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Вертеп. Казки
тихої ночі

Під час зимових канікул юні глядачі
театру помандрували до країни казок
разом із музичною ляльковою фантазією для всієї родини «Вертеп. Казки тихої ночі». Автентичні різдвяні колядки
та щедрівки у виконанні солістів хору
Національної оперети України, витончене та віртуозне звучання української
бандури у виконанні Наталі Логощук
подарували відчуття справжнього
різдвяного свята.
Різдвяна музична лялькова фантазія «Вертеп. Казки тихої ночі» — це
захоплююча подорож у казковий і
таємничий світ давніх обрядів та звичаїв наших предків, пов’язаних з різдвяними святами.
Маленькі глядачі побачили святкову забаву із справжнім різдвяним
Вертепом, колядками та щедрівками,
познайомилися з Дідухом, Маланкою
та Козою, а також почули історію про
народження Різдвяної зірки.

Молодша коза – Ганна Коваль. Старша коза – Олена Галушка

Nativity play. Still night
fairy tales
During the Christmas holidays, young
theatre-goers set off for a journey to the
Land of Fairy Tales together with a musical puppet fantasy for the whole family
«Nativity Play. Still Night Fairy Tales».
Authentic Christmas carols performed
by the National Operetta of Ukraine chorus soloists, refined and artful sound of
the Ukrainian bandura played by Nataliya Lohoshchuk produced the feeling of a
true Christmas fest.

Маланка – Наталя Логощук

Колядники – артисти хору Національної оперети України

Старша коза – Олена Галушка
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85 років Національній опереті України
18 грудня 2019 року Національна оперета України
відзначала 85-й день народження. Головною подією
святкового вечора «STEP BY STEP» стала феєрична
шоу-програма. Під час урочистостей Київський міський голова Віталій Кличко вручив державні нагороди:
орден «За заслуги» ІІІ ступеня Миколі Бутковському;
почесні звання «Народний артист України» Ігорю Левенцю та Оксані Мадараш; «Заслужений артист України» Володимиру Одринському, Оксані Прасоловій,
Сергію Яцуку, Максиму Булгакову, Ларисі Гриневко,
Алевтині Наглі; «Заслужений діяч мистецтв України»
Сергію Дідку; «Заслужений економіст України» Валентині Залєвській. Також працівники театру отримали
відзнаки Київського міського голови. Гості святкового
вечора «85. Step by step» отримали подарунки – об’ємні
листівки «Подяка глядачу» та коштовні перлини з написом «Національна оперета – перлина серед театрів»
від партнерів – ювелірного дому «Zarina».
Інтер’єри театру прикрашали 3000 троянд від компанії «Камелія».
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Київський міський голова Віталій Кличко та генеральний
директор-художній керівник Національної оперети
н.а. України Богдан Струтинський

3-D Mapping – світлове шоу «STEP BY STEP-85»

Виступ Олександри Решетілової

Директор департаменту культури КМДА Діана Попова. генеральний
директор-художній керівник Національної оперети. н.а. України Богдан
Струтинський та директор Асоціації Opera Europa Ніколас Пейн

Троянди від компанії «Камелія» в
Арт-фойє Національної оперети
України
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85 years of the National Operetta of Ukraine
On the 18th of December, 2019, the National Operetta of Ukraine celebrated its 85th birthday. A fairy
show programme became the main event of the festive
night «Step By Step». At the solemn ceremony, Kyiv City
Mayor Vitaliy Klitschko presented state awards: the Order of Merit of the 3rd grade – to Mykola Butkovskyi;
the honorary title of a People’s Artist – to Ihor Levenets
and Oksana Madarash; Honoured Artist – to Volodymyr
Odrynskyi, Oksana Prasolova, Serhiy Yatsuk, Maksym
Bulhakov, Larysa Hrynevko, Alevtyna Nahlia; Honoured
Art Worker of Ukraine – to Serhiy Didok; Honoured
Economist of Ukraine – to Valentyna Zalevska. The theatre workers received more awards from the Kyiv City
Mayor. The guests of the festive party «85. Step By Step»
got presents: 3D leaflets «Gratitude to the Viewer» and
precious pearls with the inscription «National Operetta
– The Pearl Among Theatres» from the partners – Zarina Jewellery House.
The interiors of the theater were decorated with 3,000
roses from Camellia.

