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Національна оперета України
відкриває 87-й
театральний сезон

National Operetta of Ukraine
ushers in 87th theatrical season
On the 15th of September, 2021, the National
Operetta of Ukraine will open its 87th theatrical
season with a grand Gala Concert!
We believe that all our planned projects will
come true in the new season.
This year, the National Operetta of Ukraine
qualified in the competition of art products for
financial support from the Kyiv city budget. It
will stage dramatic opera «Amadeus» to the
music of Wolfgang Amadeus Mozart after the
play «Amadeus» by Peter Shaffer. The play will be
staged by the stage director Maksym Holenko. The
concert «Authentic UK music. Birmingham–Kyiv»
will take place with support from the Ukrainian
Cultural Fund and the British Council. The plans
also include joint production of the musical play
«The Ball» with the Italian stage director Matteo
Spiazzi. I personally (Bohdan Strutynskyi – Ed.)
will work on implementation of a new version of
the classic operetta «Silva» by Imre Kálmán.
In the following season, the National Operetta
of Ukraine will carry on staging plays for blind or
visually impaired people and plans presentation
of another two plays with audio description: «The
Addams Family» and «Chasing Two Hares».
These are only a few of the many projects
already run by us. Our whole company is preparing
to meet the viewers with great joy and inspiration.
We love you, and believe that the viewers of the
National Operetta of Ukraine are the most devoted
and sincere viewers in the world!

15 вересня 2021 року Національна оперета України відкриває 87-й театральний сезон грандіозним
Гала-концертом!
Віримо, що в новому сезоні будуть здійснені всі
заплановані проєкти.
Цьогоріч Національна оперета України перемогла в конкурсі з відбору мистецьких продуктів, для
реалізації яких передбачається надання фінансової
допомоги з бюджету міста Києва. Буде здійснена
постановка драматичної опери «Амадеус» на музику В.А. Моцарта, за мотивами п’єси «Амадей» Пітера Шеффера. Постановку вистави здійснить режисер Максим Голенко. За підтримки Українського
культурного фонду та British Council відбудеться
концерт «Автентична британська музика. Бірмінгем–Київ». В планах – спільна постановка з італійським режисером Маттео Спіацці музичної вистави
«The Ball». Особисто я (Богдан Струтинский. – Ред.)
працюватиму над реалізацією нової версії класичної оперети Імре Кальмана «Сільва».
В наступному сезоні Національна оперета України продовжить роботу над створенням вистав для
незрячих або слабкозорих людей і планує показ
ще двох вистав з аудіодискрипцією: «Сімейка Аддамсів» та «За двома зайцями».
І це лише невелика частина з тих проєктів, над
якими ми вже почали працювати. Весь творчий колектив із великим натхненням та радістю готується
до зустрічі із глядачем. Ми любимо Вас і віримо, що
глядачі Національної оперети України – найвідданіші і найщиріші глядачі у світі!

Bohdan Strutynskyi
Director General and Art Director of the
National Operetta, People’s Artist of Ukraine

Богдан Струтинський,
генеральний директор-художній керівник
Національної оперети народний артист України
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До 30-річчя Незалежності України
солісти Національної оперети виступили в Івано-Франківську

На сцені солісти Національної оперети України Петро Челялі, Олександр Чувпило, заслужений артист України Анатолій Погребний
На сцені заслужена артистка України, солістка Національної
оперети Валерія Туліс

За диригентським пультом в.о. головного диригента Національної оперети заслужений діяч мистецтв України Сергій Дідок

National Operetta soloists performed in
Ivano-Frankivsk on the occasion of the 30th
anniversary of Ukraine’s independence
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та генеральний директор-художній керівник Національної оперети
народний артист України Богдан Струтинський. Ведуча - cолістка Національної оперети України Мар’яна Боднар

