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   ф і н а н с о в а  п і д т р и м к а 
Міністерство культури і туризму України (Україна)
Одеська обласна Рада (Україна)
Одеська міська Рада (Україна)
Open Ukraine – благодійний фонд Арсенія Яценюка (Україна)
Благодійний фонд Андрія Азарова (Одеса, Україна)
Посольство Держави Ізраїль в Україні (Ізраїль)
Генеральне консульство Республiки Польща в Одесі (Польща)
Німецький культурний центр БФ “Баварський дім” (Німеччина)
Благодійний фонд Ціацан (Одеса, Україна) 
Медичний центр Арніка (Одеса, Україна)
ВАТ СП ІнтерХім (Одеса, Україна)

   с п і в п р а ц я ,  п а р т н е р и
Австрійський культурний форум =Київ= (Австрія)
Генеральне консульство Румунії в Одесі (Румунія)
Генеральне консульство Китайської Народної Республіки в Одесі (Китай)
Донецька обласна рада (Донецьк, Україна)
ЗАТ Кривоозерська харчосмакова фабрика (Миколаївська область, Україна)
Німецький культурний центр – Ґете-Інститут у Києві (Німеччина) 
Національна спілка композиторів України (Київ, Україна)
Національна всеукраїнська музична спілка (Київ, Україна)
Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової (Україна) 
Одеська організація Національної спілки композиторів України (Україна)
Посольство Австрії в Україні (Австрія)
Польський Інститут у Києві (Польща) 
Посольство Німеччини в Україні (Німеччина)
Посольство Литовської Республіки в Українi (Литва)
Посольство Фінляндії в Україні (Фінляндія)
Посольство Швеції в Україні (Швеція)
Про Гельвеція – Швайцарський фонд культури (Швайцарія)
ПТК Шабо (Одеса, Україна)
ТМ Вина Гулієвих (Одеса, Україна)
Управління культури і туризму Львівської облдержадміністрації (Львів, Україна)

   і н ф о р м а ц і й н а  п і д т р и м к а
Генеральний інформаційний спонсор: 
Медіа-холдинг 100% (Одеса, Україна)
  Телеканали: ОНТ, РЕНОМЕ, 100%
  Журнал Модний мандарин
  Ділове видання 100%

Національна радіокомпанія України, ТВО художніх програм (Київ, Україна)

Одеське обласне радіо: ТО Ірина та Радіо на Троїцькій (Одеса, Україна)

Журнал Фаворит удачі (Одеса, Україна)

Генеральний перевізник: таксі Престиж –35 5000

ідея та мистецька концепція
Міжнародна гроМадська організація

Aсоціація нова Музика
українська секція Міжнародного товариства сучасної Музики - ISCM

організаційний комітет:
Тетяна Фідірко – заступник 
Одеського міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради
Надія Бабич – голова 
Департаменту культури і 
туризму Одеської обласної 
державної адміністрації
Роман Бродавко – начальник 
Управління з питань культури 
та мистецтв Одеської міської 
ради 

Олександр Сокол – ректор 
Одеської державної музичної 
академії 
ім. А.В.Нежданової, доктор 
мистецтвознавства, професор, 
академік, заслужений діяч 
мистецтв України 
Леся Олійник – секретар 
Національної спілки 
композиторів України, 
генеральний секретар 
Національного Комітету 
України Міжнародної Музичної 
Ради ЮНЕСКО

штат:
Василь Лутчак
Марина Мохрякова 
Олександр Перепелиця-
молодший
Асмік Хачатрян

технічне забезпечення 
звуку та запису:
Студія Аркадія (Київ)

редактор та 
перекладач: 
Юрій Семенов

дизайн:
Олександр Перепелиця-
молодший

видавець: 
Асоціація Нова музика

фото:
Олег Владимирський
Віталій Пінько
Віктор Сівак
Валерій Спріндіс
Степан Алекян

місце проведення 
фестивалю:
Одеська обласна філармонія
вул. Буніна, 15 
Тел. для довідок:725 15 36

адреса дирекції 
фестивалю:
Асоціація НОВА МУЗИКА
вул. Базарна, 48, кв.1 
65125, Одеса, Україна
тел./факс: 
(+38 048) 722 52 83
e-mail: new_music@irf.odessa.ua
website: www.anm.odessa.ua

президент 
Бернгард Вульф

артистичний 
директор 
Кармелла Цепколенко

директор 
Олександр 
Перепелиця
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| ДЕНЬ МУЗИКИ МИРОСЛАВА СКОРИКА (UА)|
   Концерт-прелюдія 1

17.00 | ГОДИНА МУЗИКИ МИРОСЛАВА СКОРИКА

 п р о г р а м а
Соната № 1 для скрипки та фортепіана (1963) 15`
Соната № 2 для скрипки та фортепіана (1991) 15`
П’єси для для скрипки та фортепіана 15`
 Народний танець 
 Арія 
 Іспанський танець 

 в и к о н у ю т ь
Лiдiя Шутко (UA) скрипка | Олександр Козаренко (UA) фортепіано 
(Велика зала Одеської державної музичної академіїї ім. А. В. Нежданової, 
вул. Новосельського, 63)

   Концерт-прелюдія 2

19.00 |  МИРОСЛАВ СКОРИК 
   П’ЯТЬ СКРИПКОВИХ КОНЦЕРТIВ
   ОРКЕСТР ОПЕРНОЇ СТУДІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ   
   НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
   ім. М.В.ЛИСЕНКА (UA)

   с о л і с т и :
   Марія Ткачук, Оксана Гаргай, 
   Василь Заціха, Марта Бура, Назарій Пилатюк
   Дириґент IГОР ПИЛАТЮК (UA)

№ 1 (F) (1969)  
№ 2 (D) (1989)
№ 3 (A) (2001)

№ 4 (C) (2002)
№ 5 (G) (2004)
(Велика зала Одеської обласної філармонії, вул. Буніна, 15)

середа| 22 квітня

Квітень обрано часом проведення фестивалю “Два дні й дві ночі 
нової музики” тому, що весна – то є розквіт, народження нового, 
час спалаху радості у природі та у людських душах.

Щороку очевиднішим стає прагнення українського суспільства 
до визначення і ствердження себе як європейського. Одним із 
найяскравіших виявів цього прагнення покликані стати новації саме 
у царині культури і мистецтва. У цьому сенсі фестиваль “Два дні й 
дві ночі нової музики”, започаткований у перші роки становлення 
нової української державності, став провісником культурної 
інтеґрації України до європейського простору. 

Фестиваль покликаний сприяти розвиткові новітніх тенденцій у 
мистецтві, підтримувати найнесподіваніші творчі експерименти, 
радувати атмосферою великої таємниці народження краси.

Ми вдячні долі за те, що маємо нагоду знову привітати наших друзів 
та учасників фестивалю. Ми раді знайомству з новими учасниками 
фестивалю, які, ми впевнені, теж стануть друзями “Двох днів і двох 
ночей...” 

Фестиваль рік від року утверджується на мистецькому світовому 
обрії. Ми відчуваємо задоволення: значною мірою завдяки “Двом 
дням і двом ночам нової музики” сучасна музична культура України, 
твори її митців посіли гідне місце у світовому мистецтві. Завдяки 
існуванню цього Фестивалю виникла Міжнародна громадська 
організація “Асоціація Нова Музика”, яка представляє Україну в 
Міжнародному товаристві сучасної музики/ІSСМ. Все це, віримо, є 
запорукою подальшого існування “Двох днів і двох ночей...”.

Цьогорічний випуск Фестивалю вдруге проводитиметься в 
приміщенні Одеської обласної філармонії. По-перше, це свідчить 
про те, що “Двом дням і двом ночам...” вже тісно в звичних рамках, 
він зростає й потребує вже більшого простору. По-друге, він не 
стоїть на місці, його драматургічна основа також змінюється й 
еволюціонує. 

З почуттям великої вдячності спонсорам та впевненістю у тому, що 
й ці “Два дні й дві ночі нової музики” стануть справжнім музичним 
святом, вітаємо всіх учасників та гостей і зичимо їм творчої наснаги 
та радості поринання у музичну стихію! 

Президент 
 фестивалю 

Артистичний директор
 фестивалю 

Директор 
 фестивалю 

Бернгард Вульф

Кармелла Цепколенко

Олександр Перепелиця

програма
ПРЕЛЮДІЇ
КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ПРЕЛЮДІЇ
програма
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   Концерт-прелюдія 3

19.00 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ   
   ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР (UA)

   Артистичний директор і головний дириґент 
   ХОБАРТ ЕРЛ (US/UA)
   Солістка Лідія Кавіна (RU/GB) терменвокс

 п р о г р а м а
Александр Скрябін (RU) Поема екстазу C-dur, op. 54 (1905–1907)
Лера Ауербах (US) Химера для терменвокса та оркестру (2006) 40`

(Велика зала Одеської обласної філармонії, вул. Буніна, 15)

четвер| 23 квітня

   КОНЦЕРТ – ҐРАНД-СЦЕНА 1

16.00 | УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 

   ДУЕТ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ (DE)
   ВУ ВЕЙ (CN) шен, ергу УЛІ МОРІЦ (DE) перкусія
   |та|
   ПЕРКУСІЙНИЙ АНСАМБЛЬ   
   ФРАЙБУРЗЬКОГО 
   МУЗИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (DE)
   БЕРНГАРД ВУЛЬФ (DE) 
   дириґент та артистичний директор

17.30 | ПОЛЬСЬКИЙ ОРКЕСТР SINFONIA IUVENTUS (PL)  

   частина I
   Дириґент РОМАН РЕВАКОВИЧ (PL)

   с о л і с т и :
   Аґата Зубель сопрано (PL)
   Марта Боберська сопрано (PL)

 п р о г р а м а  
Любава Сидоренко (UA) Камерна музика 
для оркестру (за поезією Віслави Шимборської) (2009) 11`
Михайло Швед (UA) “Тож у цій тиші схований я – листок…” для 
сопрано та камерного оркестру (текст Кароля Войтили) (2007) 6`
Світлана Азарова (UA/ND) Поза контекстом 
для оркестру (за поезією Богдана Задури) (2008) 11`
Олександр Шимко (UA) Гимн самотності 
для сопрано та камерного оркестру (текст Галини Посвятовської) 
(2007) 17`

перший день|24 квітня

п р о г р а м а
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ
п р о г р а м а
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Олександра Васильєва скрипка
Поліна Круглова альт
Золтан Алмаші віолончель

п р о г р а м а п р о г р а м а

18. 30 | Дуель Дует 1
   РУПЕРТ БЕРҐМАН (AT) бас-баритон
   МАРИНА МОХРЯКОВА (UA) фортепіано

 п р о г р а м а
Алеґзандер Ваґендрістель (AT) 
“... ми думали про Генделя, а він помер у творчому запалі” 
на вірші Райнера Брамбаха (1996) 10`
 Наш кінь 
 Баґґенштос
 An Dante furioso (Дантові несамовитому)
 Створення
Михайло Швед (UA) 
Осінь – Цикл для баса та фортепіано 
на вірші Райнера Марії Рільке (2007/2008) 7`
 Осінь
 Осінній день
 Вечір
Зиґмунт Кравзе (PL) 
П’ять пісень на вірші Тадеуша Ружевича (2008) 12` 
 Моє тіло мені каже
 Знання
 Пора
 Місяць сяє
 Роза
Людмила Самодаєва (UA) 
1909 на вірші Ґійома Аполінера (2008) 5`

Саму Ґріллус (HU) Серенада для голосу, 
фортепіана та 2 метрономів (2008) 6` 

19.30 | ШВЕЦІЯ ТА ФІНЛЯНДІЯ - 1809 
   СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЇ

 п р о г р а м а
Юкка Тіенсуу (FL)  
ASPRO для камерного ансамблю (1975) 12`
Plus II для кларнета й віолончелі (1992) 10`
Єнні Гетне (SE) Очерет, хвилястий для камерного ансамблю 11` 
Вікторія Борісова-Оллаф (SE) Семеро розспіваних метеликів 
для кларнета і струнного квартету 13`
Тапіо Туомела (FL)
Pendulum (Вагадло) для віолончелі (1985) 9`
Lamento для кларнета, тромбона й віолончелі (1994) 7`

 в и к о н у ю є 
КАМЕРНИЙ АНСАМБЛЬ НОВА МУЗИКА В УКРАЇНІ (UA)
Андрій Дьомін кларнет 
Павло Байшев тромбон
Андрій Бондаренко фортепіано
Олександра Строцак скрипка
Дириґент та артистичний директор ВОЛОДИМИР РУНЧАК (UA)
(Концерт проводиться за підтримки Посольства Фінляндії та Посольства 
Швеції в Україні,а також Національної Всеукраїнської музичної спілки)

20.30 | Антракт-Фантазія

Іван Небесний (UA) Повітряна музика № 2 
для кларнета й магнітоплівки (2003) 7`
Владімір Школьнік (IL)…Dixit…
для віолончелі та фортепіано (2006) 10`

 в и к о н у ю т ь
Андрій Дьомін (UA) кларнет 
Андрій Бондаренко (UA) фортепіано
Золтан Алмаші (UA) віолончель
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   КОНЦЕРТ – ҐРАНД-СЦЕНА 2

21.00 | АНСАМБЛЬ ПЛЮС (AT)

 п р о г р а м а
Володимир Рунчак (UA) Музика для всіх альтистів світу, ритуаль-
ний танець для чотирьох альтівок (2008) світова прем’єра 7` 

Владімір Росінський (RU/AT/ES) Музика у три альтівки (1993) 25` 
Allegro 
Andante 
Vivace 
Adagio

 в и к о н у ю т ь
Кароліне Гофман альтівка
Андреас Тікоцці альтівка
Кароліне Пільц альтівка 
Владімір Росінський альтівка

22.00 | ПОЛЬСЬКИЙ ОРКЕСТР SINFONIA IUVENTUS (PL)
   ч а с т и н а  І І
   
   Диригент РОМАН РЕВАКОВИЧ (PL)
   с о л і с т и :
   Аґата Зубель сопрано (PL)
   Марта Боберська сопрано (PL)
 п р о г р а м а
Богдана Фроляк (UA) Як молитва для сопрано та камерного орке-
стру на тексти Адама Заґаєвського (2007) 13`
Марія Олійник (UA) До просторів віддалених 
для оркестру (за поезією Юліуша Словацького) (2009) 10` 
Богдан Сеґін (UA) “(…, тим часом то липень, такий (жорстоко) 
красивий …,)” для сопрано та камерного оркестру 
на текст Марти Подґурнік (2007) 8`
Золтан Алмаші (UA) “Листок несуть все далі води пінні…” 
для оркестру (за поезією Чеслава Мілоша) (2008) 8`

Частина І 
Альона Томльонова (UA)
Баґателі для різних 
камерних складів 
(2008) світова прем’єра 20`

 в и к о н у ю т ь
Євген Зарубаєв (UA) флейта
Руслан Васильченко (UA) фагот
Степан Макієнко (UA) віолончель
 |та|
КОНТРАБАСОВИЙ КВАРТЕТ 
НАЦІОНАЛЬНОГО 
ОДЕСЬКОГО ФІЛАРМОНІЙНОГО 
ОРКЕСТРУ (UA)
Володимир Чекалюк 
Володимир Гречух 
Віталій Дідик 
Іван Завгородній 

Частина ІІ 
Олег Таганов (UA) 
Lontana (Далека) для гобоя 
та фортепіана (2007) 5`

Частина ІІІ 
Юрій Поволоцький (IL) 
Фантом – Соната для 
фортепіано (2007) 10`

Антон Ровнер (US/RU) 
Монолог для віолончелі 
(1990) 8`

 в и к о н у є
ДУЕТ TON-TEMPLE (UA)
Юлія Кузьміна гобой
Надія Усатенко фортепіано

 в и к о н у є
Тетяна Кравченко (UA) фортепіано 

 в и к о н у є
Степан Макієнко (UA) 
віолончель

   КОНЦЕРТ – ФОЙЄ-СЦЕНА 1 (1-ий поверх)

23.00  | Трансфер-Фантазія
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Частина ІV 
Кейко Абе (JP) 
Вітер у бамбуковому гаї 
для маримби 5`

 в и к о н у є
Крістіан Орозко (EC) перкусія

Тосіміцу Танака (JP) 
Рух № 1 із Двох рухів 
для маримби 8`

 в и к о н у є
Пауль Еррера (EC) перкусія

Частина V 
Лео Бахман туба І Франціска Вельті голос (CH) 
Фантазії I–III для голосу і туби (2009) 15`

Частина VІ 
Олександр Козаренко (UA) 
Макабричне танґо 
для кларнета, фортепіана, 
скрипки та контрабаса 
(2007) 
світова прем’єра нової версії 6`

Євген Петриченко (UA) 
Concerto piccolo 
для фортепіана 
та камерного ансамблю 
(2009) світова прем’єра 13`

 в и к о н у є
АНСАМБЛЬ QUARTA + (UA)
Ольга Зернаєва флейта
Сергій Філіппов кларнет
Юрій Сіротов туба
Іван Андріанов фортепіано
Крістіна Легостаєва фортепіано
Марія Кравченко скрипка
Олександра Острих віолончель
Максим Гапоненко контрабас