Київський міський голова Віталій Кличко вручає солісту
Національної оперети України Володимиру Одринському
звання «Заслужений артист України»

Привітання Надзвичайного і Повноважного Посла Литовської республіки
в Україні Маріуса Януконіса
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Міжнародний семінар з
театральної ко-продукції
У рамках Міжнародного музичного форуму
«Operetta grand music» в Національній опереті України з 16 по 18 грудня відбувся Міжнародний семінар
з театральної ко-продукції («Theatre coproduction
workshop»), в якому взяли участь представники театрів-членів міжнародної Асоціації Опера Європи та
представники музичних театрів України. Захід відбувся за підтримки департаменту культури КМДА.
Учасники семінару обговорили можливості створення спільних театральних проектів, презентували
нові роботи своїх театрів, обмінювалися досвідом,
ідеями, проєктами, схемами виробництва нових театральних постановок.
У перший день з вітальним словом до учасників
семінару звернувся генеральний директор-художній
керівник Національної оперети України Богдан Струтинський, директор департаменту культури КМДА
Діана Попова, директор Асоціації Opera Europa Ніколас Пейн (Бельгія) та заступник виконавчого директора з проєктної роботи, член Дирекції Українського
культурного фонду Надія Ковальчук.
Під час семінару директору Міжнародної асоціації
Opera Europa Ніколасу Пейну вручили велику золоту
медаль Національної академії мистецтв України. Його
відзначили за творчі досягнення та пропаганду українського мистецтва у всьому світі.
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Віцепрезидент, академік Національної академії
мистецтв України Валерій Бітаєв вручає директору
Асоціації Opera Europa Ніколасу Пейну велику золоту
медаль Національної академії мистецтв України

International Theatre
Co-Production Workshop
Within the framework of the International Music Forum «Operetta
Grand Music», the National Operetta
of Ukraine on December 16-18 hosted
the International Theatre Co-Production Workshop attended by representatives of the Opera Europe Association member theatres and Ukrainian
musical theatres. The event took place
with support from the Kyiv City State
Administration Culture Department.
The workshop participants discussed the possibilities for creation of
joint theatre projects, presented new
works of their theatres, exchanged
experiences, ideas, plans, schemes of
new theatrical productions.
On the first day, the workshop participants were welcomed by the Director General and Art Director of the
National Operetta of Ukraine Bohdan
Strutynskyi, Kyiv City State Administration Culture Department Director
Diana Popova, Opera Europa Association Director Nicholas Payne (Belgium) and Deputy Executive Project
Director, a member of the Ukrainian
Cultural Fund Directorate Nadiya
Kovalchuk.
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N 5 (37). Січень 2020 р.

Прем’єра вистави
«ПЕНІТА.опера»
11 грудня 2019 року на «Сцені 77» Національної
оперети України відбулася прем’єра вистави «ПЕНІТА.
опера». В основі сюжету – чотири історії довічно засуджених жінок, що відбувають ув’язнення у Качанівській колонії в Харкові. Драматургиня Тетяна Киценко
поспілкувалася з довічно засудженими жінками із Качанівської колонії. Музику до опери створив композитор Золтан Алмаші, режисер – Максим Голенко.

Віолончель – Т. Лавська, Альт – Л. Берлінська, Хороша
скрипка – В. Ромашко, Погана скрипка – з. а. України
А. Середа-Голдун. Серце – М. Булгаков

First night of
«PENITA.Opera»
On the 11th of December, 2019, «Stage 77» of the
National Operetta of Ukraine premiered the play «PENITA.
Opera». The plot is based on four stories of women serving
a life sentence at the Kachanivska Colony in Kharkiv. The
playwright Tetiana Kytsenko talked to women doing life
in Kachanivska . The music for the opera was written by
composer Zoltan Almashi, the stage director is Maksym
Holenko.
«Operetta News» розповсюджується:
Торгово-промислова палата;
готель «Дніпро»; готель «Братислава»; готель «Київ»;
готель «Хрещатик»; бутик-готель «Opera».
Мережа ресторанів «Сarte BLANCHE»:
ресторан «Конкорд», ресторан «Мarokana», ресторан «Курені»,
ресторан «TOUCH CAFE», ресторан «Va BENE bistro».
Мережа ресторанів «Козирна карта»: ШАТО Роберт Домс,
Bakkara Art-Hotel, «Чорне Порося», Spotykach, «Караван»,
«Нон-Стоп», «Тюбетейка на Тарасівській», «Хінкалі»,

