя 

від дня народження художниці: 

 https://moemisto.ua/kiev/vistavka-katerina-bilokur-zhittya-v-

obiymah-kvitiv-227761.html 

 

Музейно-виставковий центр «Музей історії міста Києва»:  

http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu 

до 3 –  «Клітки». Артпроєкт О. Рибченко (м. Київ) 

до 31 –  «Замилування речами». Український натюрморт ХХ ст.  

(з колекції музею) 

 

Музей української діаспори (філія Музейно-виставкового центру «Музей 

історії міста Києва»): https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/ 

 до 14 – «Вітер. Гайдамака. Кущ. МіСт». Твори трьох українських 

художників: А. Гайдамаки, А. Куща, В. Вітра 

 

Музей книги і друкарства України: https://www.mkdu.com.ua 

протягом 

місяця 

– «Поет, що ішов сходами гігантів». До 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки (1871–1913) 

 

Будинок-музей М. Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121): 

https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska 

протягом – «Простори Лесі». Виставка сценографії до вистав Лесі 

https://www.facebook.com/knag.museum
https://www.facebook.com/prostirmystetstva/
http://www.mundm.kiev.ua/index.html
https://moemisto.ua/kiev/vistavka-katerina-bilokur-zhittya-v-obiymah-kvitiv-227761.html
https://moemisto.ua/kiev/vistavka-katerina-bilokur-zhittya-v-obiymah-kvitiv-227761.html
http://www.kyivhistorymuseum.org/uk/filiyi-muzeyu
https://www.facebook.com/MuseumUkrainianDiaspora/
https://www.mkdu.com.ua/
https://www.facebook.com/MuseumofMariyaZankovetska
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місяця Українки (1871–1913) 

 

Центральний будинок художника НСХУ (вул. Січових Стрільців, 1-5): 

http://dvnshu.com 

   до 4 –  «19390». Графіка та живопис В. Філіппова 

   5-28 –  «Святковий натюрморт». Всеукраїнська виставка живопису 

та графіки 

  12-21 –  «Створюючи красу». Художня виставка  ГО «Барви Життя» 

(за підтримки Посольства Словацької Республіки в Україні) 

   з 27 –  «Грані кристалу реальності». Персональна художня виставка 

Ю. Баранової (м. Київ) 

 

Національний центр «Український дім» (вул. Хрещатик, 2): 

  до 8 – Мистецький проєкт «Леся Українка: 150 років»: https://icc-

kiev.gov.ua/tpost/mk4xrvk0f1-26-lyutogo-8-bereznya-

mistetskii-prokt-l 

 

Музей гетьманства: http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php 

  10-29 –  Фотовиставка Д. Борденюка (м. Кишинів, Молдова) 

  15-31 – Філателістична виставка до дня народження гетьмана 

України І. С. Мазепи (1639–1709) з колекції Р. Смика 

(м. Чикаго, США) 

 

Національний центр Олександра Довженка: 

http://www.dovzhenkocentre.org/about/ 

  до 7 –  «Польоти уві сні та наяву». Музейний проєкт, що досліджує 

однойменну культову кінострічку Р. Балаяна та епоху, в яку 

вона створювалася ( за підтримки Українського культурного 

фонду) 

 

Дім освіти та культури «Майстер Клас» (вул. Б. Хмельницького, 57б): 

https://www.facebook.com/masterklass.kiev/events/?ref=page_internal 

  з 8 –  Виставка кераміки Н. Ісупової (м. Київ):  

https://www.facebook.com/masterklass.kiev/posts/58758212024

43596 

 

Будинок актора (вул. Ярославів Вал, 7):  

з 1 – «Творчий дует». Художня виставка О. Сокуренко та 

Н. Осіпової 

 

 

 

http://dvnshu.com/
https://icc-kiev.gov.ua/tpost/mk4xrvk0f1-26-lyutogo-8-bereznya-mistetskii-prokt-l
https://icc-kiev.gov.ua/tpost/mk4xrvk0f1-26-lyutogo-8-bereznya-mistetskii-prokt-l
https://icc-kiev.gov.ua/tpost/mk4xrvk0f1-26-lyutogo-8-bereznya-mistetskii-prokt-l
http://www.getman-museum.kiev.ua/index.php
http://www.dovzhenkocentre.org/about/
https://www.facebook.com/masterklass.kiev/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/masterklass.kiev/posts/5875821202443596
https://www.facebook.com/masterklass.kiev/posts/5875821202443596
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ГАЛЕРЕЇ КИЄВА 

 

Галерея «АВС-арт» (вул. Глибочицька, 32в): 

https://www.facebook.com/avsart.gallery 

   2-19 –  «На яринних теренах». Колективна виставка живопису та 

графіки П. Антипа, П. Бевзи, Ю. Вінтаєва та ін. 
 