On the eve of the 30th anniversary of Ukraine’s
independence, Ivano-Frankivsk hosted a gala
concert featuring soloists of the National Operetta
of Ukraine, soloists and the symphony orchestra
of the Ivano-Frankivsk Regional Philharmonic
Society named after Iryna Malaniuk. The event was
held with support from the City Mayor Mr. Ruslan
Martsinkiv in an open-air format in the square of
the Bastion fortress gallery.
Musical greetings to the viewers were
presented by artists led by the stage conductor,
Honoured Art Worker of Ukraine Serhiy Didok
and conductor Serhiy Cherniak. The programme
included classical music, pieces from the best
known operettas, operas and musicals, and the
favourite Ukrainian songs.
The concert featured soloists of the National
Operetta: Honoured Artists of Ukraine Olena
Arbuzova, Liubov Dobronozhenko, Anatoliy
Pohrebnyi, Valeriya Tulis, vocalists Maryana
Bodnar, Petro Cheliali, Oleksandr Chuvpylo,
along with soloists of the Regional Philharmonic
Society Iryna Kliuchkovska, Oksana Krechko,
Olha Yalovenko. The concert was staged by the
Director General and Art Director of the National
Operetta of Ukraine, People’s Artist of Ukraine
Bohdan Strutynskyi.

Напередодні 30-ої річниці Незалежності України в Івано-Франківську відбувся Гала-концерт
за участю солістів Національної оперети України,
солістів та симфонічного оркестру Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк. Захід пройшов за підтримки міського голови Руслана
Марцінківа у форматі «open-air» на площі фортечної галереї «Бастіон».
Артисти подарували глядачам музичні привітання під орудою диригента-постановника, з. д. м.
України Сергія Дідка та диригента Сергія Черняка.
У програмі звучала класична музика, композиції із
найвідоміших оперет, опер і мюзиклів та улюблені
українські пісні.
У концерті взяли участь солісти Національної оперети – заслужені артисти України Олена Арбузова,
Любов Доброноженко, Анатолій Погребний, Валерія
Туліс, солісти-вокалісти Мар’яна Боднар, Петро Челялі, Олександр Чувпило, а також солісти обласної
філармонії Ірина Ключковська, Оксана Кречко, Ольга Яловенко. Режисер-постановник концерту – генеральний директор-художній керівник Національної
оперети України н.а. України Богдан Струтинський.
Фото: Павло Пивовар
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«Автентична британська музика.
Бірмінгем–Київ»

21 жовтня 2021 року на головній сцені Національної оперети України відбудеться проєкт «Authentic
UK music. Birmingham–Kyiv» («Автентична британська музика. Бірмінгем–Київ»), створений в партнерстві з Бірмінгемською оперою (Birmingham
Opera Company). Концертна програма створена
солістами-вокалістами, артистами хору, балету та
оркестру Національної оперети України за участю вокаліста Бірмінгемської опери та супроводжуватиметься коментарями ведучих, які розповідатимуть про особливості автентичної британської
музики. До програми увійшли британські, шотландські, кельтські народні пісні та балади, популярні народні танці; англійські хорові композиції
в обробках українського композитора й диригента О. Кошиця; музика британських композиторів:
Е. Джерамана, Е. Елгара, Ч. Стенфорда; неокласика.
Проєкт «Authentic UK music. Birmingham–Kyiv»
складається з музичного, освітнього та просвітницького блоків. Освітній блок передбачає проведення майстер-класів для вокалістів та музикантів
із виконання автентичної музики Великої Британії,
створення та розміщення на онлайн ресурсах театрів та веб-платформі їхніх відцифрованих версій.
Веб-платформа проєкту створюється для розбудови довгострокової комунікації між митцями, арт-менеджерами, театрами і представниками музичної
спільноти.
Проєкт відбудеться за підтримки Українського
культурного фонду та British Council.