«Хінкалі на Оболоні», SODA bar.
Міністерство культури України, Департамент культури
Київської міської державної адміністрації,
муніципальні музеї Києва, Музейно-виставковий центр
«Музей історії міста Києва»
Виставкові зали Національної спілки художників України,
Управління туризму та промоцій,
Київський національний університет культури і мистецтв,
Галерея «Митець»

Operetta News. Інформаційно-рекламне видання Національної оперети України
Голова редакційної ради: художній керівник театру,
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика
народний артист України Богдан Струтинський
Васильківська, 53/3.
Головний редактор: Наталія Сухоліт
Тел. редакції: 044-287-74-84;
Макет, дизайн: Андрій Будник
e-mail: operettanews@ukr.net
Переклад: Альянс-Профі
Друк: «Софія-А»
Фото: Анатолій Федорців
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85 років
національній
опереті
України
Інтерактивний
Плакатний
проєкт
плакатний проект
«85 РОКІВ
НАЦІОНАЛЬНІЙ
ОПЕРЕТІ
УКРАЇНИ»
18 грудня 2019 року
київ, троїцька площа
партнер проектУ

Національна оперета надихає студентство на творчість!
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Плакатний проєкт «85 РОКІВ НАЦІОНАЛЬНІЙ ОПЕРЕТІ УКРАЇНИ» – один із низки заходів, які відбулися під час святкування 85-річного
ювілею театру в грудні 2019 року.
Плакатні твори із проєкту були розміщеними
біля будівлі театру та на Троїцькій площі, всього
100 плакатів. Перед глядачем розгорнулася унікальна галерея видатних постатей та особистостей, життя та творчість яких пов’язана із Національним театром оперети.
Ідея: народний артист України, генеральний
директор-художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський. Куратор:
Наталія Сухоліт. Партнери проєкту: Глобус банк.
Автори: Андрій та Оксана Будники (КОНСХУ),
а також студенти факультету дизайну і реклами
Київського національного університету культури
і мистецтв: Анастасія Бухарська, Ганна Васильченко, Вікторія Володько, Вікторія Герета, Валентина
Дворнік, Кирило Карєєв, Вадим Кильбасович, Вікторія Клепарська, Ольга Ломко, Іван Лавриненко,
Мелісса Лугова, Ярослав Люшня, Анастасія Могиленко, Єлизавета Пилипенко, Олександра Пошабля, Дарина Хуртак, Тетяна Шупікова.
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Українське меценатство має давню історію, яка починається з часів Київської Русі. Так історично склалося, що Україна довгий час не мала державності,
яка стала б на захист української культури, мистецтва, освіти, науки, мови.
Тому знаходились філантропи та шанувальники українства, які зробили вагомий внесок у збереження та розбудову української нації.
Традиції меценатства в історії Національної оперети України розпочалися
із будівництвом на Троїцькій площі в Києві Троїцького будинку в 1899 році.
Тоді, аби гарна справа зрушила з місця, потрібно було понад 100 тис. крб.
Саме тому до будівництва долучилися численні організації, благодійники і меценати. Кошти на будівництво виділило Міністерство фінансів
(20 тис. крб.), пожертвували: Л. Бродський (понад 12 тис. крб.), Київське губернське попечительство про народну тверезість (10 тис. крб.), Н. Терещенко (2569 крб.) та інші доброчинники.
Традиції меценатства продовжуються й донині у кожному новому проекті Національної оперети України. Адже підтримка культури та мистецтва є
першочерговим завданням на будь-якому етапі розвитку культури. Сьогодні
Національна оперета України дякує всім своїм меценатам і спонсорам за ту
величезну підтримку, завдяки якій є можливість здійснювати нові проекти і
високо тримати планку українського театру.