Мультифункціональний культурний комплекс «Artarea» (вул. Софіївська, 

11-15): https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal 

   до 28 – Три персональні виставки сучасних українських митців: 

Ф. Павленка (живопис), І. Куделіна (живопис), 

О. Владімірова (скульптура) у рамках мистецького проєкту 

«ARTAREA ЧАСУ. Перезавантаження» 
 

Центр сучасного мистецтва «Білий Світ» (вул. Пушкінська, 21а): 

https://www.facebook.com/whitewworld/ 

   1-27 –  ІІ Всеукраїнська бієнале левкасу 2021 

  

«Voloshyn Gallery» (вул. Терещенківська, 13):   

https://www.facebook.com/voloshyngallery 

 до 14 –  «Розкопки з майбутнього». Персональний проєкт М. Рідного 

(м. Харків) 

 

Аукційний дім «Дукат» (вул. Володимирська, 5): http://www.dukat-

art.com/ua/golovna 

 до 8 – «Епізоди». До 90-річчя від дня народження художника-

графіка, монументаліста Е. І. Коткова (1931–2012, м. Київ) 

 

«Dymchuk Gallery» (вул. Ярославська, 21): 

https://www.facebook.com/DymchukGallery/ 

до 20 –  «Згідно з оригіналом». Роботи Д. Іванова (м. Київ) 

 

Аукційний дім «Золотий Перетин» (вул. Л. Первомайського, 4):  

https://www.facebook.com/goldensection.auction/ 

 до 2 – «Classic & Contemporary Art». Передаукційна виставка творів 

класиків українського мистецтва: Р. Сельського, І. Труша, 

О. Шовкуненка та ін. 

 

Артгалерея «Мануфактура» (с. Ходосівка, Новообухівське шосе, 2): 

https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal 

 до 25 –  «Наодинці». Живопис В. Адкозалової (м. Київ) 

 

https://www.facebook.com/avsart.gallery
https://www.facebook.com/artarea.official/events/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/whitewworld/
https://www.facebook.com/voloshyngallery
http://www.dukat-art.com/ua/golovna
http://www.dukat-art.com/ua/golovna
https://www.facebook.com/DymchukGallery/
https://www.facebook.com/goldensection.auction/
https://www.facebook.com/manufacturaart/?ref=page_internal
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Артпростір Mironova Foundations (пров. Лаврський, 9): 

https://www.facebook.com/mironovafoundation/ 

  до 20 –  «Час». Живопис О. Іванюка (м. Київ) 

 

Галерея «НЮ АРТ» (вул. Грушевського, 28/2): 

https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks 

  до 13 – «На порозі літа». Персональна виставка живопису О. Патика 

(м. Львів) 

  з 18 – «Київський пейзаж». Колективна виставка українських 

художників: М. Глущенка, І. Поздеєва, М. Пимоненка та ін. 

(з приватних колекцій)  

 

Ornament Art Space (вул. В. Тютюнника, 53): 

https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/ 

до 5 –  «Гама». Персональна виставка А. Кузнєцової (м. Київ) 
 

Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre (вул. Велика Васильківська, 1-

3 / Басейна, 2): http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions 

протягом 

місяця 

–  «Згадати той день коли». Колективна виставка українських 

митців: Ю. Бєляєвої, С. Браткова, О. Голосія та ін. 
 –  «Камінь б'є камінь». Персональна виставка Нікіти Кадана 

(у рамках роботи Дослідницької платформи 

PinchukArtCentre) 

 –  «Хвостосховище». Персональна виставка Д. Ревковського 

та А. Рачинського (у рамках PAC UA, програми 

PinchukArtCentre) 

 

Галерея сучасного мистецтва «The Naked Room» (вул. Рейтарська, 21): 

https://www.facebook.com/thenakedroom 

до 7 –  Виставка вибраних робіт з нового проєкту Нікіти Кадана 

«Скалічений міф» 
 

Spivakovska ART:EGO culture Center (вул. Саксаганського, 59б): 

https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter 

до 3 – «Точка рівноваги». Виставка-продаж живопису Т. Бас 

(м. Київ) 
 

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

https://www.facebook.com/tauvers.gallery.intel/ 

до 3 –   Виставка живопису М. Скобельського (м. Київ) 
 

Галерея сучасного мистецтва «Триптих АРТ» (вул. Десятинна, 13): 

до 5 –  «Хроніки». Графіка К. Свіргуненко (м. Київ) 
 

https://www.facebook.com/mironovafoundation/
https://www.facebook.com/GalereysNuArt/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/OrnamentArtSpace/
http://new.pinchukartcentre.org/ua/exhibitions
https://www.facebook.com/thenakedroom
https://www.facebook.com/SpivakovskaArtEgoCenter
https://www.facebook.com/tauvers.gallery.intel/
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Центр української культури та мистецтва (вул. Хорива, 19в): 

https://www.dolesko.com 

  1-21 – Соціально-освітній виставковий проєкт «”Розстріляний“ 

Київ. Хроніка ХХІ століття»  

  2-21 –  «Неповторна мить». Художні твори К. Поляруш, А. Дахно 

та Л. Безверхої 

 

«Щербенко Арт Центр» (вул. Михайлівська, 22в): 

https://www.facebook.com/ShchAC/ 

 до 20 – «Black on Prussian Blue». Виставковий проєкт Л. та А. 

Достлєвих (Україна – Польща) 

 

 «Я Галерея» (вул. Хорива, 49б): https://yagallery.com 

протягом 

місяця  

–  «Присутність». Мистецький проєкт О. Короля (м. Дніпро) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала О. М. Ісаченко, завідувач відділу 

ДІФ Інформцентру з питань 

культури та мистецтва.  

 

Електронна адреса: 

info_nplu@ua.fm ; dif@nplu.org , 

контакт. тел.: 425-23-26 

 

 

https://www.dolesko.com/
https://www.facebook.com/ShchAC/
https://yagallery.com/
mailto:info_nplu@ua.fm
mailto:dif@nplu.org