«Authentic UK music.
Birmingham–Kyiv»
On the 21st of October, 2021, the main stage of
the National Operetta of Ukraine will present the
project «Authentic UK music. Birmingham–Kyiv»,
produced in partnership with the Birmingham
Opera Company. Its programme will include
British, Scottish, Celtic folk songs and ballades,
popular folk dances; English choral compositions
adapted by the Ukrainian composer and conductor
Oleksandr Koshyts; music by British composers:
Edward German, Edward Elgar, Charles Stanford;
neo-classical music. The project is supported by
the Ukrainian Cultural Fund and the British Council.
«Authentic UK music. Birmingham–Kyiv»
consists of the musical, educational and
awareness-building blocks. The educational
block presumes arrangement of master classes
for vocalists and musicians performing British
authentic music, creation of digitalised versions
and their placement on online resources of the
theatres and on a web platform.
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Асамблея Євразійської
театральної асоціації
З 5 по 8 серпня 2021 року у Стамбулі в Культурному центрі ім. професора доктора Тюркана Сайлана відбулася асамблея Євразійської театральної
асоціації. На зустрічі Україну представляли Голова
НСТДУ, керманич Національної оперети України
Богдан Струтинський та генеральний директор–
художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександр Книга, якого у лютому цього
року було обрано головою Асоціації терміном на
два роки.
Асоціація була заснована у вересні 2019 року
діячами мистецтв із 7-ми країн світу: Узбекистану,
Туреччини, Румунії, України, Грузії, Азербайджану і
ТРПК. Наразі в Асоціації – 21 член. Всі учасники є
представниками міжнародних театральних фестивалів.
Мета Євразійської театральної асоціації – солідарність театрів, розширення можливостей культурного обміну та співробітництво.
Під час серпневої зустрічі учасники домовилися
про проведення тренінгового кампусу в Мармарісі
та обміну між акторами та студентами театральних
вузів. Наступна асамблея Євразійської театральної асоціації відбудеться в Португалії (14–18 жовтня
2021 року).
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Assembly of the Eurasian
Theater Association
On August 5 through 8, 2021, the Assembly
of the Eurasian Theater Association took place
at Prof. Dr. Türkan Saylan Cultural Center in
Istanbul. Ukraine was represented at the meeting
by the Chairman of the National Union of Theatre
Workers of Ukraine, head of the National Operetta
of Ukraine Bohdan Strutynskyi and the Director
General and Art Director of the Mykola Kulish
Kherson Regional Academic Musical and Drama
Theatre Oleksandr Knyha, who was elected the
Association Chairman for two years last February.
During the August meeting its participants
agreed on holding a training campus in Marmaris
and on exchanges of actors and students of
theatre schools. The following Assembly of the
Eurasian Theater Association will take place in
Portugal (October 14–18, 2021).

Генеральний директор-художній керівник Національної оперети народний артист України Богдан Струтинський, генеральний директор–художній керівник Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша
Олександр Книга та секретарь Евразійської театральної асоціації, директор Муніципального театру Малтепе (Стамбул, Туреччина) Кубілай Ерделікара
Фото:https://www.facebook.com/profile.php?id=100007247264390
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XХ фестиваль

«Оперета в Каунаському замку’21»
Міжнародний музичний фестиваль «Оперета в
Каунаському замку» існує з 2002 року. За ці роки
глядачі почули більше 60 концертних програм та
понад 900 музичних творів у виконанні 200 артистів з Литви та 20 європейських країн.

5–6 липня 2021 року в Литві відбувся ювілейний
XХ фестиваль «Оперета в Каунаському замку», в
якому взяли участь артисти Національної оперети
України. У складі творчої делегації фестиваль відвідали: комерційний директор театру Оксана Когут
та народні артисти України – диригент Оксана Мадараш та соліст Ігор Левенець.
Творча співпраця Національної оперети України
та Каунаського державного музичного театру позначена спільними творчими проєктами. Артисти
литовського театру неодноразово співали на сцені
Національної оперети та щорічно приймають участь
у Міжнародному музичному фестивалі «O-FEST».
Українські артисти виступають на фестивалі в Каунасі. Директор Каунаського державного музичного
театру й один з організаторів фестивалю Беньямінас Жельвіс – частий гість Міжнародного музичного фестивалю «O-FEST».