Poster project
«85 YEARS OF
THE NATIONAL
OPERETTA OF
UKRAINE»
Poster project «85 YEARS OF THE NATIONAL
OPERETTA OF UKRAINE» is one of the numerous
events that took place during celebrations of the 85th
anniversary of the theatre in December 2019.
The posters featured by the project were placed in
front of the theatre building and in Troyitska Square,
the total of 100 posters. The viewers could see the
unique gallery of prominent figures and personalities,
whose life and creation were related with the National
Theatre of Operetta.
Idea: People’s Artist of Ukraine, Director General
and Art Director of the National Operetta of Ukraine
Bohdan Strutynskyi. Supervisor: Nataliya Sukholit.
Project partners: Globus Bank. Authors: Andriy Budnyk and Oksana Budnyk (KONUAU) and students
of the Kyiv National University of Culture and Arts
(Design and Advertising Department): Anastasia
Bukharska, Hanna Vasilchenko, Victoria Volodko,
Victoria Gereta, Valentina Dvornik, Kyrylo Kareev,
Vadym Kylbasovych, Victoria Kleparska, Olga Lomko, Ivan Lavrynenko, Melissa Lugova, Yaroslav Lyushnya, Anastasia Mohylenko, Elyzaveta Pylypenko,
Oleksandra Poshablia, Daryna Khurtak, Tatiana
Shupikova.

Студенти І курсу факультету дизайну і реклами кафедри
графічного дизайну КНУКіМ – учасники проєкту
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Прем’єра оперети
«Баядера»
5 грудня 2019 року на головній
сцені Національної оперети України відбулася прем’єра оперети
«Баядера» Імре Кальмана. «Робота
над постановкою була складною
і цікавою. Ми дозволили трохи
експериментів, висвітлюючи сучасну тему стосунків, кохання і
мистецтва. Змінили лібрето, додали іронії, провели паралелі між
минулим і сучасністю», – розповів
н.а. України Богдан Струтинський.
Постановка здійснена за мотивами
лібрето Юліуса Браммера та Альфрема Грюнвальда у сучасній інтерпретації Яни Іваницької. Окрім
зміненого лібрето, ввели незвичних персонажів, експериментували
з гардеробом (художник з костюмів
Ірина Давиденко). Головна новинка
прем’єрної оперети – паралель головного сюжету і створення його
кіноверсії, до якої залучили артистів хору та балету (хормейстер-постановник Сергій Нестерук, балетмейстер-постановник – з.а.України
Вадим Прокопенко). «Баядера»
Імре Кальмана – це одна з топових
оперет, працювати з такою музикою дуже приємно», – зазначив диригент-постановник з.д.м.України
Ігор Ярошенко. Нова постановка
Національної оперети зачаровує
також оригінальною сценографією,
над якою працював художник-постановник з.д.м.України Олександр
Білозуб.
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Одетта Дарімонд (Баядера) – Яна Татарова-Цуцкірідзе

Марієтта – Тетяна Дідух. Луї-Філіп ля Туретт – Кирило Басковський
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First night of the
operetta «Bajadere»
On the 5th of December, 2019, the
main stage of the National Operetta
of Ukraine premiered Imre Kálmán’s
operetta «Bajadere». «The staging
work was difficult and interesting.
We afforded a bit of experimenting,
while covering the modern subject of
the relationship between love and art.
We changed the libretto, added irony,
drew parallels between the past and
the present», – tells People’s Artist
of Ukraine Bohdan Strutynskyi. The
staging was based on the libretto
written by Julius Brammer and Alfred Grünwald in a modern interpretation by Yana Ivanytska. In addition
to the modified libretto, they introduced new characters, experimented
with the stock of clothes (costume
designer – Iryna Davydenko). The
main novelty of the premiered operetta is found in the parallel between
the main plot and the staging of its
movie version, involving chorus and
ballet members (stage chorus master –
Serhiy Nesteruk, stage ballet master –
Honoured Artist of Ukraine Vadym
Prokopenko). ««Bajadere» by Imre
Kálmán is one of the top operettas,
it’s a pleasure to deal with such music», – says the stage conductor, Honoured Art Worker of Ukraine Ihor
Yaroshenko. The new staging of the
National Operetta also enchants with
its original scenography produced
by the stage director, Honoured
Art Worker of Ukraine Oleksandr
Bilozub.

Одетта Дарімонд (Баядера) – Яна Татарова-Цуцкірідзе,
Раджамі – н. а. України Ігор Левенець

Наполеон Сен-Клош - з. а. України Сергій Яцук. Марієтта – Тетяна Дідух,
Луї-Філіп ля Туретт – Кирило Басковський
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МКЦ ім. Івана Козловського
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This is the Style!

вул. Хрещатик 1/2,
Kиїв, Україна, 02000
067 209 3315
www. gratus.style
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Реклама
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Репертуар

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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