(Концерт проводиться за підтримки Донецької обласної ради в межах 
творчого проекту Є. Петриченка “Мистецтво молодих – майбутнє 
Донбасу”)

   КОНЦЕРТ – ФОЙЄ-СЦЕНА 2 (1-ий поверх)

00.30 | Соло Соліссімо I 

Частина І  БАРТОШ КОЗЯК (PL) віолончель

 п р о г р а м а
Кшиштоф Пендерецкий (PL) Каприччо для Зіґфріда Пальма (1968) 4`
Любава Сидоренко (UA) Етюди 10`
Павел Шиманський (PL) Калейдоскоп для M.C.E. (1989) 7`
Яніс Ксенакіс (GR/F) Коттос (1977) 8`
Гельмут Лахенман (DE) Тиск (1969–1970) 8`

Частина ІІ ҐЄРҐЬ КУРТАҐ (HU)
   Кафка-фраґменти (1985–1986) 40`

 в и к о н у ю т ь
Франсуаз Вангеке (BE) сопрано | Ґабріелле Бруннер (CH) скрипка

Частина ІІІ Дуель Дует II 
   ДУЕТ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ (DE)
   ВУ ВЕЙ (CN) шен, ергу УЛІ МОРІЦ (DE) перкусія

 п р о г р а м а
Джон Кейдж (US) One 9 для шена соло (1991)
Тан Дун (CN/US) C-A-G-E для шена та перкусії (1993)
Чжао Сяошен (CN) Закликаючи Фенікса для шена соло (1989)
Ульріх Моріц (DE) Новий твір для шена та перкусії світова прем’єра
Рьота Мікамі (JP) Isshun no yume (Мить сну) для шена (2003)
Ву Вей (CN) Cracking Bamboo II (Тріск бамбуку II) для шена та 
перкусії (2009)
Святослав Луньов (UA) Танці в клітці. Двоє + – для шена, ергу, 
перкусії та електронного запису (2008) світова прем’єра 8`
Алла Загайкевич (UA) Ґо для шена, ергу, перкусії та електроніки
(2008) (партія електроніки виконується авторкою) 
світова прем’єра 8`

04.00 |ПЕРЕРВА

перша ніч| 25 квітня
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   КОНЦЕРТ – ҐРАНД-СЦЕНА 3

16.00 | КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР ОДЕСЬКОЇ   
   ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ (UA)
   Артистичний директор та дириґент ІГОР ШАВРУК (UA)

   с о л і с т и : 
   Людмила Корецька (UA) віолончель
   Андрій Мурза (UA) скрипка
   Кіра Майденберґ (UA) фортепіано 

 п р о г р а м а
Ганна Гаврилець (UA) Хорал для струнних (2005) 5` 
Олексій Сурових (UA) Музика 
для віолончелі та струнного оркестру (2009) світова прем’єра 10`
Юлія Гомельська (UA) Concerto Grosso для скрипки та струнного 
оркестру (2008) світова прем’єра 10`
Арвідас Мальціс (LT) Розколена тиша 
для струнних (2004) 13`
Відмантас Бартуліс (LT) Третій скорий, або подорож Глинки та 
Немировича-Данченка зі Санкт-Петербурга до Москви 
для скрипки, фортепіана та струнного оркестру (2007) 13`

17.00 | Соло-Соліссімо II 
   КОРНЕЛІЯ ПЕТРОЮ (RO) альтівка 
   MIRABILA VIOLA (дивовижна альтівка)
   (Усі твори присвячені Корнелії Петрою) 

 п р о г р а м а
Влад Бачів (RO) Концентрак, що в ньому я жив (2008) 9`
Франсуа Росе (F) Чи ми є тут? (2007) 9`
Янку Думітреску (RO) Movemur III (Рухаймося ІІІ) (1977) 10` 
Сорін Лереску (RO) Акція II (2006) 10` 
Людмила Самодаєва (UA) Маски (2007) 10` 
Адіна Думітреску (RO) Плутані географії (2007) 7`

другий день| 25 квітня 

18.00 | Дуель-Дует IІІ 
   ДУЕТ ФЕНІКС (BE)
   СТЕФАН ВЕРМЕЙЕРШ кларнет 
   ФРАНСУАЗ ВАНГЕКЕ сопрано

 п р о г р а м а
Вітавтас Ґерманавічюс (LT) Бажання (2007) 5`
Володимир Рунчак (UA) Молитва  
для голосу та магнітоплівки (2002) світова прем’єра 5`
Крістіан Генкінґ (SH) Dash (2007) 7`
Світлана Азарова (UA/NL) Трояборґ для кларнета соло (2007) 5`
Маєр Купферман (USA) Три Блейкові пісні 
(Муха, Квола троянда, Вічність) (1971) 6`
Петра Вермот (BE) Новий твір (2009) світова прем’єра 12`
Ірма Більбао (BE) SMEK (2007) 5`

19.00 | КОНЦЕРТ ЛАВРЕАТІВ 
   КОНКУРСУ ім. Й.ДОРФМАНА 

 п р о г р а м а
Кіра Майденберг (UA) Пустеля. Свято дощу – Дві п’єси для клар-
нета, віолончелі та фортепіана (2008) 10`
Ян Мішек (CZ) Візьми мене під своє крило для кларнета, скрипки, 
віолончелі, фортепіана та четця (2008) 8`
Йоомі Парк (KR) Візьми мене під своє крило 
(Присвячується П.В. Лі) для скрипки, віолончелі та фортепіана 
(2008) 8`

 в и к о н у є
АНСАМБЛЬ QUARTA + (UA)
Сергій Філіппов кларнет
Крістіна Легостаєва фортепіано
Марія Кравченко скрипка
Олександра Острих віолончель
(Концерт проводиться за підтримки Донецької обласної ради в рамках під-
тримки творчого проекту Є. Петриченко “Мистецтво молодих - майбутнє 
Донбасу”)
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   КОНЦЕРТ–ҐРАНД-СЦЕНА 4

20.00 |  КАРМЕЛЛА ЦЕПКОЛЕНКО (UA) 
   Цим вечором Борис Годунов – міні-моно-опера 
   для бас-баритона та ансамблю (2008) 
   світова концертова прем’єра 30`
   Лібрето: Крістіне Торнквіст (AT)

 в и к о н у ю т ь
РУПЕРТ БЕРҐМАН (AT) бас-барітон 
 |та|
АНСАМБЛЬ SENZA SFORZANDO (UA)
Юлія Кузьміна (UA) гобой
Володимир Гітін (UA) кларнет
Тен Чон (CN) перкусія
Крістіан Ороcко (EC) перкусія
Олексій Тітов (UA) баян
Олександр Перепелиця-молодший (UA) фортепіано, артистичний директор 
Володимир Добровольський (UA) скрипка
Євген Довбуш (UA) віолончель 
ІГОР ШАВРУК (UA) диригент

   КОНЦЕРТ – ФОЙЄ-СЦЕНА 3 (1-й поверх)

21.00 | ПОДІЯ Музично-танцювальний перформанс 40`

      
частина І Карльгайнца Штокгавзена (DE) 
   (Клавірні штуки №№ 1, 2, 3, 4)
частина ІІ Людмила Юріна (UA) Existenza для електроніки 

частина ІІІ Карльгайнца Штокгавзена (DE) 
   (Клавірні штуки №№ 5, 6, 7, 8)

 в и к о н у ю т ь
ЄВГЕН ГРОМОВ (UA) 
фортепіано
 

22.00 | Соло соліссімо III 
   ҐАБРІЕЛЛЕ БРУННЕР (CH) скрипка

 п р о г р а м а
Крістіан Генкінґ (CH) Штука (2008) 6`
Ґабріелле Бруннер (CH) Мойра ІІ (200.) 7`
Людмила Самодаєва (UA) П’ять п’єс (2007) 5`
Олександр Щетинський (UA) Новий твір (2009) світова прем’єра 10`

23.00 |  ГІТАРНИЙ ДУЕТ ФРЕВУ (NO)
   ПОЛЬ ҐРАНУМ & 
   АНДРЕАС КАРЛЬСЕН гітари

Йон Ейвінд Несс (NO) Lød (2007) 10`
Роб Варінґ (NO) Новий твір (2009) 6`
Генрік Стріндберґ (SE) Younnggg (1984–1985) 10
Чарлз Вуорінен (US) Додекадактиль (2003) 4`
Руне Бутру Бекгус (NO) Сольфеджето (2006) 3`
Ян Ерік Мікальсен (NO) Новий твір (2009) 5`
Стів Райх (US) Наґойські гітари (1994/98) 4`

TANZLABORATORIUM (UA) 
Артистичний директор та хореограф 
Лариса Венедиктова (UA)

|та|
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   КОНЦЕРТ – ФОЙЄ-СЦЕНА 4 (1-ий поверх)

00.00 | Дуель-Дует IV

Частина I  ФРАНЦІСКА ВЕЛЬТІ (CH) голос
   ЛЕО БАХМАН (CH) туба

 п р о г р а м а
Юлія Гомельська (UA) ukRAINian BALLAD (2008) 
світова прем’єра 5`
Катаріна Розенберґер (CH/US) Машина Тенґлі (2009) 
світова прем’єра 6`
Мела Маєрганс (CH/DE) Прелюдії для голосу й туби (2008) 
світова прем’єра
П’ять пісень на поезії Анне Блонштайн світова прем’єра
Людмила Самодаєва (UA) Три вірші Павля Целана (2008) 
світова прем’єра 10`
Анетте Шлюнц (DE/F) Зірка на поезію Ульріке Дрезнер (2009) 
світова прем’єра 10`

Частина II ДУЕТ RUNEDAKO (US)
   ДЕНІЕЛ КОПЕЛМАН & 
   РУТ НЕВІЛ фортепіано

 п р о г р а м а
Бенджамін Бронінґ (US) Нічна пісня 
для фортепіана чотирируч (2007) 9` 
Ранд Штайґер (US) вихрем 
для фортепіана та електроніки (2007) 8`
Деніел Копелман (US) Мереживо 
для фортепіана та електроніки (2009) 7`
ІМПРОВІЗАЦІЯ
Відкрита форма Ерарових пружин і важелів 
для МІДІ контролера та комп’ютера 10`

Частина III ДУЕТ ФЕНІКС (ВЕ)
   СТЕФАН ВЕРМЕЙРШ кларнет 
   ФРАНСУАЗ ВАНГЕКЕ сопрано

ІМПРОВІЗАЦІЯ

друга ніч|26 квітня

   Завершальні промови 

03.30 |  ЕПІЛОГ

   ПЕРКУСІЙНИЙ АНСАМБЛЬ 
   ФРАЙБУРЗЬКОГО 
   МУЗИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (DE)
   БЕРНГАРД ВУЛЬФ (DE) 
   диригент та артистичний директор

04.00 | КІНЕЦЬ
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Золтан Алмаші композитор, віолончеліст Україна 
Народився 1975 року (Львів, Україна). Скінчив Львівський державний вищий 
музичний інститут (нині – Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка 
(класи віолончелі та композиції проф. Ю. Ланюка). 1998 року став як 
віолончеліст лавреатом конкурсу ім. С. Прокофьєва в Маріуполі. Скінчив 
композиторську аспірантуру Київської Національної музичної академії 
України ім. П. І. Чайковського під керівництвом проф. Є. Ф. Станковича. 
Виступає з Національним ансамблем солістів Київська Камерата. Лавреат 
Премії ім. Л. М. Ревуцького. 

Руперт Берґман бас-баритон Австрія
Народився 1965 року (Ґрац, Австрія). Навчався у Ґрацькій музичній академії 
в Роберти Кні та Крістіана Пеппельрайтера. Відвідував майстерні Рут Берґгавс 
та Павла Лісіціана. 1990 року дебютував у Ґрацькій опері. Перебравшися до 
Відня, виступав у складі багатьох віденських оперових дружин, як-от Віденська 
камерна опера, Віденський оперовий театр, Нова опера Відня. Теж виступав 
з оперовими дружинами на фестивалях та турне багатьма країнами Європи, 
а також у США, Пуерто-Ріко, Чіле та Японії. Його оперовий репертуар сягає 
від класичних партій Курвенала (Трістан Ваґнера) та Петера Безенбіндера 
(Гензель та Ґретель Гумпердінка) до сучасної опери, як-от заголовних ролей 
опер Воццек Берґа й Панч та Джуді Бертвісла. Брав участь у багатьох пра-
прем’єрах, у тому Ненавиджу Моцарта Б. Ланґа (Відень, 2006), Командер 
Кобаясі 3 С. Ґріллюса (Берлін, 2007) та Принц, Герой і Лиса А. Банлакі 
(Відень, 2008). Успішно виступає і в оперетах, як-от у ролях Оллендорфа 
(Студент-жебрак Міллекера) та Франка (Лилик), що він нещодавно виконував 
у Муніципальному театрі Сант’яґо-де-Чіле (2007) та Новому Національному 
театрі Токіо (2009). 2008 року він виступив у ролі Жупана (Циганський 
барон) на Фестивалі ім. Легара в Бад-Ішлі/Горішня Австрія. Окрім оперового 
кону, він дає пісенні речи талі сучасного й класичного репертуару в багатьох 
містах, у тому в Монреалі, Оттавві, Нью-Йорку, Вашінґтоні та Москві. Поміж 
майбутніх виступів: Остання вечеря Бертвісла й світова прем’єра циклу 
камерних опер в Оперовому театрі Сирена (Відень, 2009). 1997 року він 
уперше відвідав Одесу, взявши участь у Фестивалі 2Д2Н нової музики, і 
завжди радіє з можливості повернутися туди знову.

Марта Боберська сопрано Польща
1995 року скінчила з відзнакою Музичну Академію ім. Ф. Шопена у Варшаві. 
Від 1994 року – солістка Варшавської камерної опери. Її репертуар охоплює 
понад 30 партій класичних, барокових та сучасних опер. Виступала в 
Національній Польській опері, Національній Литовській опері, Краківській 
опері, а також у Чарівній флейті Моцарта, що поставив Жан-Клод Мальґуар у 
Парижі. Також активно виконує ораторії, камерну музику й виступає з соло-
речиталями в Польщі та за кордоном. Брала участь у багатьох поважних 
награннях старовинної та нової музики. Прем’єрувала оперу Валтасар 
Зиґмунта Кравзе (2001) та цикл пісень Маріїна Сімонса (2003).

УЧАСНИКИ

Ґабріелле Бруннер скрипка Швейцарія
Навчалась у Ани Чумаченко, потім у Консерваторії Берна (М. Росталь). 
Відвідувала майстерні І. Озіма, Ґ. Куртаґа та Л. Фенівеса. У вересні 2004 
року заснувала свій власний фестиваль камерної музики в залі Габергуус 
у Кеніце (Берн). Багато років викладає у музичних школах Долішнього 
Ворбленталя та Кеніца.

Бернгард Вульф перкусія, дириґент Німеччина
Народився 1948 року (Гамбурґ, Німеччина). Вивчав дириґентуру, композицію, 
фортепіано та перкусію у Фрайбургу та Гамбургу (Німеччина), Базелi 
(Швайцарія) та Сіені (Італія). Його запрошувано дириґувати оркестрами та 
ансамблями в Європі, країнах колишнього СРСР, Монґолії, Японії, Південній 
Америці та США. Як гість-дириґент працював та ґастролював Німеччиною 
й Швайцарією з оркестром Одеської державної консерваторії (нині музична 
академія) ім А. В. Нежданової. Заснував та був артистичним директором 
декількох ансамблів сучасної музики: Ансамбль Модерн (Франкфурт-
на-Майні, Німеччина), Аркана (Базель, Швейцарія), Авантуре (Фрайбурґ, 
Німеччина), Зонда (Арґентина). Професор Фрайбурзького музичного 
університету та артистичний директор Фрайбурзького ансамблю перкусії. Як 
гість-професор викладав у Джульярдській та Менгетенській школах музики 
(Нью-Йорк, США), в інших уславлених університетах та музичних академіях 
багатьох країн світу. Віднайшов та реконструював симфонічні роботи 
Віктора Ульмана, які той написав у концтаборі Терезин. Як композитор, 
він, окрім композицій для різних ансамблів, здійснював звукові інсталяції 
та біосиґнальні проекти. Один з фундаторів та член правління Асоціації 
Нова Музика (Української секції МТСМ Міжнародного товариства сучасної 
музики), співзасновник та президент фестивалю Два дні й дві ночі нової 
музики (Одеса, 1995–) та фестивалів Стукіт копит (Монголія, 1999–), 
Золотий шовкогукошлях (Киргизстан, 2000, 2001). Почесний професор 
Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової (2008).

Ганна Гаврилець композиторка Україна
Народилася 1958 року (Тернопіль, Україна). Скінчила Львівську державну 
консерваторію (нині Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка 
як композиторка у класі В. Флиса та аспірантуру Київської державної 
консерваторії (нині Національна музична академія України) ім. П. І. 
Чайковського під керівництвом М. Скорика. У доробку: симфонічні, 
камерно-інструментальні та інструментально-вокальні, а також хорові твори. 
Лавреатка Національної премії України ім. Т. Шевченка (1999). Професор 
Національної музичної академії України. Заслужений діяч мистецтв України 
(2005). Членкиня Національної спілки композиторів України та Асоціації Нова 
Музика .