ХХ Festival «Operetta at
Kaunas Castle’21»
On July 5–6, 2021, Lithuania hosted the
milestone XХ Festival «Operetta at Kaunas
Castle», which featured, among others, artists of
the National Operetta of Ukraine. Together with
the creative delegation, the festival was attended
by the Theatre’s commercial director Oksana
Kohut and People’s Artists of Ukraine, conductor
Oksana Madarash and soloist Ihor Levenets.

Фото: https://www.facebook.com/operetta.lt
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На головній сцені фестивалю народні артисти України,
диригент Національної оперети Оксана Мадараш та соліст
театру Ігор Левенець

6 липня 2021 року. Мер Каунаса Вісвалдас Матіосаітіс (Visvaldas
Matiosaitis) вручив народній артистці України Оксані Мадараш
відзнаку Каунаса за активну і змістовну творчу співпрацю та
сприяння розвитку культурних зв’язків між Україною і Литвою.
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«Мюзикл-шоу» Національної оперети
України на OPERAFEST TULCHYN-2021
Національна оперета України взяла участь
у IV міжнародному фестивалі OPERAFEST
TULCHYN–2021 як головний хедлайнер проєкту
із грандіозним концертом «Мюзикл-шоу», який зібрав рекордну кількість глядачів – 21 886 осіб. У
ньому все було винятковим: тонка драматична гра
акторів, вишуканий спів, оригінальна хореографія, складні акробатичні трюки, видовищність багатошарового сценічного оформлення з мультиекранним оснащенням, сучасні світлові та звукові
ефекти. Режисер-постановник – народний артист
України Богдан Струтинський. Диригент-постановник – заслужений діяч мистецтв України Сергій
Дідок. Балетмейстер-постановник – заслужений
артист України Вадим Прокопенко. Хормейстер-постановник, диригент – заслужений діяч мистецтв
України Ігор Ярошенко.
IV міжнародний фестиваль OPERAFEST
TULCHYN–2021 відбувся у форматі «open air» на

території легендарного «Подільського Версалю» –
Палацу Потоцьких у Тульчині Вінницької області з
27 по 29 серпня 2021 року.
Під час пресконференції генеральний директор-художній керівник Національної оперети, народний артист України Богдан Струтинський зазначив: «Все, що зараз відбувається на OPERAFEST
TULCHYN – це дійсно великі сліди в історії українського мистецтва. Ми з вами змінюємо країну! Це
дуже потужний вчинок, коли фестиваль є прикладом зміни міста. Фестиваль – великий інструмент
популяризації країни. Це прапор миру, який країна
може виносити на передній план і говорити: «Подивіться, наскільки ми сильні, наскільки ми потужні!» Фестиваль OPERAFEST TULCHYN – це коло,
яке об’єднує хороших людей, хороших митців. Я би
сказав: це коло друзів тих держав, які декларують,
що залучають Україну у свою велику сім’ю європейських країн».
Фото надані прес-службою OPERAFEST TULCHYN
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Musical Show of the National Operetta
of Ukraine at OPERAFEST TULCHYN-2021
The National Operetta of Ukraine took part
in the 4th International Festival OPERAFEST
TULCHYN-2021, as the main headliner of the
project, with a grand concert – a Musical Show,
that attracted the record number of spectators
– 21,886. Everything was exceptional in the
Musical Show: refined acting, exquisite singing,
original choreography, complex acrobatic tricks,
spectacular multi-layered stage design with
multiple screens, modern lighting and sound
effects. It was staged by the stage director,
People’s Artist of Ukraine Bohdan Strutynskyi,
stage conductor Honoured Art Worker of Ukraine
Serhiy Didok, stage ballet master Honoured Artist
of Ukraine Vadym Prokopenko, stage chorus
master and conductor Honoured Art Worker of
Ukraine Ihor Yaroshenko.
The 4th International Festival OPERAFEST
TULCHYN-2021 took place in an open-air format
in the legendary “Versailles of Podillia”, at the
Potocki Palace in Tulchyn, Vinnytsia region, from
the 27th till the 29th of August, 2021.
The Director General and Art Director of the
National Operetta, People’s Artist of Ukraine
Bohdan Strutynskyi said at a press conference:
“Everything that is being done at OPERAFEST
TULCHYN leaves really big imprints in the history
of the Ukrainian arts. We and you are changing the
country! This is a big and powerful act of the festival
being an example of city transformation. The
festival is a great tool of the country promotion. It
is a banner of peace, which the country may bring
to the front, saying: “Look how strong we are, how
powerful we are!”. OPERAFEST TULCHYN festival
is a circle of unity of good-natured people and
good artists. I would say, it is a circle of friends
from the countries that declare bringing Ukraine
to their big family of European nations.