Крістіан Генкінґ композитор Швейцарія
Народився 1961 (Базель, Швейцарія). У 1981-1989 роках студіював 
у Бернській консерваторії теорію музики у Тео Гірсбруннера, потім – 
дириґування у Евальда Кернера та композицію у Крістобаля Гальфтера, 
Дімітріса Терзакіса та Едісона Дєнісова. 1995 року відвідував майстерні 
Вольфґанґа Ріма та Гайнца Голліґера. Дириґент хору Арката (Берн) та 
викладач теорії, композиції, дириґування та інструментації у Вищій школі 
мистецтв (Берн, Швейцарія).

Юлія Гомельська композиторка Україна
Народилася 1964 року. Скінчила Одеську державну консерваторію (нині 
музична академія) імені А. В. Нежданової у 1990 році як композиторка у 
класі проф. О. Красотова та аспірантуру Гілдхольської школи музики та 
драми (Лондон) у проф. Р. Сакстона, отримавши 1996 року ступінь майстра 
музики з композиції (Лондонський міський університет, Велика Британія). 
Здобула науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Доцент Одеської 
державної музичної академії імені А.В. Нежданової (композиція). Лавреатка 
національного та міжнародних композиторських конкурсів (Україна, 1993; 
Велика Британія, 1996; Бельгія, 2003; Франція, 2006) та муніципальної 
премії (Одеса, 2006). Учасниця багатьох міжнародних фестивалів та проектів, 
включаючи Турський квітник (Франція, 2006), Менгір (Швейцарія, 2005), 
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Венеційське бієнале (Італія, 2004), Всесвітні дні Міжнародного товариства 
сучасної музики ISCM (Люксембург, 2000; Гонконг, 2002; Швейцарія, 
2004), Мейфілдський фестиваль, 2000, Спіталфілдський фестиваль 1996-
1997, Oперно-театрова лабораторія 1996 (Велика Британія); її твори 
виконувались у таких концертних залах, як Ввігмор- хол та Персел-рум 
(Лондон, 1998, 2001, 2002), Ґран Тeaтре дель Лісев (Барселона, 2002). 
У 2007 провела серію майстер-класів у консерваторії Берну (Швейцарія). У 
травні 2008 вдруге відбулася постанова її балету Джейн Ейр (10 спектаклів), 
здійснена Лондонським дитячим балетом у Піікок-театрі (Лондон). Композиції 
видавалися Гілдхольською школою музики та драми, видавництвами 
Mайкропрес (Велика Британія), Сордино (Швейцарія) та в записах на 
компакт-дисках. Має записи на Бі-Бі-Сі Радіо 3. Членкиня Національної 
спілки композиторів України та Асоціації Нова Музика. 

Євген Громов фортепіано Україна
Народився на Хмельниччині. Музики почав навчатися, мавши сім років, 
під керівництвом О. Склярової. У 1987–1991 роках навчався в Київській 
середній спеціальній музичній школі ім. М. В. Лисенка, в 1991–1996 – в 
Київській Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського. 
Лавреат премій ім. Л. Ревуцького (1998) та СтАРТ (2003). У його репертуарі 
переважає сучасна українська та зарубіжна музика. Здійснив понад 70 
світових та українських прем’єр. Співпрацював з багатьма українськими 
композиторами. Записав на компакт-диски фортепіанові твори Р. Ваґнера, 
А. Шенберґа, А. Берґа, А. Веберна, Л. Ревуцького, Л. Грабовського, В. 
Годзяцького, В. Сільвестрова, В. Губи, Є. Станковича, П. Соловкіна, В. 
Загорцева, С. Крутикова, А. Кнайфеля, П. Булєза (TNC Recording, США). 
Поєднує виконавство з пропаґандою сучасної музики: курс лекцій Музика 
ХХ століття (разом з композитором С. Пілютиковим – Національна спілка 
композиторів України, 2002–2004); майстер-клас Контрольована алеаторика 
та принципи її виконавського втілення на прикладі Третьої сонати для 
фортепіано П’єра Булєза (Франція) (Київська Національна музична академія 
України ім. П. І. Чайковського, 2005); цикл творчих майстерень Київський 
аванґард 1960-х років (школа Б. М. Лятошинського) (там-таки, 2006).

Вітавтас Ґерманавічюс композитор Литва
Народився 1969 року (Вільнюс, Литва). З дитинства навчався гри на 
акордеон, класичне та джазове фортепіано. 1996 року скінчив Литовську 
академію музики з дипломами бакалавра та магістра як композитор під 
керівництвом проф. Ю. Юзелюнаса. 2005 року отримав магістерський 
ступінь з електронної музики у Коледжі Мілса (США). Також вивчав 
композицію під керівництвом Джонатана Гарві та Елвіна Карена. Отримав 
Стипендію сера Вільяма Ґлока на участь у Дартинґтонських міжнародних 
літніх курсах (Велика Британія, 1996), Ешберґову стипендію ЮНЕСКО на 
резидентуру при Банфському центрі мистецтв (Канада, 2000), стипендію 
Фулбрайта (Коледж Мілса, США, 2003), Нагороду Елізабет Мілс-Крадерс 
у галузі композиції (Коледж Мілса, 2005). Був композитором-резидентом у 
Міжнародному композиторському центрі у Вісбі (Швеція, 2001). Отримав 
нагороди конкурсу Литовського музичного фонду (1995, 1998), Державний 
щорічний ґрант для молодих артистів Міністерства культури Литви (1997, 
2000), Литовський державний індивідуальний ґрант для артистів (2001–2003), 
ІІ премію міжнародного конкурсу електронної музики Прямі шляхи: Краса 
Центру мистецтв та медій – ZKM (Німеччина, 2006). Автор багатьох творів 
на камерні ансамблі, оркестр, хор, традиційні інструменти з електронікою 
з акцентом на комп’ютерно контрольованому згуковому перформансі. 
Його твори виконувано багатьма відомими виконавцями та формаціями 
на численних міжнародних фестивалях та концертах сучасної музики в 
Європі, Азії та Америці. Член Литовської Спілки композиторів (1996), він був 
Президентом Литовської секції Міжнародного товариства сучасної музики – 
ISCM (1998–2005) та артистичним директором фестивалю сучасної музики 
Iš arti (2001). 

Хобарт Ерл дириґент США/Україна 
Народився 1961 року в Каракасі (Венесуела) в родині громадян США: 
батька – співробітника страхової компанії та матері – дириґентки церковного 
хору. Хлопчиком співав у хорі, в опері та вчився грати на фортепіані та 
кларнеті. З 11 років навчався в елітній шотландській школі-інтернаті 
Ґордонставн (Велика Британія). Випускник (1983) музичного факультету 
Прінстонського університету (США) за класами композиції, музичного 
аналізу й теорії (Мілтон Бебіт, Едвард Коен, Клавдіо Спіс) та дириґентури 
(Майкл Прат). Відтак переїхав до столиці Австрії, де навчався у Віденській 
вищій школі музики (нині Віденський університет музики та виконавських 
мистецтв) у класі дириґентури проф. Карла Естерайхера. Стажувався 
на міжнародних дириґентських майстер-класах у Фердинанда Ляйтнера 
(Зальцбург, Австрія), Отта-Вернера Мюллера (США), Леонарда Бернстайна 
і Сейдзі Озави (Тенґлвуд, США, 1987). Отримав виконавський диплом 
кларнетиста в Лондонському музичному Трініті-коледжі. У 1987–1991 
роках засновує та керує колективом Віденський ансамбль американської 
музики / Нью-Йоркський ансамбль віденської музики, з яким “відживив” 
деякі малознані твори композиторів доби зламу XIX–XX ст., здійснив понад 
10 світових прем’єр творів сучасних композиторів у Відні, Нью-Йорку, Лос-
Анджелесі, Вашинґтоні та записав 2 компакт-диски з творами американських 
композиторів Джорджа Ввайтфілда Чедвіка, Генрі Ґілберта та Міґеля дель 
Аквіли (фірма Олбані рекордс, США). Від 1991 року дириґент, від 1992 
– художній керівник і головний дириґент симфонічного оркестру Одеської 
державної обласної філармонії (з 1993 – Одеський державний філармонійний 
оркестр, з 2002 – Національний одеський філармонійний оркестр), з яким 
не раз гостював у столиці України Києві та в багатьох інших містах нашої 
країни, здійснив чимало одеських та українських прем’єр творів всесвітньо 
відомих композиторів, записав на компакт–диск симфонічну музику 
вкраїнських композиторів М. Скорика, Є. Станковича та М. Колесси. Також 
ґастролював у кільканадцятьох країн світу, виступаючи в таких престижних 
концертних залах як Музікферайн (Відень, Австрія), Барбікен-гол (Лондон, 
Велика Британія), Національна авдиторія (Мадрид, Еспанія), Кельнська 
Філармонія (Німеччина), Великі зали Московської консерваторії та Санкт-
Петербурзької філармонії (Росія), Карнеґі-гол та Зала Генеральної асамблеї 
ООН (Нью-Йорк, США), Кеннеді-центр (Вашинґтон, США), Академія ім. Ф. 
Ліста (Будапешт, Угорщина). Як гість-дириґент співпрацював з багатьма 
оркестрами Європи, Азії та Америки, зокрема зі студентським оркестром 
Прінстонського університету (США), а також із Міжнародним фортепіановим 
фестивалем у Маямі (США). Заслужений артист України (1994). Має 
Почесну відзнаку одеського міського голови За заслуги перед містом (2004).

Йожеф Ермінь фортепіано Україна
Народився 1960 року (Ужгород, Україна). Навчався у Марії Крушельницької 
у Львівській державній консерваторії (нині Національна Львівська музична 
академія) ім. М. В. Лисенка та у Є. Малініна в аспірантурі при Московській 
консерваторії. Дипломант Республіканського конкурсу піаністів ім. М. 
Лисенка. Лавреат Премії ім. Л. Ревуцького. Викладає фортепіано у 
Національній Львівській музичній академії ім. М. В. Лисенка. Виступає як 
соліст і учасник камерних ансамблів в Україні, Росії, Польщі, Німеччині, 
Бельгії, Канаді. Учасник багатьох міжнародних музичних фестивалів, як-от 
Варшавська Осінь, Київ-Музик-Фест, Московська Осінь, Контрасти тощо. 
Здійснив записи для Українського Радіо, Польського Радіо, Німецького 
Радіо Зюдвеструндфунк, Студії Євшан у Канаді. Зі співачкою Ольгою 
Пасічник награв на компакт-диск вокальні твори Шимановського, Реґамея 
і Лютославського.

Павль Еррера перкусія Еквадор
Народився 1987 року (Лоха, Еквадор). Вивчав перкусію у Консерваторії 
музики Лохи (Еквадор) у Хайме Ґонсалеса. Грав у різних оркестрах в 
Еквадорі. Нині студіює перкусію у доц. О. Рало в Одеській державній музичній 
академії ім. А. В. Нежданової.
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Алла Загайкевич композиторка Україна 
Народилась 1966 року (Хмельницький, Україна). Здобула вищу освіту 
в Київській державній консерваторії (нині Національна музична академія 
України) ім. П. І. Чайковського, клас композиції та оркестрування проф. 
Ю. Іщенка, а також аспірантуру з теорії музики під керівництвом проф. І. 
П’ясковського (1993–1994). Була учасницею фолкльорного гурту ДРЕВО 
(1986–1998). Відбула однорічний курс композиції та музичної інформатики 
в Інституті IRCAM (Центр Помпіду, Париж, Франція, 1995–1996). Працює 
як в академічних жанрах (симфонічна, камерна музика, камерний музичний 
театр), так і в сучасних мультидисциплінарних жанрах (електроакустична 
музика, аудіо-візуальні інсталяції, перформанси). Учасниця численних 
фестивалів сучасної музики, проєкту Музичні інсталяції та електронна музика 
на міжнародному театральному фестивалі Мистецьке Березілля (Київ, 1997). 
Співпрацювала з ансамблями Кур-Сіркюї (Коротке замикання) (Франція), 
Контампорен Монреаль (Канада) тощо. Кураторка численних проєктів 
електронної музики в Україні, як-от Електроакустика, ЕМ-візія. Лавреатка 
премії ім. О. Довженка, а також ім. Л. М. Ревуцького Міністерства культури 
і мистецтв (наразі культури і туризму) України та Національної спілки 
композиторів України, фіналістка Міжнародного конкурсу мультимедійних 
проєктів Дрезденського центру сучасної музики – DZzM (Німеччина). 
Викладає музичну інформатику в Київській Національній музичній академії 
України ім. П. І. Чайковського. Членкиня Національної спілки композиторів 
України та Асоціації Нова Музика.

Аґата Зубель сопрано, композиторка Польща
Скінчила з відзнакою Primus Inter Pares (Перший серед рівних) 
композиторський факультет Вроцлавської музичної академії ім. К. Ліпінського 
у класі Я. Віхровського та вокальний факультет у класі Д. Пазюк-Зіпсер. 
Поглиблювала свої знання в Енсхедській консерваторії (Нідерланди) та на 
численних майстеркурсах. Викладає у Вроцлавській музичній академії. 2004 
року отримала ступінь кандидата наук. Член Спілки композиторів Польщі. Як 
вокалістка брала участь у багатьох концертах і фестивалях. Співає у дуеті 
ElettroVoce з Цезарієм Духновським. У її репертуарі особливе місце посідає 
сучасна музика. Протягом останніх років записала декілька дисків сучасної 
музики, не раз була першою виконавицею творів сучасних композиторів. 
Також відома як виконавиця творів Chantefleurs et Chantefables В. 
Лютославського, DW9 Б. Ланґа, опери Зірка Кшиштофа Кравзе, ролі Федри 
в однойменній інтерактивній камерній опері Доброміли Яскот (Національна 
опера Республіки Польщі, 2006). Ґастролювала в Італії, Росії, Швайцарії, 
США, Німеччині, Данії та інших країнах. Лавреатка численних польських та 
міжнародних вокальних і композиторських конкурсів. 2005 року отримала 
престижну польську премію – Паспорт Політики за надзвичайні вокальні 
інтерпретації, сценічний образ і вміння гармонійно поєднувати творчість і 
вокальну майстерність.

Лідія Кавіна терменвокс Росія / Велика Британія
Народилася 1967 року в Москві (Росія). Внучата племінниця та учениця Лева 
Термена, що на початку 1920-х років винайшов (у Москві) перший у світі 
електромузичний інструмент – терменвокс (на ньому грають рухами рук 
виконавця без жодної клавіатури). Під керівництвом свого внучатого дідуся 
почала навчатися гри на терменвокс, мавши 9 років, а у віці 14 років заграла 
на нього в концерті. 1992 року скінчила Московську державну консерваторію 
ім. П. І. Чайковського у класі композиції. Від 1981 року дала понад 1000 
концертів на терменвокс у Росії, Європі, Азії та Америці в різних жанрах 
(класика, аванґард, мультимедіа, театр, кіно, поп), зокрема з Російським 
Національним оркестром, Національним філармонійним оркестром Росії 
(під орудою В. Співакова), Оркестром електромузичних інструментів (OEMІ, 
Москва), Лондонським філармонійним оркестром, Симфонічним оркестром 
Бі-бі-сі, брала участь у постанові балету Русалонька композиторки Лери 
Ауербах та хореографа Джона Ноймаєра (Данський Королевський Новий 
театр опери і балету та Гамбурзька держопера, 2007). Виконувала більшину 
класичного репертуару на термен, зокрема твори Б. Мартіну, Й. Шіллінґера, 
М. Росі, а також Экваторіал Е. Вареза та Заповіт Н. Обухова. Створила 
низку власних творів, напр. Пори року на терменвокс і оркестр (1997). 
Записала соло-диски у США та Італії, зокрема Музику з етеру, та відеофільм 

Освоювання терменвокса. Провадить майстер-класи зі гри на терменвокс 
та бере участь у численних міжнародних фестивалях. Мешкає в Оксфорді, 
Велика Британія.

Олександр Козаренко композитор, піаніст, 
музикознавець Україна
Народився 1963 року (Коломия, Україна). Скінчив як піаніст Львівське 
музичне училище та Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського 
і аспірантуру (класи професорів: композиції – М. Скорика, фортепіано – 
В. Воробйова, музикознавства – І. Ляшенка). Стажувався у Вюрцбурзькому 
університеті (Німеччина, 2004). Доктор мистецтвознавства (2001). З 
1992 року викладає на кафедрах композиції та історії музики Львівської 
державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. Як композитор працює у 
жанрах симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, 
вокальної та театральної музики. Твори увійшли до репертуару провідних 
колективів та виконавців України (ансамбль Київська камерата, Київський 
саксофоновий квартет, оркестр Віртуози Львова, капела Трембіта та інші), 
виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, зокрема на міжнародних 
фестивалях Київ-Музик-Фест (Київ), Контрасти (Львів), Два дні й дві ночі нової 
музики (Одеса), Дні музики композиторів Кракова (Польща), Мелос–Етос 
(Словаччина), Дрезденські дні сучасної музики (Німеччина). Як піаніст надає 
особливу увагу виконанню української музики ХХ-ХХІ століть, насамперед 
у складі дуету зі скрипалькою Лідією Шутко. Був проректором Львівської 
державної музичної академії ім. М. В. Лисенка (нині – Національна музична 
академія), зараз – завідувач кафедри теорії музики. Лауреат Всеукраїнського 
конкурсу піаністів ім. М. Лисенка (1984), дипломант Всеукраїнського 
конкурсу камерних ансамблів (1986). Лауреат державних премій України 
з композиції: ім. Л. Ревуцького (1996) та ім. М. Лисенка (2001). Член 
Національної спілки композиторів України та Асоціації Нова Музика.

Бартош Козяк віолончель Польща 
Народився 1980 року. Скінчив з відзнакою Варшавську Академію музики ім. 
Ф. Шопена, (проф. К. Міхалік та А. Бауер), а також Паризьку Національну 
вищу консерваторію музики (Філіп Мюллер). Лавреат Першої премії Третього 
міжнародного конкурсу віолнчелістів ім. Вітольда Лютославського у Варшаві 
(2001), Другої премії Міжнародного конкурсу віолончелістів ім. Ісанґ Юна 
(Тонґйонґ, Корея, 2006) та Віолончельного конкурсу ім. М. Лисенка (Київ, 
2007). Як соліст, виступав з багатьма польськими та іноземними оркестрами, 
брав участь у концертних та камерно-музичних проєктах, зокрема у проєктах 
К. Пендерецького, як-от у першому награнні його Concerto grosso. Від 2004 
грає на віолончель Войцєха Топи.

Тетяна Кравченко фортепіано Україна
Народилась 1970 року (Одеса, Україна). Як піаністка отримала освіту 
в Одеській державній консерваторії (нині музична академія) ім. А. В. 
Нежданової (клас проф. В. Дашковського). Брала участь у майстер-класах 
під керівництвом проф. О. Бондурянського та проф. А. Федоренка у 
Нижньому-Новгороді, а також у П. Л. Емара в Вільнев-лез-Авіньон (Франція) 
та у Вищій школі музики Фрайбурґа (Німеччина). У 1991–1997 роках, як 
учасниця ансамблю сучасної музики ФРЕСКИ, брала участь у фестивалях 
Нової музики в Україні, Росії (зокрема Татарстані), Молдові. Мала виступи 
у Німеччині, Франції. Викладає камерний ансамбль в Одеській державній 
музичній академії ім. А. В. Нежданової. Солістка Одеської державної 
філармонії. Лавреатка міжнародного конкурсу камерних ансамблів (Італія, 
1996). Членкиня Асоціації Нова Музика.

Святослав Луньов композитор Україна
Народився 1964 року (Київ, Україна). Закінчив Київський політехнічний 
інститут (1986), у 1993 році – Київську державну консерваторію (нині 
Національна музична академія України) ім. П. І. Чайковського у класі 
композиції проф. Л. Колодуба, а також асистентуру-стажування. Викладав 
композицію у Київській дитячій школі мистецтв, з 1999 року – викладач 
кафедри комп’ютерних технологій Національної музичної академії України 
ім. П. І. Чайковського. Лавреат конкурсу II Міжнародного форуму музики 
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молодих (III премія, Київ, 1993) та Премії ім. Л. Ревуцького Міністерства 
культури і мистецтв України (1997). Його твори виконувались на багатьох 
міжнародних фестивалях. Член Національної спілки композиторів України.

Кіра Майденберг композиторка, піаністка Україна
Народилася 1985 року в Одесі. Скінчила Одеське училище мистецтв та 
культури ім. К. Ф. Данькевича за фахами музикознавство та фортепіано 
(клас Н. П. Терляхіної), також вивчала композицію у класі А. С. Томльонової. 
Нині є студенткою Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової 
за фахами композиція (клас проф. К. С Цепколенко) та фортепіано (клас Д. 
Б. Рєзнік). Лавреатка муніципальних, національних та міжнародних конкурсів 
для молодих композиторів, у тому Хрустальный камертон (Кришталевий 
камертон) (Москва, Росія, 2003), Міжнародний конкурс молодих 
композиторів ім. Л. Ревуцького (Чернігів, Україна, 2004), Міжнародний 
конкурс Фарботони (Канів, Україна, 2006), Міжнародний конкурс ім. 
Й.Дорфмана (Німеччина, 2008). Її твори виконувались на фестивалях Київ-
Музик-Фест (2001), Music Marine Fest (Одеса, 2006), Міжнародний форум 
музики молодих (Київ, 2007). 

Арвідас Мальціс композитор Литва
Народився в Кавнасі, Литва, 1957 року, почав вивчати музику у В. 
Петравскаса. Здобув вищу освіту в Литовській академії музики двічі: як 
віолончеліст (у проф. Д. Свірскіса) (1980) і як композитор (у проф. В. 
Лаврушаса) (1989). Його твори багато раз виконувано на міжнародних 
фестивалях: Ґайда і Явна музіка (Молода музика) у Вільнюсі, Іш Арті в 
Кавнасі, Фестиваль сучасної музики в Ґенті (Бельгія, 1999), Равенський 
Фестиваль (Італія, 2002), Міжнародний огляд композиторів (Београд, 
Сербія, 2003, 2004), Дні світової музики Міжнародного товариства сучасної 
музики (Любляна, Словенія, 2003), Різдвяний музичний фестиваль у Кремлі 
(Москва, 2007), Перспективи XXI століття (Єреван, Вірменія, 2007), а 
також у концертах в Австрії, Аргентині, Бельгії, Вірменії, Естонії, Італії, 
Латвії, Македонії, Німеччині, Норвегії, Південній Кореї, Польщі, Росії, США, 
Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Чеській Республіці, Чорногорії, 
Швейцарії, Швеції й деінде. Нагороджений преміями за твори: Лише небеса 
над нами (Міжнародний конкурс композиторів Балтійська симфонія, Рига, 
2004), Концерт для фортепіано та камерного оркестру (композиторський 
конкурс ім. Юозаса Карозаса, Вільнюс, 2005), In memoriam для камерного 
оркестру (композиторський конкурс Моцарт 250, Москва, 2006), Cantus 
sirenum – Концерт для флейти і смичкового оркестру (композиторський 
конкурс Хайфи, 2007), Saxchord для тенор-саксофона і струнного 
квартету (композиторський конкурс ім. Юозаса Карозаса, Вільнюс, 2008). 
Співпрацював з численними знаними виконавцями з багатьох країн. Його 
твори виконували чимало оркестрів у Литві, Латвії, а також у Бельгії, 
Вірменії, Німеччині, Норвегії, Сербії, Словенії, Фінляндії. Інструментальна 
музика становить найзначнішу частину його творчого доробку. У низці 
його творів на різні інструментальні обсади тенденції абсолютної музики 
гармонійно сполучаються з майже експресіоністичною образовістю та 
згуковою поезією, що нагадує імпресіонізм, а відчуття неокласичних форм 
– з алеаторикою та нахилом до барвистих фактур і специфічних згукових 
ефектів. Особливо його цікавлять тонкі відмінності тембрових можливостей 
різних інструментів у різних регістрах їхніх діапазонів. Зблизька знаючи 
особливості різних інструментів, зокрема смичкових, він застосовує розмаїті 
виразові можливості окремих інструментів та їхніх комбінацій, як яскраві 
особливості або “театральні” персонажі.

Остап Мануляк композитор Україна
Народився у Львові 1983 року. У 1990–2000 роках навчався у Львівській 
середній спеціальній музичній школі ім. С. Крушельницької як піаніст, а згодом 
і як теоретик музики. У 2000–2005 роках студіює у Львівській державній 
(нині Національній) Музичній Академії iм. М. В. Лисенка композицію у проф. 
В. Камінського та інструментування у проф. М. Скорика. Здобув ступінь 
магістра (диплом присвячено сучасній українській духовній музиці). Від 2005 
року асистент-стажист на кафедрі композиції. Його твори не раз лунали 
на Міжнародному фестивалі сучасної музики Контрасти, Всеукраїнському 
молодіжному фестивалі Музика тисячоліття (обидва – Львів), Міжнародному 

фестивалі сучасної музики Дні музики краковських композиторів, Нова 
музика – нові обличчя (обидва – Краків, Польща), у межах проєктів без 
назви... (Львів, 2006), Україна – Польща. Фортепіанні паралелі (Україна – 
Польща 2008), Intermedium 2008 № 2 (Польща), а також у багатьох інших 
концертах та музичних акціях в Україні та за кордоном. 2006 року як 
стипендіат Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща в 
межах програми Gaude Polonia зреалізував у Кракові свій композиторський 
проєкт (створення циклу Псалмів для хору та симфонічного оркестру) під 
керівництвом проф. Збіґнєва Буярського. Від 2007 року – член Національної 
спілки композиторів України.

Марина Мохрякова фортепіано Україна
Народилася 1980 року (Одеса, Україна). Як піаністка cкінчила Одеське 
державне музичне училище ім. К. Данькевича (1999, клас Н. Ф. Букатар), 
Одеську державну музичну академію ім. А. В. Нежданової (2004, клас проф. 
В. Я. Дашковського) та аспірантуру тієї ж академії (2007, клас проф. В. Я. 
Дашковського). У 2001–2002 роках відвідувала міжнародні майстер-курси 
в консерваторії ім. Джузеппе Верді (Турін, Італія). У складі Ансамблю Senza 
Sforzando брала участь в міжнародному проекті Європейська тожсамість 
обабіч нових зовнішніх кордонів Євросоюзу (Україна–Угорщина, 2006). 
Учасниця I Міжнародного молодіжного фестивалю сучасної музики Music 
Marine Fest (Одеса, 2006). Дипломантка міжнародного конкурсу Мистецтво 
ХХI століття (Київ–Ворзель, 2006). Виступає з речиталями сучасної та 
класичної музики. Членкиня Асоціації Нова Музика.

Іван Небесний композитор Україна
Народився 1971 року (Тернопіль, Україна). У 1990–1995 роках вивчав 
композицію у Львівському вищому музичному інституті (нині Львівська 
Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка (клас проф. М. Скорика), 
де 1998 року скінчив аспірантуру. 1997 року отримав австрійську стипендію 
КультурКонтакт, завдяки якій взяв участь у Першій міжнародній академії 
нової музики, де вивчав композицію у Б. Шеффера і електронну музику в М. 
Холонєвського. Дворазовий переможець композиторського конкурсу Gradus 
ad Parnassum в Києві. Лавреат премії імені Л. Ревуцького. Його музика 
лунала на міжнародних фестивалях у Австрії, Бельгії, Великій Британії, Литві, 
Польщі, Словенії, США, Україні, Чехії. Його твори виконували: Ансамбль 
Recherche (Німеччина), львівські та київські симфонічні оркестри, капела 
ім. Л. Ревуцького, Ансамбль Кластер та ін. Працює в жанрах симфонічної, 
камерної музики, музики для театру, радіо і мультимедійних проєктів. 
Належить до покоління, яке намагається засвоїти раніше неприступні 
досягнення європейських пост-аванґардних композиторів. 

Марія Олійник композиторка Україна
Народилась у Львові 1982 року. Навчалась у Львівській середній спеціальній 
музичній школі ім. С. Крушельницької. 2004 року скінчила Львівську 
Державну (нині Національну) музичну академію ім. М. В. Лисенка у класі 
композиції. У 2002–2004 роках – стипендіатка Президента України та 
стипендії Олега Криси. Лавреатка конкурсів Фарботони (Канів) та Gradus 
ad Parnasum (Київ). Учасниця стипендіальної програми Міністра Культури 
Республіки Польща Gaude Polonia (2005). У 2005–2006 роках відвідувала 
майстерні та лекції з сучасної музики у Чехії, Польщі, Нідерландах та Україні. 
Від 2006 року навчається у Нідерландах, від 2008 – стипендіатка програми 
Міністра Культури, Науки та Освіти Нідерландів Huygens Scholarship.

Крістіан Орозко перкусія Еквадор
Народився 1986 року (Лоха, Еквадор). Вивчав перкусію у Вищій 
Національній консерваторії музики Кіто (Еквадор) у Андреса Каррери. Грав у 
майстернях (Блек Тайсон, Ней Росавро, Віктор Мендоса) тощо. Грав на VII 
Європейському фестивалі музики молодих разом з Еквадорським духовим 
оркестром (Швайцарія, 2002) та з Ансамблем Кіто на фестивалі ІІ зустріч 
перкусії (Бразилія). В Україні здобув І премію на І конкурсі духових і ударних 
інструментів (Львів) і брав участь у фестивалі Два дні й дві ночі нової музики 
(Одеса). Нині студіює перкусію у доц. О. Рало в Одеській державній музичній 
академії ім. А. В. Нежданової.
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Олександр Перепелиця-молодший фортепіано Україна
Народився 1983 року (Одеса, Україна). Як піаніст скінчив Одеську середню 
музичну школу ім. П. С. Столярського (2001, клас О. П. Паннікової) та 
Одеську державну музичну академію ім. А. В. Нежданової (2006, проф. 
В. Я. Дашковський), та навчається в аспірантурі тієї ж академії. Відвідував 
Міжнародні майстер-класи для піаністів у Швайцарії (2001; проф. К. 
Гельвіґ, проф. К. Штайнеґґер, проф. К. Цера). Учасник міжнародних 
конкурсів та фестивалів. На ІІ Міжнародному мистецькому конкурсі Срібний 
Дзвін (Ужгород, Україна, 2001) отримав ІІІ премію як піаніст, а також 
Приз глядацьких симпатій та Приз за краще виконання твору сучасного 
композитора. 2003 року Дрезденський центр сучасної музики/DZzM 
запросив його до участі в міжнародному проекті pass_ПОРТ, в рамках якого, 
під орудою видатних музикантів та композиторів, стипендіати з Німеччини, 
України та Бразилії створили міжнародний ансамбль pass_ПОРТ. Брав участь 
у міжнародному проекті Європейська тожсамість обабіч нових зовнішніх 
кордонів Євросоюзу (Україна–Угорщина, 2006) та у І та ІІ Міжнародному 
молодіжному фестивалі сучасної музики Music Marine Fest (Одеса, 2006, 
2007). Виступає з речиталями сучасної та класичної музики. Має записи на 
радіо та компакт-дисках. Член Асоціації Нова Музика. 

Євген Петриченко композитор Україна
Народився 1976 року в Антрациті (Донецька область). Скінчив Донецьку 
державну музичну академію ім. С. С. Прокофьєва й тамтешню асистентуру-
стажування (клас проф. С. Мамонова). Стажувався на кафедрі композиції 
Музичної академії ім. К. Шимановського в Катовіцах (клас проф. Е. Кнапіка) 
за стипендією програми Gaude Рolonia Міністра культури Республіки 
Польщі (2006). Дипломант Міжнародного конкурсу ім. С. С. Прокофьєва 
Україна–2000, лавреат Премії ім. Л. М. Ревуцького Міністерства культури 
і мистецтв (наразі культури і туризму) України та Національної спілки 
композиторів України (2005). Працює на кафедрі композиції і сучасних 
музичних технологій ДДМА ім. С. С. Прокофьєва та в Середній спеціальній 
музичній школі при Донецькому музичному училищі. Заслужений діяч 
мистецтв України. Член Національної спілки композиторів України (2001) та 
Національної Всеукраїнської музичної спілки (2005).

Корнеліа Петрою альтівка Румунія
Народилася 1959 року, почала навчатися грати на скрипку, мавши 6 
років, згодом перейшла на альтівку. 1975 року виграла стипендію до 
Національного музичного табору (Мічіґан, США) й отримала можливість 
дальшого студіювання альтівки, камерної музики та гри в оркестрі. У 
1978–1982 роках навчалася в Бухарестській консерваторії ім. Чіпріана 
Порумбеску (Румунія). 1981 року на Національному фестивалі студентів 
(Клуж, Румунія) здобула Першу премію як солістка-альтистка та квартетова 
виконавиця. Від 1982 грала у Філармонійному оркестрі в Плоєшті, від 
1986 – в Бухарестському філармонійному оркестрі ім. Джордже Енеску. 
1997 року кілька місяців грала в Симфонічному оркестрі штату Сан-Павлу 
в Бразилії. 1998 року брала участь в ґастролях Німеччиною популярного 
співака Кріса де Бурґа. 1999 року, як учасниця смичкового квартету, відбула 
довгу низку концертів зі славетним співаком Пітером Мафеєм, ґастролюючи 
Швайцарією та Німеччиною. 2002 року заснувала Квартет ФлавтАрхі та 
відбула концерти в Японії. Також брала участь в ансамблях сучасної музики 
Гиперіон, девотіоМодерна та Траєкт. 2005 року заснувала Тріо Альто, що 
виконувало світові прем’єри творів на саксофон, альтівку та фортепіано, 
а 2007 року разом з Даніелем Кінтзі та Рейною Портуондо заснувала Тріо 
ПРОмоЗІКА для виконання світових прем’єр творів на саксофон, альтівку та 
електро-акустику. Як солістка й учасниця вищезгаданих ансамблів відбула 
концерти в багатьох країнах світу.