Генеральний директор-художний керівник Національної оперети України Богдан Струтинський та продюсерка фестивалю
заслужена артистка України Ірина Френкель

«Часи соборів кафедральних» з мюзиклу
«НотрДам де парі» Р. Коччанте. Квазімодо
- соліст Національної оперети заслужений артист України Дмитро Шарабурін

Пісня Джина «Принц Алі» з мюзиклу «Аладдін» А.Менкена.
Джин - соліст Національної оперети України Євген Прудник
Фото надані прес-службою OPERAFEST TULCHYN
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Генеральний директор-художній керівник Національної оперети народний артист України Богдан Струтинський представляє
творчий колектив театру після завершення концерту «Мюзикл-шоу» на сцені «OperaFest Tulchyn-2021»
.

«Привіт, Доллі!» з мюзиклу «Привіт, Доллі!» Дж. Хермана. На сцені - солістка Національної оперети заслужена артистка України Ася Середа-Голдун

Комерційний директор Національної
оперети України заслужений працівник
культури Оксана Когут і генеральний
директор-художній керівник Національної оперети народний артист України
Богдан Струтинський

Фото надані прес-службою OPERAFEST TULCHYN
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Інформаційно-рекламне видання
Національної оперети України
Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації Серія
КУ №833-470 Р від 07.06.2018

Живопис Ольги Кравченко

Голова редакційної ради:
художній керівник театру,
народний артист України
Богдан СТРУТИНСЬКИЙ

Творчість київської мисткині Ольги Кравченко
добре відома українським поціновувачам наївного
мистецтва. Світ живописів художниці надзвичайно щирий. Відкритість світогляду і думок Ольги
провокують до прямого діалогу без посередників
– все, що ми бачимо на полотнах, не містить підтекстів чи тлумачень.
Ім’я Ольги Кравченко пов’язане із іменем Віктора Зарецького – відомого українського художника, корифея образотворчого мистецтва. І не випадково. Суттєва частина життя художниці була
пов’язана саме із Зарецьким, чия постать, харизма
та яскравий, багатогранний талант вплинули на
молоду жінку, сформували її життєві орієнтири на
багато років вперед. Можна сказати і так – на все
життя.
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Переглянути виставку творів Ольги
Кравченко можна на ІІ-му поверсі театру в Арт-фоє Національної оперети
України з 15 вересня по 15 жовтня 2021
року.

«OPERETTA NEWS»
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ:
Міністерство культури та інформаційної
політики України,
Департамент культури Київської міської
державної адміністрації,
Торгово-промислова палата України,
музейно-виставковий центр
«Музей історії міста Києва»,
виставкові зали Національної спілки
художників України,
галерея «Митець»,
галерея «Лавра».
Готелі:«Київ», «Національний»,
«Україна», «Братислава», «Турист».

Шановні читачі!

НАЦІОНАЛЬНА ОПЕРЕТА завжди on-line.
Всі НОВИНИ ОПЕРЕТИ на нашій сторінці в FB –
«Київський театр оперети1»,
в ресурсі Instagram – operetta_ukraine,
на каналі You Tube – youtube.com
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