Ігор Пилатюк дириґент Україна

Юрій Поволоцький композитор Ізраїль
Народився 1962 року в Одесі. 1986 року скінчив Московський державний 
музично-педагогічний інститут (нині Російська академія музики) ім. Ґнєсіних 
у класі композиції Генріха Літінського и Алєксєя Муравльова. В Ізраїлі від 

1991 року. Член Спілки композиторів Ізраїлю. Працює в розмаїтих жанрах: 
симфонічні та камерні твори, пісні й романси, альбоми для дітей та юнацтва, 
театральна та кіномузика. Його твори виконувано в Ізраїлі, США, Великій 
Британії, Росії та країнах колишнього СССР, Німеччині, Голандії, Італії, Японії, 
Китаї, Таїланді, Новій Зеландії, Польщі, Угорщині, Румунії, Чехії, Фінляндії. 
Веде активну концертну й викладацьку діяльність як піаніст, аранжувальник і
музичний керівник багатьох проєктів. Особливе місце в творчості має 
єврейська тема. Автор низки оркестральних та камерних творів у стилі 
Jewish Soul. 2004 року створив джаз-клезмер-бенд Апропо.арт, що має в 
репертуарі ориґінальні композиції й авторські версії традиційної клезмерської 
музики. 2007 року його нагороджено премією Олива Єрусалима за внесок 
у розвиток музичного фольклору та створення ориґінальних творів на 
єврейську тему. Автор музикознавчих есеїв Хвалебна музика на честь 
Міхаїла Мєєровича та Генріх Літінський. Доля і творчість, оприлюднених 
2008 року в часописі Російський ХТО є ХТО (№№ 4, 6) та Інтернет-журналі 
Ізраїль ХХI (№№ 10–12).

Роман Ревакович дириґент, композитор Польща
Скінчив Музичну академію ім. Ф. Шопена у Варшаві за спеціальністю теорія 
музики, а згодом – дириґентський факультет у класі Б. Мадея. Також вивчав 
композицію у класі М. Борковського. Тривалий час був пов’язаний з хоровим 
мистецтвом. Керував чоловічим хором Журавлі, з яким ґастролював 
у США, Канаді, Західній Європі та Україні. Створив камерний хор Irmos, 
що під його орудою виконував стару православну церковну музику. 
Плідно співпрацює з симфонічними та камерними оркестрами у Польщі 
(Sinfonia Varsovia, Оркестр Польського Радіо та ін.), Україні (Національний 
симфонічний оркестр, Національний ансамбль солістів Київська камерата та 
ін.) і Росії (Симфонічний оркестр Філармонії в Ростові-на-Дону). Особливою 
сферою його зацікавлення є сучасна музика. 1995 року у Львові разом з 
композиторами Львівської організації НСКУ заснував Фестиваль сучасної 
музики Контрасти, на якому здійснив світові прем’єри творів І. Щербакова, 
Ю. Ланюка та Е. Сєліцького, а також перші вкраїнські виконання творів В. 
Лютославського, К. Пендерецького, З. Краузе, А. Нікодемовіча, А. Пярта. 
Не раз виступав на фестивалях сучасної музики у Польщі та за кордоном. 
Засновник та голова Фонду Pro Musica Viva, який опікується промоцією та 
підтримкою різноманітних музичних ініціатив. Обіймає посаду секретаря у 
Товаристві ім. В. Лютославського.

Владімір Росінський композитор Росія/Австрія/Еспанія
Народився 1962 року (Ростов-на-Дону, Росія). Навчався у Московській 
середній спеціальній музичній школі ім. Гнесіних (1967–1969), скінчив 
Норільське музичне училище (1981, клас скрипки), Красноярський 
державний інститут мистецтв (1986, клас альтівки) та асистентуру-
стажування в Новосибірській державній консерваторії (усі – Росія). Впродовж 
1990–1995 років він навчався у Віденській вищій школі музики (нині – 
Віденський університет музики та виконавських мистецтв), Австрія (клас 
альтівки, проф. Вольфґанґ Клос; клас композиції проф. Е. Урбаннер). 1993 
року почав працювати заступником концертмайстра ґрупи альтівок оркестру 
Об’єднана сцена Відня. Від 1995 року мешкає в Еспанії. Його музику 
виконувано такими формаціями та виконавцями, як Віденський камерний 
оркестр, ансамбль Музікферайн, дириґенти Джанандреа Носеда, Крістоф 
Еберле, Хосеп Понс; Дейвід Квіґл (альтівка). Член Спілки композиторів 
Еспанії (SGAE) та Австрійського товариства авторських прав (AKM).

Володимир Рунчак композитор, дириґент Україна
Народився 1960 року в Луцьку (Україна). Скінчив Київську державну 
консерваторію (нині Національна музична академія України) ім. П. І. 
Чайковського як баяніст, дириґент (1984) та композитор (1986). Відвідував 
Бранденбурзький колоквіум нової музики, який вели П. Дітріх, Д. Шнебель, 
К. Губер, Ф. Ґлобокар, Е. Дєнісов (Німеччина, 1992, 1993, 1995). Лавреат 
І премії Республіканського конкурсу баяністів України (1984), багатьох 
українських та міжнародних конкурсів. Активно працює як дириґент, зокрема 
виконавець сучасної музики українських та іноземних композиторів. Його 
твори виконувано на численних концертах та міжнародних фестивалях 
сучасної музики, публіковано і записувано у Бельґії, Великій Британії, Італії, 
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Німеччині, Польщі, Угорщині, Хорватії, Чехії та Швайцарії. Як дириґент він 
заснував 1989 року камерний оркестр, а згодом камерний ансамбль Нова 
музика в Україні. Ґастролює з багатьма оркестрами України, Болгарії, 
Ізраїлю, Франції. Здійснив понад 300 світових та українських прем’єр творів 
сучасних композиторів, зокрема в межах заснованої ним концертної серії 
Нова музика в Україні. 2005 року міністр культури Республіки Польща 
нагородив його відзнакою в галузі культури L’ORDRE DU MÉRITE CULTUREL. 
У сезоні 2007/2008 років його призначено Головним запрошеним дириґентом 
Державного камерного оркестру Азербайджану ім. Кара Караєва. Член 
Національної спілки композиторів України та Асоціації Нова музика.

Людмила Самодаєва композиторка, піаністка Україна
Народилася 1951 року (Уссурійськ, Росія). Навчалася гри на фортепіано у 
класі проф. Л. Ґінзбурґ та композиції у класі проф. О. Красотова в Одеській 
державній консерваторії (нині музична академія) ім. А. В. Нежданової. Її твори 
виконувалися на багатьох міжнародних фестивалях в Україні (Київ-Музик-
Фест – 1995, 1997; Два дні й дві ночі нової музики – Одеса, 1996–1999, 
2002–2006; Musica Humana – Запоріжжя, 2000) та закордоном. Лавреатка 
Всеукраїнської музично-театральної премії ім. Лео Вітошинського (1998) та 
Премії ім. М. Вериківського (2003). Поміж творів: музика для театру, камерні 
опери, симфонічна, інструментальна й вокальна музика. Членкиня Асоціації 
Нова музика, Національної спілки композиторів України та Національної 
спілки театральних діячів.

Богдан Сегін композитор Україна
Народився 1976 року в м. Борщів (Тернопільська область). Скінчив 
Львівську Національну музичну академію ім. М. В. Лисенка та асистентуру-
стажування за спеціальністю композиція у проф. М. Скорика (1999 та 
2002). Брав консультації з композиції в О. Щетинського, Б. Фуррера, 
А. Пярта. Працював в оргкомітеті Львівських міжнародних фестивалів 
сучасної музики Контрасти та Оксамитна Куртина. Від 2001 – консультант 
Правління Львівської організації Національної спілки композиторів України. 
Від 2003 – член Національної спілки композиторів України. Того-таки року 
був учасником стипендіальної програми Міністра Культури Республіки 
Польща Gaude Polonia, підчас якої пів року вивчав композицію у Краківській 
музичній академії у проф. Зб. Буярского. У 2006 вдруге отримав стипендію 
Gaude Polonia та відбув композиторське стажування у Варшаві у проф. З. 
Кравзе. Написав твори на замовлення Warsaw Autumn Friends Foundation 
(в межах проєкту Förderpreise für Polen, фінансованого Ernst von Siеmens 
Musikstiftung, Мюнхен, 2003) та Польського Інституту у Києві (2007). 
Лавреат II Премії на композиторському конкурсі ім. С. Прокоф’єва (2000), 
переможець конкурсу молодих митців СтАРТ (2004), лавреат Премії ім. Л. 
М. Ревуцького Міністерства культури і мистецтв (наразі культури і туризму) 
України та Національної спілки композиторів України (2004), дипломант 
двох театральних фестивалів за музику до театральних постанов в Україні 
та Польщі (2005, 2007). У межах проєкту Gulliver Connect отримав ґрант 
і стажувався у Краківській організації Спілки композиторів Польщі (2008). 
Того-таки року отримав ґрант Президента України для написання та 
реалізації творчого проекту Gloria in excelsis Deo. Його музику виконувано на 
міжнародних фестивалях сучасної музики в Україні, Польщі, Білорусі, Литві, 
Швайцарії.

Любава Сидоренко композиторка Україна
Народилася 1979 року. Скінчила (2004) Львівську державну музичну академію 
(нині – Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка в класі композиції 
проф. Ю. Ланюка, де наразі продовжує навчання як асистенка-стажистка. 
Вигравши ґрант Міністра культури Республіки Польща за програмою Gaude 
Polonia, відбула стажування у Краківській музичній академії, клас композиції 
проф. Зб. Буярського (2005). Брала участь у майстер-класах ізраїльського 
композитора Ювала Шакеда та німецького ансамблю Решерш (Львів, Україна, 
2006). Її твори виконувано на міжнародних фестивалях: Контрасти (Львів, 
Україна), Міжнародний форум музики молодих, Музичні прем’єри сезону, 
Київ-Музик-Фест (усі – Київ, Україна), XVII Міжнародний фестиваль модерної 
музики (Краків, Польща), Менгір 2005 (Фалера, Швайцарія). Отримувала 
стипендії Президента України та ім. Олега Криси (як студентка ЛДМА ім. 

М. В. Лисенка), а також Музичної фундації Ернста фон Зіменса (Мюнхен, 
Німеччина) через Фундацію друзів ‘Варшавської осені’ (Польща). Двічі 
лавреатка міжнародного конкурсу композиції Gradus ad Parnassum (Київ, 
Україна, 2001, 2003), а також Премії ім. Л. М. Ревуцького Міністерства 
культури і мистецтв (наразі культури і туризму) України та Національної 
спілки композиторів України (2007). Контракт на видання її камерних творів 
уклало швайцарське видавництво Sordino (2004). Запис її симфонії Ab initio 
здійснив Бамберзький симфонічний оркестр (Німеччина, 2006). Членкиня 
Національної Спілки композиторів України (2006).

Мирослав Скорик композитор Україна
Народився 1938 року у Львові. Внучатий племінник Соломії Крушельницької. 
Почав навчатися музики в музичній школі у Львові 1945 року. 1947 року 
його разом з родиною репресовано з політичних мотивів та вислано в Сибір. 
Після смерти Й. Сталіна родина повернулася до Львова, де він у 1955–1960 
роках студіював у Львівській державній консерваторії ім. В. Лисенка під 
керівництвом професорів С. Людкевича (історія й теорії музики), Р. Сімовича 
та А. Солтиса (композиція). У 1960–1964 роках навчався композиції в 
аспірантурі Московської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського під 
керівництвом проф. Д. Кабалевського. Від 1963 року працює у Львівській 
держконсерваторії (нині Львівська Національна музична академія) ім. М. В. 
Лисенка, а з 1966 у Київській державній консерваторії (нині Національна 
академія музики України) ім. П. І. Чайковського, викладаючи теорію музики і 
композицію (з 1971 – доцент, з 1985 року – професор). Навчитель багатьох 
відомих композиторів. У 1990-х роках тривалий час працював у США та 
Австралії. Доробок містить різноманітні музичні жанри: оперу, балет, реквієм, 
концерти, твори для оркестру, різноманітних ансамблів, фортепіано соло; 
музику до багатьох фільмів та театральних вистав, джазову та популярну 
музику. Редактор творів української класики – опер М. Леонтовича На 
Русалчин Великдень, А. Вахнянина Купало, Д. Січинського Роксолана. 
Розвиває традиції львівської композиторської школи; дає модерну авторську 
візію українського, зокрема карпатського фольклору і львівського міського 
й салонного музикування, а також сучасної популярної музики, насамперед 
джазу. Його твори реґулярно виконуються в Україні, інших країнах колишніх 
республіках СРСР, а також у Німеччині, Франції, Австрії, Голландії, Болгарії, 
Чехії, Словаччині, Польщі, Великій Британії, США, Канаді та Австралії. 
Часто виступає як дириґент і піаніст з виконанням власних творів. Кандидат 
музикознавства (1967). Автор монографій Ладова система С. Прокоф’єва 
(Київ, Музична Україна, 1969) і Структура та виражальна природа акордики 
в музиці XX ст. (Київ, Музична Україна, 1984). Член-кореспондент Академії 
мистецтв України, завідувач кафедри композиції Львівської музакадемії 
та кафедри історії української музики Київської НМАУ, керівник Центру 
музичної україністики. Художній керівник фестивалю Київ-Музик-Фест 
(2002–). Заслужений діяч мистецтв України (1969), Народний артист України 
(1988), лавреат Української республіканської комсомольської премії ім. 
М.Островського (1968), Державної Премії України ім. Т. Г. Шевченка (1987), 
кавалер орденів СРСР та України. Герой України (2009). Член Національної 
Спілки композиторів України, її секретар (1968–) та співголова (2006–), 
Голова Правління Львівської організації (1988–).

Олексій Сурових композитор Україна
Народився 1978 року (Дніпропетровськ, Україна). Скінчив Дніпродзержинське 
музичне училище з класу балалайки (1996) та Одеську державну музичну 
академію ім. А. В. Нежданової (клас композиції проф. К. С. Цепколенко, 
2007). Лавреат міжнародного конкурсу Gradus ad Parnasum (Київ, Україна, 
2007). З 2007 року працює тонмайстром в Одеській обласній філармонії.

Олег Таганов композитор, дириґент, музикознавець Україна
Народився 1971 року (Миколаїв, Україна). Скінчив Одеську державну 
консерваторію (нині музична академія) ім. А. В. Нежданової як композитор 
(1997) під керівництвом доц. Г. Успенського. Як композитор працює 
у камерному, симфонічному та інших музичних напрямках. Доцент 
Миколаївської філії Європейського університету (кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін), дириґент камерного оркестру Ars Nova 
Миколаївської обласної філармонії, викладач курсу комп’ютерних музичних 
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технологій у Миколаївському музичному училищі. Написав дослідження 
Особливості психологічного сприйняття звукового простору музичних 
творів (2006), низку статей з проблем композиційного звуко-просторового 
зв’язку та розробив експериментальний курс Музика і живопис: перспективи 
синтезу. Кандидат мистецтвознавства (2006). Художній керівник і директор 
Міжнародного конкурсу молодих композиторів ПенtaTON (www.pentaton.
org.ua). Член Національної спілки композиторів України. Засновник та Голова 
Миколаївського осередку Національної спілки композиторів України.

Альона Томльонова композиторка Україна
Народилася 1963 року (Одеса, Україна). Скінчила Одеську середню 
спеціальну музичну школу ім. проф. П. С. Столярського та Одеську 
державну консерваторію (нині – музична академія) ім. А. В. Нежданової як 
композиторка (клас проф. Т. Сидоренко-Малюкової). Артистичний директор 
Всеукраїнського фестивалю дитячої композиторської творчості Орфей 
(2000–). В доробку: симфонічні, оперні та камерні музичні твори. Її музику 
записувано для Національної радіокомпанії України. Твори виконувано 
на багатьох міжнародних фестивалях. Членкиня Національної спілки 
композиторів України та Асоціації Нова Музика.

Тапіо Туомела композитор Фінляндія
Народився 1958 року. Здобувши в Академії ім. Сібеліуса дипломи з 
фортепіана й дириґування (1982 і 1987), студіював композицію у Ееро 
Гемеенніемі, Маґнуса Ліндберґа і Пааво Гейнінена (1985–1988 і 1991–1993). 
Продовжив навчання у Кріса Равса та Джозефа Швантнера в Рочестерській 
школі музики ім. Істмена, Нью-Йорк (ступінь магістра музики, 1990), а 
також у Вітольда Шальонка в Берлінській вищій школі мистецтв (аж до 1991 
року). Його твори виконувано на багатьох міжнародних фестивалях сучасної 
музики: Дні світової музики, Московський форум, Фестиваль Ґульбенкяна, 
Фестиваль Презанс (Наявності) (Париж), Сібеліус&Ген (Лондон), Скандинавія 
Сьогодні (Нью-Йорк, США), Дні нордичної музики та ін. Його композиції 
двічі обирано на Трибуну UNESCO. Він отримував замовлення від оркестрів 
і ансамблів зі Скандинавії, Франції, Німеччини, Еспанії, Портуґалії і Росії. 
Мав портрет-концерти в літній серії Гельсінкського фестивалю (1991), у 
Фінському Інституті Антверпена (1998), Парижа (2003) і Турку (2008). Його 
запрошувано як головного композитора на Фестиваль нордичної музики 
(Санкт-Петербург, Росія, 2005) і Фестиваль Мюзік Демезюре (Музики 
без ліку), (Клермон-Феран, Франція, 2006). Також активно виступає як 
дириґент, зокрема спеціалізуючись на сучасній музиці та опері. Виступав з 
професійними оркестрами в усіх Скандинавських країнах, Німеччині, Еспанії, 
Портуґалії, Росії та Литві.

Богдана Фроляк композиторка Україна
Народилася 1968 року (с. Видинів, Україна). Скінчила Львівську державну 
консерваторію (нині Львівська Національна музична академія) ім. М. В. 
Лисенка як композиторка у класі проф. М. М. Скорика (1991) та асистентуру-
стажування (1998, проф. М. М. Скорик та проф. Г. І. Ляшенко), а тепер там-
таки викладає композицію. Учасниця міжнародних фестивалів: Контрасти 
(Львів), Київ-Музик-Фест та Музичні прем’єри сезону (Київ), Два дні й дві 
ночі нової музики (Одеса), Дні української музики (Москва, Варшава), Дні 
української духовної музики (Ужгород). Стипендіатка фундацій Ернста 
фон Зіменса (2001) та Друзів Варшавської Осені. 2004 року отримала 
стипендію Gaude Polonia від Польського Міністра Культури, яку зреалізувала 
в Краківській музичній академії під керуванням проф. Збіґнєва Буярського. В 
межах цієї стипендії її твори виконувались на таких польських фестивалях, 
як XVI Дні музики краківських композиторів (2004), XXVI Старосадецький 
фестиваль старовинної музики (2004), ІІ Фестиваль На перехресті культур 
(2004). Пише головно камеральну та театральну музику, останнім часом 
також духовну. Лавреатка Премії ім. Л. М. Ревуцького Міністерства 
культури і мистецтв (наразі культури і туризму) України та Національної 
спілки композиторів України за симфонію Orbis terrarum (2000). Лавреатка 
премії ім. Б. Лятошинського (2006, Україна). Членкиня Національної спілки 
композиторів України (1995) та Асоціації Нова Музика.

Кармелла Цепколенко композиторка Україна
Народилася 1955 року (Одеса, Україна). Музичну освіту здобула в Одеській 
середній спеціальній музичній школі ім. проф. П. С. Столярського у 
класах фортепіано (проф. Г. Д. Бучинський, викладачка О. П. Паннікова) і 
композиції (проф. О. Л. Коган) та в Одеській державній консерваторії (нині 
– музична академія) ім. А. В. Нежданової (1973–1979, класи композиції 
проф. О. О. Красотова та фортепіано проф. Л. Н. Ґінзбурґ). У 1986–
1989 роках навчалась під керівництвом проф. Г. М. Ципіна в аспірантурі 
Московського педагогічного університету, де здобула науковий ступінь 
кандидата педагогічних наук. Відвідувала композиторські майстер-курси у 
Німеччині (Дармштадт, 1992, 1994; Байройт, 1993). Учасниця численних 
міжнародних фестивалів та форумів. Лавреатка всесоюзних та міжнародних 
композиторських конкурсів. Отримувала ґранти від фундації ім. Генріха 
Белля (Німеччина, 1995), DAAD (Німеччина, 1996), фундації Будинку 
Йоганнеса Брамса (Німеччина, 1996), Міжнародного фонду Відродження 
(Україна) та Національного фонду мистецтв США (Нью-Йорк, США, 1996), 
вигравала ґранти на творчі резидентури у Шраяні (Німеччина, 1998), 
Ворпсведе (Німеччина, 2000), Ді Геґе (Німеччина, 2002, 2003). Авторка 
понад 70 творів, багато з яких записано на 12 компакт-дисках та на радіо 
різних країн світу. Авторка ідеї, фундаторка та артистичний директор 
щорічного Міжнародного фестивалю сучасного мистецтва Два дні й дві 
ночі нової музики. Ініціаторка створення, фундаторка та Голова правління 
Міжнародної громадської організації Асоціація Нова Музика – Української 
секції Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM. Професор Одеської 
державної музичної академії ім. А. В. Нежданової (композиція). Секретар 
правління Національної Спілки композиторів України. Лавреатка Премії ім. Б. 
Лятошинського (2001). Заслужений діяч мистецтв України (2006).

Ігор Шаврук дириґент Україна
Народився 1943 року (Бобруйськ, Білорусь). Скінчив Одеську середню 
спеціальну музичну школу ім. проф. П. С. Столярського та Одеську 
державну консерваторію (нині – музична академія) ім. А. В. Нежданової 
за фахами фортепіано та дириґування, відвідував майстер-класи проф. І. 
Мусіна в Ленінграді (нині Санкт-Петербург, Росія, 1968), проф. Б. Хайкіна 
та К. Кондрашина (Москва, Росія, 1971). У 1970–1977 роках – дириґент 
Одеського театру опери та балету. У 1977–1980 – співзасновник та головний 
дириґент Оперного театру у Красноярську (Росія). 1980 року повернувся 
до Одеського театру опери та балету як головний дириґент. У 1990–1992 
роках – головний ґастрольний дириґент Харківського оперного театру. Від 
1992 – ґастрольний гість-дириґент Московського балету в Великій Британії 
та Ірландії (1992–), Тайвані (1992), Китаї (1993), Японії (1994), Гонконґу 
(1994–1998), Німеччині (1996). З 1996 – головний дириґент камерного 
оркестру Одеської обласної філармонії. Член Асоціації Нова музика.

Михайло Швед композитор Україна
Народився 1978 року (Львів, Україна). Скінчив Львівську державну музичну 
академію (нині Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка (2001) і 
тамтешню асистентуру-стажування (2004) у класі композиції проф. М. 
Скорика. У 2005 році, як учасник стипендіальної програми Міністра культури 
Польщі Gaude Polonia, вивчав композицію у Зб. Буярського в Краківській 
музичній академії. 2006 року захистив кандидатську дисертацію на тему 
Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні 
на новому етапі (1990–2005). Його твори виконувались на фестивалях: 
Бидгощські імпресії музичні (Польща), Контрасти (Львів), Київ-Музик-Фест, 
Міжнародний форум музики молодих та Мистецтво молодих–2002 (Київ).

Олександр Шимко композитор Україна
Народився 1977 року в м. Борщів (Тернопільська область). Скінчив Чернівецьке 
державне музичне училище ім. І. Воробкевича як піаніст. У 1998–2005 роках 
навчався як студент та ассистент-стажист у Київській Національній музичній 
академії України ім. П. І. Чайковського у Ю. Іщенка (кафедра композиції 
та оркестрування). Від 2004 року – голова молодіжної комісії в Київській 
організації Національної спілки композиторів України. Від 2007 – керівник 
музичної частини Національного академічного театру російської драми ім. 
Лесі Українки. Організатор і музичний директор фестивалю Музична Трибуна 
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Київської Молоді (2008). Член Національної спілки композиторів України, 
лавреат Премії ім. Л. М. Ревуцького Міністерства культури і мистецтв (наразі 
культури і туризму) України та Національної спілки композиторів України 
(2007). Постійний учасник фестивалів сучасної музики в Україні та Польщі. 
У 2006–2007 роках разом з українською балетмайстринею Аллою Рубіною 
створив балет Обранець Сонця. Стипендіат програми Gaude Polonia (2005), 
підчас якої стажувався у Музичній академії ім. К. Шимановського (Катовіци) 
у класі композиції А. Ласоня, написавши спеціально для Оркестру Нової 
Музики твір Перевтілення, прем’єра якого відбулася на ХІХ Міжнародному 
фестивалі Варшавські Музичні Зустрічі.

Владімір Школьнік композитор Ізраїль 
Народився в Україні 1947 року. Здобув вищу освіту з композиції у проф. 
Анатоля Вієру в Бухарестському університеті музики 1972 року. 1994 року 
Єврейський університет Єрусалима надав йому ступінь Ph.D (з найвищею 
оцінкою) за дисертацію Висотна організація алеаторичного контрапункту в 
музиці Лютославського 60-х років. Від 1977 року живе в Ізраїлі. Викладає 
композицію й теоретичні предмети в Єрусалимській академії музики і 
танцю. 2000–2001 навчального року став завідувачем катедри композиції, 
дириґування й теорії в Єрусалимській академії музики й танцю, а в 2005–
2006 – деканом факультету дириґування, теорії і музичного виховання. 
Протягом навчальних років 2001–2002 і 1990–1991 був гостем-
дослідником у Нью-Йоркському університеті. У навчальному 2008–2009 
році поряд з Нью-Йоркським університетом був також запрошений, як 
гість-дослідник до Ен-Арборського університету (США) і Бухарестського 
Національного університету музики (Румунія). 2002 року його нагородив 
Нью-Йоркський університет та Міжнародний консорціум нової музики (Нью-
Йорк) за досягнення в галузях композиції, дослідження та освіти, а 2004 
він дістав Премію Прем’єр-міністра Ізраїлю для композиторів. Автор творів 
на симфонічний оркестр, камерний і струнний оркестр, дитячий хору, різні 
традиційні й нетрадиційні камерні ансамблі, солові інструменти, вокальну і 
освітню музику. Його музика передавано по радіо й виконувано в концертах 
і на міжнародних фестивалях сучасної музики в США, Румунії, Молдові, 
Польщі, Чеській Республіці, Угорщині, Сербії, Хорватії, Іспанії, Італії, Франції, 
Росії, Таїланді, Новій Зеландії та Ізраїлі.

Лідія Шутко скрипка Україна
Скінчила з відзнакою Львівську державну консерваторію (нині Львівська 
Національна музична академія) ім. М. В. Лисенка як скрипалька (проф. Л. 
Деркач) та асистентуру-стажування при Київській державній консерваторії 
(нині Національна музична академія України) ім. П. І. Чайковського (проф. 
О. Криса), стажувалася в Московській консерваторії ім. П. І. Чайковського 
(проф. Д. Ойстрах, проф. Ю. Янкелевич). Спілкувалася та консультувалася 
з такими скрипалями, як М. Вайман, Б. Ґутніков, О. Пархоменко, Л. 
Коган, П. Бондаренко, О. Ґорохов. Лавреатка міжнародніх конкурсів ім. 
Й. С. Баха (1972), ім. П. І. Чайковського (1974), ім. Я. Сібеліуса (1980). 
Учасниця багатьох міжнародніх фестивалів, голова та членкиня журі 
музичних конкурсів. Професор ЛДМА ім. М. В. Лисенка. Впродовж 35 
років педагогічної діяльности її вишкіл пройшли понад 60 скрипалів, чимало 
лавреатів міжнародніх і національних конкурсів. Народна артистка України 
(2004). Премія ім. С. Людкевича Львівська слава (2001).

Ігор Щербаков композитор Україна
Народився в 1955 році у Дніпропетровську, закінчив Київську консерваторію 
як композитор у Віталія Кирейка. Викладає композицію у Київській 
Національній Музичній Академії. Лауреат Першої премії фестивалю молодих 
композиторів України. 1999 року нагороджений Національною Премією 
імені Т.Шевченка. Організатор і музичний директор фестивалів Міжнародний 
Форум Музики Молодих, Музичні Прем`єри Сезону. З 1999 року голова 
Київської Організації Національної Спілки Композиторів України.

Олександр Щетинський композитор Україна
Народився 1960 року (Харків, Україна). Скінчив Харківський інститут 
мистецтв як композитор у проф. В. Борисова (1983). Брав участь у Літніх 
курсах для молодих композиторів у м. Казімеж Дольни в Польщі (1990, 1991), 
де прослухав лекції Л. Андріссена, В. Лютославського, К. Пендерецького, 
Б. Шеффера, М. Ліндберґа, Дж. Креймера та інших. Скінчив курси 
комп’ютерної музики у Краківській музичній академії (1991). У 1992 році 
брав участь у композиторських майстер-класах П. Рудерса та Е. Дєнісова, а 
також у майстерні перкусійника Ґ. Серенсена в Данії. Лавреат міжнародних 
конкурсів: ім. К. Сероцького, ім. В. Лютославського (Польща), ім. А. Дютіє 
(Франція), ім. Ґ. Малера (Австрія), конкурсу духовної музики у Фрібурі 
(Швайцарія). У 1983–1990 роках викладав композицію в дитячій музичній 
школі (Харків, Україна), у 1991–1995 – композицію, інструментування і 
спеціальний курс композиторських технік ХХ ст. у Харківському інституті 
мистецтв. Від 1995 року – на творчій роботі. Виступав з лекціями про 
українську нову музику і представляв власні композиції на міжнародних 
симпозіумах в Австрії, Нідерландах, Німеччині, Словаччині, Україні, 
Швайцарії. Керував композиторськими майстер-класами в Македонії (1999, 
2001). Від 1989 року його твори виконують на престижних фестивалях по 
всьому світові такі формації та музиканти, як Національний Валлійський 
оркестр Бі-Бі-Сі (Велика Британія), Варшавський філармонійний оркестр 
(Польща), Московський театр Гелікон Опера, Пермський театр опери та 
балету, Московський ансамбль сучасної музики, перкусійний ансамбль 
Марка Пекарського (усі – Росія), струнні квартети Ардітті (Велика Британія), 
Кайрос (Німеччина), Ансамбль Вінер Колаж (Австрія), Стокгольмський 
квартет саксофонів (Швеція) тощо. У США і Франції видано його компакт-
диски. Від 1997 року є членом Мистецької Ради Міжнародного фестивалю 
сучасної музики Контрасти у Львові (Україна). У 1995–2001 роках провів 
серію концертів Нова музика в Харкові. Нині мешкає в Києві (Україна). Член 
Національної спілки композиторів України та Асоціації Нова Музика.

Людмила Юріна композиторка Україна
Народилася 1962 року. Скінчила Київське державне музичне училище ім. 
Р.М. Ґлієра (1978) як піаністка (клас М. Л. Воскобойник). Освіту продовжила 
у Київській державній консерваторії (нині – Національна музична академія 
України) ім. П. І. Чайковського на факультеті композиції (скінчила 1990 року) 
та в аспірантурі (1998) у класі проф. Є. Ф. Станковича. Відвідувала майстерні 
композиторів Г. Лахенмана, В. Ріма, П.-Г. Дітріха, Ґ. Штеблера. Брала участь 
у численних фестивалях, концертах та проєктах в Україні й закордоном. 
Ґранти Фундації Гайнріха Штробеля (Фрайбурґ, Німеччина, 1999), 
Міністерства науки, досліджень та мистецтв Баден-Вюртемберґу (Німеччина, 
2002), резидентські ґранти (Будинок творчости Шраян, Німеччина, 2000; 
Міжнародний центр композиторів у Вісбі, Швеція, 2006, 2007). Лавреатка 
премії ім. Б. Лятошинського (2008, Україна). Доцент кафедри композиції 
Київської Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Читала лекції 
в німецьких музичних академіях Райнсберґа (1999) та Штутґарта (2006). 
Була арт-директором фестивалю Мета-арт (Київ, 1998), членом Оргкомітету 
та координатором Міжнародного форуму музики молодих (Київ, 1995–). 
Членкиня Почесного комітету Фундації Адкінс Кіті: Жінки в музиці (Італія), 
Голова (2002–) української Асоціації та директор (2007) Форуму Жінки в 
музиці. Представниця Київської організації Національної спілки композиторів 
України в Міжнародному товаристві сучасної музики – ISCM (з 2006). Її 
твори видавано Музичною Україною (Київ), Frederick Harris Publishing House 
(Канада), Sordino Ediziuns Musicale (Швайцарія).
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КАМЕРНИЙ ОРКЕСТР ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ФІЛАРМОНІЇ Україна
Як оркестр Одеського Баварського дому цей оркестр заснував німецький 
дириґент Томас Мандель (Німеччина) 1992 року. З 1996 року колектив 
працює на базі Одеської обласної філармонії. Художній керівник та головний 
дириґент – Ігор Шаврук. У репертуарі оркестру більше 100 творів різних 
епох і стилів, серед яких значне місце посідає музика ХХ–XXI століть. 
Оркестр з успіхом ґастролював Україною, Німеччиною та іншими країнами. 
З оркестром виступали відомі виконавці: Б. Которович, Б. Блох, М. Вайман, 
І. Моніґетті, М. Федотов, М. Ґутман, Д. Йоффе та інші.
Біографічні дані Ігоря Шаврука див. вище, поміж біографій солістів і 
композиторів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ 
ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР Україна
Наступник створеного 1894 року Одеського міського оркестру – першого 
оркестру міської громади в Російській імперії. За його дириґентський пульт 
ставали А. Аренський, О. Виноградський, А. Ґлазунов, С. Кусєвіцький, А. 
Нікіш, Н. Римський-Корсаков, В. Сафонов, дириґент Одеської опери Й. 
Прибік, директор музичних класів (згодом музичного училища) Д. Климов, 
композитор та перший директор Одеської консерваторії В. Малішевський. 
З оркестром виступали такі солісти, як Л. Ауер, Л. Ґодовський. А. 
Ґольденвейзер, Й. Гофман, А. Зілоті, І. Падеревський, С. Рахманінов, А. 
Рубінштейн, П. де Сарасате, А. Скрябін, Я. Хейфец. Після громадянської 
війни оркестр підпорядковується заснованому 1924/25 року Одеському 
Філармонічному Товариству, у першому концерті якого М. Малько дириґує 
IX симфонією Бетговена. До участі в концертах, поряд з місцевими 
диригентами (Г. Столяров, Л. Могилевський, В. Фемеліді), запрошувалися 
такі майстри, як А. Ґаук, Р. Ґлієр, А. Ґолованов, В. Ферреро, О. Фрід. К. 
Цеккі, а солістами бували Е. Ґілельс, В. Горовіц, Г. Нейгауз, Д. Ойстрах, Е. 
Петрі, М. Полякін, В. Софроніцький. У 1930-і роки оркестр підпорядковується 
спочатку Одеському радіокомітету, а згодом – зорганізованій 1937 року 
Одеській державній обласній філармонії, отримуючи назву: симфонічний 
оркестр Одеської філармонії. Він безперервно працює до, під час та після 
ІІ світової війни під орудою таких головних дириґентів, як Л. Могилевський 
(1937–1941, 1945–1947), О. Климов (1947–1949), О. Пресич (1949–
1964), Ю. Алієв (1965–1970), І. Симович (1972–1975), Ґ. Ґоцірідзе (1978–
1989), Є. Шестаков (1990–1992). Як з одним з найкращих оркестрів України 
з ним співпрацювали практично всі славетні музиканти СРСР та багато хто 
з іноземних музикантів 2-ої половини ХХ ст., зокрема дириґенти Б. Ґрузін, 
В. Дударова, К. Зандерлінґ, Ф. Мансуров, Р. Матсов, Ґ. Оґанезов, Н. Рахлін, 
Ю. Сімонов, С. Сондецкіс, А. Стасевич, А. Янсонс та солісти-віртуози Д. 
Башкіров, Б. Блох, М. Вєнґєров, В. Віардо, Е. Вірсаладзе, Т. Грінденко, 
О. Каґан, Є. Кісін, А. Князєв, В. Крайнєв, О. Криса, Є. Могилевський, Т. 
Ніколаєва, І. Ойстрах, Н. Пєтров, М. Плєтньов, В. Рєпін, М. Ростроповіч, В. 
Третьяков, М. Фєдотов та ін. Від 1991 року з оркестром працює громадянин 

ОРКЕСТРИ

США Хобарт Ерл (від 1992 як художній керівник та головний дириґент). Із 
оркестром плідно співпрацюють також українські дириґенти: Аллін Власенко, 
Микола Дядюра, Кирило Карабиць, Роман Кофман, Віктор Плоскіна, Наталія 
Пономарчук, Володимир Сіренко, Ігор Шаврук. 1993 року оркестр юридично 
відокремлюється від Одеської обласної філармонії та називається: Одеський 
державний філармонійний оркестр, а з 2002 року – Національний одеський 
філармонійний оркестр. За роки незалежності України оркестр не раз 
гостював у столиці України Києві та в багатьох інших містах нашої країни, 
здійснив чимало одеських та українських прем’єр творів міжнародно відомих 
композиторів, записав на компакт–диск симфонічну музику вкраїнських 
композиторів М. Скорика, Є. Станковича та М. Колесси тощо. Також 
оркестр побував у кільканадцятьох країнах світу, брав участь у багатьох 
міжнародних фестивалях та виступав у таких престижних концертних залах, 
як Музікферайн (Відень, Австрія), Барбікен-гол (Лондон, Велика Британія), 
Національна авдиторія (Мадрид, Еспанія), Кельнська Філармонія (Німеччина), 
Великі зали Московської консерваторії та Санкт-Петербурзької філармонії 
(Росія), Карнеґі-гол та Зала Генеральної асамблеї ООН (Нью-Йорк, США), 
Кеннеді-центр (Вашинґтон, США), Академія ім. Ф. Ліста (Будапешт, 
Угорщина) тощо. Нині у складі оркестру близько 100 інструментистів, серед 
яких заслужені артисти України та лавреати національних конкурсів.
Біографічні дані Хобарта Ерла див. вище, поміж біографій солістів і 
композиторів.

ОРКЕСТР ОПЕРНОЇ СТУДІЇ 
ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ 
ім. М.В.ЛИСЕНКА Україна
Цей оркестр виступає під орудою проф. Ігоря Пилатюка, ректора Львівської 
Національної музичної академії ім. М. В. Лисенка.

ПОЛЬСЬКИЙ ОРКЕСТР SINFONIA IUVENTUS Польща
Молодіжний оркестр, створений 2007 року указом Міністра Культури і 
Національної Спадщини Польщі, об’єднує найталановитіших випускників 
усіх вищих музичних навчальних закладів Польщі під орудою одного з 
найвизначніших польських дириґентів Єжи Семкова. Головна мета оркестру: 
створення умов для мистецького дебюту та продовження професійного 
зростання молодого покоління польських музикантів. Оркестр виконує 
музику класичну, романтичну та модерну. Під опікою та керівництвом таких 
найкращих польських дириґентів, як Єжи Семков, Ян Кренц, Антоні Віт, 
оркестранти отримують досвід музикування на найвищому рівні оркестрового 
виконавства, що привело до створення симфонічного оркестру високого 
мистецького рівня. Оркестр виступає в найпрестижніших залах Варшави, а 
також у філармонійних залах інших міст Польщі. Вагомим концертом була 
презентація монографічної програми творів Вітольда Лютославського у січні 
2009 року. Попри недовгий час існування, оркестр уже награв низку записів.
Біографічні дані Романа Реваковича див. вище, поміж біографій солістів і 
композиторів.
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ДУЕТ Лео Бахман туба / Франціска Вельті вокал Швайцарія

QUARTA+ Україна
Ансамбль нової музики Донецької державної музичної академії ім. С. С. 
Прокофьєва Quarta+ створено у вересні 2007 року студентами ДДМА, 
лавреатами міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Репертуар ансамблю 
складається з творів сучасних українських композиторів. Головний здобуток 
за пів року існування – запис твору Євгена Петриченка Requiem-quartet на 
його авторський компакт-диск. Ансамбль виступає у складі: Ольга Зернаєва 
– флейта, Марія Кравченко – скрипка, Олександра Острих – віолончель, Іван 
Андріанов – фортепіано та перкусія, Сергій Філіпов – кларнет, Юрій Сіротов 
– туба, Христина Лєгостаєва – фортепіано, Максим Гапоненко – контрабас.

КОНТРАБАСОВИЙ КВАРТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ОДЕСЬКОГО ФІЛАРМОНІЙНОГО ОРКЕСТРУ Україна
Цей ансамбль, сформований 2001 року, має на меті пропаґандувати 
контрабасове мистецтво. Підготував та виконав серію концертів контрабасової 
музики. Є не тільки концертовою одиницею, а й своєрідною лабораторією 
вивчення й розвивання можливостей контрабаса та його використовування 
в сучасній музиці. Репертуар ансамблю залучає цілий спектр різних шарів 
музичної культури – від Барока до сучасних творів, написаних спеціально 
для цього складу обсади. Виступають: заслужений артист України Володимир 
Чекалюк, лавреати міжнародних конкурсів Володимир Гречух та Іван 
Завгородній, артист оркестру Віталій Дідик.

АНСАМБЛЬ НОВА МУЗИКА В УКРАЇНІ Україна
Ансамбль заснував український композитор і дириґент Володимир Рунчак 
у 1989–1990 роках (перша назва – камерний оркестр Київської організації 
Національної спілки композиторів України). Створення колективу спричинено 
бажанням виконувати нові твори українських та іноземних композиторів і 
музичну класику ХХ століття, яку з ідеологічних та естетичних причин не 
можна було виконувати раніше. Ансамбль брав участь у багатьох українських 
міжнародних фестивалях, а також започаткував самостійну концертову серію 
Нова музика в Україні. Виконано понад 300 творів українських та зарубіжних 
композиторів, більшість з яких світові або українські прем’єри, зокрема 
концерти-портрети К. Штокгавзена, М. Каґеля, В. Рітта, В. Лютославського. 
Разом з Віденським театром маріонеток виконувано спектаклі Історії солдата 
І. Стравинського.
Біографічні дані Володимира Рунчака див. вище, поміж біографій солістів і 
композиторів.

АНСАМБЛІ

ПЕРКУСІЙНИЙ АНСАМБЛЬ ФРАЙБУРЗЬКОГО 
МУЗИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Німеччина
Цей гурт, що його заснував професор перкусії та дириґент Бернгард 
Вульф 1973 року, добре відомий як один з важливих ансамблів такого 
типу в Європі, і декотрі композитори написали твори спеціально для них. 
Ансамбль брав участь у численних міжнародних фестивалях та ґастролював 
Європою, США, Японією, Україною, Бразилією, Арґентиною, Чилі, Уруґваєм 
та Монґолією. 2001 року вони були ансамблем-господарем Фрайбурзького 
міжнародного фестивалю перкусії.
Біографічні дані Бернгарда Вульфа див. вище, поміж біографій солістів і 
композиторів.

АНСАМБЛЬ ПЛЮС Австрія
Ансамбль заснували 1997 року музиканти Симфонічного оркестру землі 
Форарльберґ (Австрія). Ансамбль у різноманітних обсадах виконує камерну 
музику, сучасну музику, а також експериментальні програми у співпраці з 
джазовими музикантами. Ансамбль виступав на таких фестивалях, як Джаз-
Фестиваль (Штутґарт, 2001), Віблінґерські Бахові Дні (Ульм, 2001), Музична 
Ґалерея (Відень, 2002), Стара фабрика романів (Франкфурт-на-Майні, 2003), 
Бреґенцькі святкові ігри 2003 та 2006, Штіріарте (Ґрац, 2004) тощо. За 
замовленням Мюнхенської Фундації сприяння культурі й цивілізації, ансамбль 
провадить концерти Пополуднева музика для літніх людей. Концертова серія 
LOET (від löten, злютовувати, сполучати) має на меті співпрацю музикантів 
та сучасних композиторів у загальноєвропейському масштабі. На Фестивалі 
2Д2Н ансамбль виступатиме як квартет альтівок у складі: Кароліне Гофман, 
Андреас Тікоцці, Кароліне Пільц, Владімір Росінський.

ФОРТЕПІАНОВИЙ ДУЕТ РУНЕДАКО США
Деніел Копелман та Рут Невіл фортепіано США
Дует має на меті дослідження й розширення репертуару багатоклавіатурних 
інструментів. Від традиційної літератури на два фортепіано та на одне 
фортепіано чотирируч й аж до творів, де відбувається взаємодія з електронікою 
й комп’ютером, вони репрезентують широкий спектр концертної музики. 
Виступи відзначаються найвищим артистизмом і розмаєм, представляючи 
програми, що мають на меті розважати й виховувати. Охвалений за 
інтерпретацію На білому й чорному Дебюсі, дует нагороджено І премією на 
Конкурсі фортепіанових дуетів у Ґросмонті, Каліфорнія (США, 1993). Дует 
широко подорожував США і Європою. У Празі (Чехія) дует прем’єрував та 
награв Interplay (“Міжгру”) Дейвіда Ґілінґгема. На додаток до цього компакт-
диска, дует записувався разом з Ансамблем СОНОР для фірми Сі-Ар-Ай, 
з Джорджем Льюїсом для Нью-Вворлд Рекордс, а також для Селестіел 
Гармоніз, Ньюма Рекордс, Кепстон та Сі-74.

Рут Невіл фортепіано
Дебютувала як концертова солістка з Понтіакським симфонічним 
оркестром, а відтак і з Ґроспойнтським симфонічним. Виконання разом з 
ансамблем СОНОР Месіанових Екзотичних птахів високо оцінила Спілка 
Сан-Діеґо, США. Її записувано такими фірмами, як Селестіел Гармоніз та 
Ньюма Рекордс. На додаток до виконавських ступенів від Мічиґанського 
та Оклендського університетів, вона має ступінь доктора філософії від 
Каліфорнійського університету в Сан-Діеґо. Зараз вона належить до штату 
викладачів фортепіано Фурманського університету. До її камер-музичної 
діяльности можна долучити її перебування на Літніх курсах Нової музики 
в Дармштадті та Баварській музичній академії в Марктобердорфі (обидва – 
Німеччина).

Деніел Копелман фортепіано
Народився в Нью-Йорку, виріс у Каліфорнії, здобув освіту в Індіані. 
Має досвід у багатьох різноманітних музичних традиціях – класичній та 
популярній, композиторській та імпровізаторській, акустичній та електронній, 
що спонукало його до досліджень їхніх перетинів у пошуках нових 
можливостей виконання, викладання і створення музики. Його дослідження 
щодо розроблення нової тактильної системи виконування електроакустичної 
музики привели його до перебувань у Студії електроінструментальної музики 
(STEIM) в Амстердамі (Нідерланди), Центрі досліджень комп’ютеризації 
мистецтв (CRCA) в Ла Джола, (Каліфорнія, США), та в Інституті сонології 
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в Гаазі (Нідерланди). Його поточні виконавські зацікавлення охоплюють 
різноманітні контролери процесорів LiSa (виробництва STEIM) і програмне 
забезпечення ‘74’s Max/MSP, а також реальночасне диґітальне обробляння 
сигналів від акустичного фортепіано. Одержав магістерський ступінь від 
Індіанського університету, а докторський – від Каліфорнійського в Сан-
Діеґо. Зараз він – доцент і директор музичної технології у Фурманському 
університеті. Досвідчений міжнародний виконавець, що спеціалізується в 
музиці ХХ століття, він награвав для CRI, Нью-Ворлд Рекордс, Ньюма Рекордс, 
Кепстон та Сі-74; також випустив диск ориґінальних електроакустичних 
композицій, поширюваних фірмою CdeMusic.

АНСАМБЛЬ SENZA SFORZANDO Україна
Ансамбль заснував піаніст Олександр Перепелиця-молодший в Одесі 2001 
року. До складу ансамблю увійшли випускники, аспіранти та студенти 
Одеської державної музичної академії ім. А. В. Нежданової. Ансамбль 
виконує сучасну музику та реґулярно бере участь у Міжнародному фестивалі 
сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики (Одеса, Україна, 
2001, 2003–2009). 2003 року Дрезденський центр сучасної музики/DZzM 
запросив двох музикантів цього ансамблю, Олексія Тітова (акордеон) 
та Олександра Перепелицю (фортепіано), до участі в міжнародному 
проекті сценічної музики pass_ПОРТ, в межах якого за сприяння видатних 
музикантів та композиторів стипендіати з Німеччини, України та Бразилії 
створили міжнародний ансамбль pass_ПОРТ. Прем’єра проекту відбулась 
на фестивалі Дрезденські дні сучасної музики при Європейському центрі 
мистецтв Геллерау (Дрезден, Німеччина, 2004). Ансамбль брав участь у 
міжнародному проекті Європейська ідентичність поза новими кордонами 
Євросоюзу (Україна-Угорщина, 2006) та у І й ІІ випусках Міжнародного 
молодіжного фестивалю сучасної музики Music Marine Fest (Одеса, 2006). У 
2006 році ансамбль наживо акомпанував короткометражним відеофільмам 
Г. Шера. Ансамбль виступає у такому складі: Юлія Кузьміна – гобой, 
Володимир Ґітін – кларнет, Крістіан Орозко – перкусія, Тен Чун – перкусія, 
Олексій Тітов – баян, Олександр Перепелиця молодший – фортепіано та 
художній керівник, Володимир Добровольський – скрипка, Євген Довбиш – 
віолончель.
Біографічні дані Олександра Перепелиці молодшого та Крістіана Ороско див. 
вище, поміж біографій солістів і композиторів.

TanzLaboratorium ПЕРФОРМАНС-ГУРТ Україна
Цей незалежний перформанс-гурт засновано в Києві 2000 року. Гурт 
створює перформанси як для сцени, так і для несценічних просторів. Лариса 
Венедиктова є засновниця та художня керівниця ґрупи. Гурт намагається 
створити контекст для існування сучасного танцю як різновиду сучасного 
мистецтва в Україні, організовуючи майстер-класи, лабораторії та фестивалі 
сучасного танцю й перформансу, а також беручи активну участь у фестивалях 
в Україні та за кордоном. Від 2006 року вони співпрацюють із Національним 
центром театрального мистецтва ім Леся Курбаса. 2007 року гурт отримав 
мистецьку резиденцію у Замку Брелін (Schloss Broellin), Німеччина.

TON-TEMPLE Україна
Ансамбль, що заснували 2007 року в Одесі студенти Одеської державної 
музичної академії ім. А. В. Нежданової Надія Усатенко (фортепіано), Юлія 
Кузьміна (гобой) та інші, виконує сучасну музику.

ДУЕТ ФЕНІКС Бельґія

Франсуаз Вангеке сопрано
Співачка, піаністка, акторка, оперно-вокальний педагог, композиторка 
(псевдо: Ірма Більбао). Її нагороджено численними призами: Palmo d’oro на 
Міжнародному конкурсі камерної музики у Фінале-Ліґуре (Італія), Премія 
за сучасну музику від Радіо-3. Концертувала та брала участь у багатьох 
фестивалях по всьому світові, співпрацюючи з такими композиторами, 
як Штокгавзен, Букінкс, Шасен, Шмотова, Терзакіс, Джонсон, Варгол, 
Мендес. Відома виконаннями пісень Е. Саті та твору A. Шенберґа 
Місячний П’єро, який вона вперше представила на фестивалі Бартока. 
Працювала з такими дириґентами, як П. Етвеш, Ґ. Леонгардт, Р. Клуттіг, 

Д. Мі, С. Кейкен, E. Зібенс, Д. Броссе та багатьма ансамблями: Камерний 
ансамбль Нової музики (Берлін), ансамбль Вокс Нова, Прометей-ансамбль, 
Данельквартет, Варголансамбль, Інтерконтемпорен де Парі. Як піаністка, 
співачка, репетитор, режисер та акторка бере участь також у театральних 
постановах і кінофільмах, як-от: Blauw Vier, Kopergieterij, Het Muziek Lod, 
KVS, Théâtre National, Victoria, the Théâtre Européen de la Musique Vivante, 
Theater Taptoe, Theater Luxemburg. У 2004 році відбувся її соло-речиталь 
(голос–фортепіано–перкусія) у Нью-Йорку, на запрошення Нью-Йоркських 
жінок-композиторок, а у 2005 році – європейське турне. Записи її виступів 
є на дисках різних фірм: Harmonia Mundi, Vox Temporis, Pogos (Нью-Йорк). 
Компакт-диск Голос тиші було записано в Москві Клубом Берінського у 
2002 році.

Стефан Вермейрш кларнет 
Вивчав кларнет, бас-кларнет, саксофон та камерну музику в Лувенському 
Лемменс-Інституті та в Ґентській Королівській консерваторії (обидва – 
Бельґія). Як соліст він концертує Бельґією, Нідерландами, Люксембургом, 
Францією та Німеччиною з програмою сучасних творів. Як вільний музикант 
виступає разом з Ансамблем сучасної музики Champ d’Action (концерти 
в Бельґії, Нідерландах, Німеччині та Портуґалії). Він є солістом Раджганс-
оркестру, який мав тури в Індії (Делі, Бомбей, Банґалор та Мадрас), Пакістані 
(Ісламабад, Лагор та Карачі), США (Нью-Йорк), Великій Британії (Лондон), 
Нідерландах, Бельґії та Франції. Він є учасником сучасного кларнетового 
квартету Ebony-Kwartet.

гітарний дует ФРЕВУ Норвеґія
Норвезький гітарний дует Фреву (названий за композицією бразильського 
композитора Еґберто Жісмонті, пов’язаною зі стилем бразильської 
популярної музики й танцю в манері капоейри) утворили класичні гітаристи 
Поль Ґранум та Андреас Карльсен, що грають разом від 1995 року. За цей 
період вони опанували більшість репертуару на дві гітари, а також виконали 
чимало транскрипцій музики, підхожої на гітарний дует. У грудні 2002 року 
дует випустив свій перший компакт-диск Ввіскі (назва п’єси аргентинського 
танґового композитора Астора Пьяцоли) з творами таких композиторів, як 
Астор Пьяцола, Ісаак Альбеніс, Мануель де Фалля та Еґберто Жісмонті. 
2004 року дует став першим гітарним дуетом, що скінчив студії, отримавши 
диплом з камерної музики, в Норвезькій державній академії музики у 
професорів Свена Лундестада і Еріка Стенстадвольда. Гітарний дует 
багато концертував у Норвеґії, нордичних та інших європейських країнах, 
у Південній Америці і Монґолії. Вони виступали на багатьох фестивалях, на 
національному телебаченні й радіо. Вони також прем’єрували присвячені їм 
твори норвезьких композиторів.

ДУЕТ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ Німеччина

Ву Вей шен, ергу Китай
Народився 1970 року в провінції Цзянсу, Китай. Від 1995 року мешкає 
в Берліні. Навчався грати на шен (китайський рото-духовий язичковий 
інструмент з вертикальними цівками та проскочними язичками) в 
магістратурі Шанхайської музичної консерваторії, здобув стипендію від 
ДААД на студії в Берлінській музичній академії ім. Ганса Айзлера (1995). 
Відтоді розширив власні музичні обрії та музичну мову шена, що існує 
понад чотири тисячоліття рівнож таких інструментів, як люшен (китайська 
назва рото-духового проскочно-язичкового інструмента деяких етносів у 
Південному Китаї та Індокитаї, що має багато вставлених у довгу твердо-
деревинну рурку бамбукових цівок), ергу (струнно-смичковий інструмент 
типу смичкової фідули з 2 металевими струнами та мембраною зі зміячої 
шкіри) та матовцінь (монґольський морінхуур, струнно-смичковий 
інструмент типу смичкової фідули з 2 струнами з волосіні та голівкою у 
формі кінської голови). Попри виховання у традиції китайської класичної 
музики, він не менш цікавиться модерною музикою та імпровізаційними 
впливами сучасного джазу та мінімальної музики. Відкрив нові темброві світи 
для Нової музики на Заході та нові виміри для музики на традиційні китайські 
інструменти. Грав на незліченних фестивалях та з оркестрами, як-от 
Берлінський філармонічний під орудою Кента Наґано, Вестфальський Новий 
філармонійний та Мюнхенський симфонічний. Також грав з Амстердамським 
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Новим ансамблем, Дрезденським Ансамблем Музіка Віва та Ансамблем 
Музіка Темпорале. Від 1998 року прем’єрував понад 70 творів сучасної 
музики від Джона Кейджа почерез Енйота Шнайдера і Гельмута Цапфа аж до 
Крістіана Уца. На додачу до отриманих на батьківщині премій за виконання 
традиційної китайської музики, здобув Першу премію Берлінського конкурсу 
всесвітньої етномузики (1996, 2002). Його найновіший проект – прапрем’єра 
Концерта на шен та симфонічний оркестр корейської композиторки Унсук 
Чін під орудою такого молодого венесуельського диригента, як Ґуставо 
Дудамель, з Лос-Анджелеським філармонічним оркестром у Залі ім. Вволта 
Діснея а також з Токіоським філармонійним, Сеульським філармонійним та 
Радіо-філармонійним оркестром Голландії (сезон 2009/2010).

Улі Моріц перкусія Німеччина
Народившись 1953 року на узбережжі Північного моря в Німеччині, цей 
барабанник і перкусійник прийшов до музики манівцями. Студіювавши 
мистецтво в Берліні, він водночас відвідував класи славетних джазових 
барабанників і перкусійників Європи, Африки, Латинської Америки та Індії. 
Почавши грати в джазових і рок-гуртах, ансамблях імпровізованої музики та 
бендах всесвітньої етномузики, від 1978 року він активно діє в різноманітних 
сферах музики і музичної освіти, водночас стаючи національно і міжнародно 
запитуваним музикантом і викладачем барабанів, перкусії та ритмів в 
Берлінському університеті мистецтв, Берлінському університеті музики ім. 
Ганса Айзлера тощо. Унікальні є його класи тілесної перкусії для музикантів, 
викладачів, танцівників та зацікавлених аматорів. У Берліні він очолює центр 
барабанів і перкусії Ґрув. До своєї гри він долучає інструменти всього світу, 
сполучаючи елеґантність, потугу і свободу джазової та всесвітньої етномузики 
зі згуковою витонченістю імпровізованої та темпорарної музики. Його широку 
музичну палітру можна послухати на понад 90 LP і CD, награних зокрема 
разом з такими музикантами, як Чарлі Маріано, Мікіс Теодоракіс, Зюльфю 
Ліванеллі, Лорен Ньютон, Ак фон Роєн, Ансамбль мовчазного джазу, Джослін 
Б. Сміт. Концерт-тури, фестивалі та викладання доправили його до більшости 
європейських країн, США, Росії, Тунісу, Туреччини, Китаю. Він отримував 
винагороди Німецької фоноакадемії, Німецької дискокритики, Новокельнську 
премію культури і, разом з Ву Веєм, Нагороду Музіка-Вітале.

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової 
музики/2Д2Н – це щорічна імпреза, яка з’явилася на музичній мапі України 
у 1995 році. Фестиваль зорганізовується та проводиться Міжнародною 
громадською організацією Асоціація Нова музика/AHM – Українською 
секцією Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM. Голова правління 
АНМ композиторка Кармелла Цепколенко є артистичним директором 
фестивалю від самого початку розробки його концепції. Незмінний директор 
фестивалю - музикант та менеджер Олександр Перепелиця. Велику роль 
у становленні фестивалю як міжнародної події відіграє його президент, 
перкусійник та дириґент, професор Фрайбурзького університету музики 
Бернгард Вульф. 
Два дні й дві ночі нової музики – один з найбільших фестивалів Нової музики 
та виконавського мистецтва в Україні. 
Унікальність цієї мистецької акції полягає в тому, що він моделюється за 
логікою композиторського мислення та відповідно до авторської концепції 
як 48-годинна подія, де органічно сполучаються різноманітні види мистецтв. 
Це – свого роду безперервна музична вистава, підчас якої створюється 
ґрандіозна композиція-перформанс із особливою атмосферою, в якій беруть 
участь як глядачі, так і виконавці. 
За минулі роки безпосередню участь у фестивалі взяли кількасот українських 
та іноземних митців. Щорічна авдиторія налічує тисячі одеситів, гостей з 
інших міст України та з-за кордону. Поволі події в Одесі поширюються на 
інші регіони та країни, сприяють виникненню нових спільних міжнародних 
проектів, знаходять відображення в національних та міжнародних друкованих 
та електронних засобах масової інформації. Кращі записи фестивалів видано 
на 3 компакт-дисках (один з яких подвійний) та DVD-ROM’і Асоціація Нова 
Музика – саморефлексія на межі тисячоліть: мультимедійна база даних, який 
присвячено десятирічній діяльності АНМ (1995–2005). 1999 року створено 
веб-сторінку фестивалю в Інтернеті http://www.anm.odessa.ua.
Оскільки фестиваль є некомерційним, кошти для його організації та 
проведення отримуються через ґранти від громадських, приватних чи 
урядових українських, іноземних, міжнародних фундацій та організацій. 
Міжнародний фонд Відродження з самого початку існування фестивалю 
є його ґенеральним спонсором. Також постійну підтримку надають: 
Міністерство культури і туризму України, Одеська облдержадміністрація та 
Одеська міська Рада, Фонд сприяння розвитку мистецтв (Київ, Україна), фонд 
Про Гельвеція та Швейцарська культурна програма - Україна (Швейцарія), 
Австрійська амбасада та КультурКонтакт (Австрія), Грецька культурна 
фундація та Грецьке консульство в Одесі, Британська Рада, фонд Ґаудеамус 
(Нідерланди), Німецька музична рада та Ґете-Інститут Київ (Німеччина), 
Французький культурний центр в Україні та асоціація AFAA (Франція), 
Шведський інститут та інші. 
Фестиваль Два дні й дві ночі нової музики увійшов до числа здобутків 
незалежної України. Тож його мистецький зміст та висліди, як і сам факт та 
контекст його існування варті аналізу. 
За задумом та обставинами реалізації Два дні й дві ночі нової музики – це 
фестиваль, що не має наміру імітувати будь-який інший. Його специфіка 
полягає у сполученні нового змісту та нової фестивальної форми. Це явище 
бентежить фантазію, вибиває зі звичної колії, фестиваль є неординарним за 
принципами та унікальним за формою. 48-годинна безперервна акція, дві 
12-годинні музичні доби, що починаються у п’ятницю пополудні й тривають 
до ранку неділі з перепочинком в суботу до 4-ої пополудні. Увесь фестиваль 
розподілюється на Перший день, Першу ніч, Другий день та Другу ніч. 
Що музична година – то новий перформанс, який інколи скидається на 
традиційний концерт, а подеколи на театралізоване дійство, скомбіноване 
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з акціями та інсталяціями виконавських, візуальних, мультимедійних та 
синтетичних мистецтв. Кожна музична година має відкриту форму, являючи 
собою зовні непов’язані одне з одним виступи двох окремих солістів, 
які стикаються у своєрідному змаганні – дуелі-дуеті. Нетрадиційні акції 
потребують нетрадиційної ситуації і в залі. Перформери використовують 
спеціально обладнаний майданчик у центрі приміщення. Від 2008 року 
Фестиваль відбувається на І й ІІ поверхах приміщення Одеської обласної 
філармонії. 
Виходячи з ідеалу вільного розвитку мистецтва, фестиваль береться 
за просування новаторських напрямів сучасної музики та синтетичних 
різновидів мистецтва, не обмежуючи поняття Нової музики та нового 
мистецтва стильовими, ідеологічними чи іншими рамками. Головно на 
фестивалі чути створені останніми роками твори класичного авангарду 
та пост-модерну, що репрезентують різноманітні течії як живої, так і 
електронної, комп’ютерної й акусматичної музики. З іншого боку, фестиваль 
не цурається нової чи незвичної для українського глядача мистецької форми, 
наприклад традиційного мистецтва Вірменії, Кореї, Монґолії чи Аляски. 
Взагалі фестиваль спрямовується на розвиток нових форм комунікації між 
музикантами, між музикантами та публікою, на театралізацію музичного 
мистецтва разом з усіма іншими, а також і на синтез різних видів мистецтва. 
Ця загальна тенденція отримує у кожному фестивалі особливі акценти. 
Кожен справжній фестиваль існує насамперед заради відчуття свята, яке він 
дарує учасникам та гостям, але Два дні й дві ночі нової музики мають ще й 
низку важливих здобутків і наслідків, що заслуговують на окремий перелік.
Форум в Одесі є парадом досягнень українського та свiтового мистецтва, 
демонстрацiєю нових iдей в галузях форми, змiсту та виконавства. Він має 
ще й функцію виховання естетичних смаків публіки та митців, пошуку нових 
форм сучасного мистецтва, неординарних постановчих та дизайнерських 
рішень, пропаґанди таких нових синтетичних видів, як перформанс 
(поєднання музичної iдеї з символiчно закодованою пластикою акторського 
руху), iнсталяцiя (сполучення візуальних та акустичних iдей з життєвою та 
соцiальною дiєю), вiдеоiнсталяцiя (сполучення рiзноманiтних форм вiдеоряду 
з музикою) тощо. 
З кожним роком імпреза набуває дедалі більшої популярності у світі, 
привертаючи увагу та зацікавленість не тільки фахівців. До України 
прагнуть приїхати зірки виконавства та видатні композитори з метою 
продемонструвати свої творчі досягнення. Щораз більший інтерес викликають 
прем’єри українських творів. На одеському фестивалі українська музика 
не поступається сучасним світовим досягненням. Новi напрями та форми 
музичного, виконавського, візуального, мультимедійного мистецтва вже 
існують в Україні нарівні з будь-якою іншою країною. Визнання українського 
сучасного мистецтва фактично відбувається на таких фестивалях, де 
встановлюються пріоритети та напрямки розвитку. Вони дають українській 
музиці шанс потрапити до репертуару іноземних виконавців. Таким чином 
забезпечується продовження форуму в концертних залах світу. 
За роки проведення фестивалю встановилося плідне співробітництво з 
іноземними та міжнародними фондами, а також культурними центрами. 
За роки свого існування одеський форум довів, що Україна є надійним та 
повноцінним партнером європейської культурної співдружності. Іноземні 
учасники фестивалю, керівники та представники культурних установ 
переконалися, що Європа має ще один майданчик для демонстрації Нової 
музики та мистецтва. Це було вже неодноразово засвідчено на проведених в 
Києві Міжнародним фондом Відродження зустрічах українських мистецьких 
громадських організацій з іноземними культурними центрами в Україні, де 
багато хто з представників останніх визнав, що вже не мислить України без 
Двох днів і двох ночей нової музики.
Надважливим є навчально-виховний ефект цього фестивалю, де глядачі 
знайомляться з досягненнями українського та світового мистецтва. 
Фестиваль постав справжньою майстернею для українських музикантів, 
особливо для студентів, які дістають нагоду відвідати класи провідних 
митців та безпосередньо поспiлкуватися з ними. На фестивалi представлено 
прiоритетнi напрямки сучасного мистецтва й кожен учасник може дізнатися 
нового для себе та урізноманітнити свої естетичнi погляди. Ми є свідками 
того, як змінюються погляди людей, як нове мистецтво стає їхньою життєвою 
потребою. 
Фестивальний рух поширюється Україною. З’являються фестивалі сучасної 
музики, зокрема в Києві, Львові та Запоріжжі. Але на сьогодні лише одеський 
- цілком присвячено Новій музиці. 
А головне, Одеський фестиваль об`єднує музикантiв, художникiв, акторiв, 
режисерів та арт-менеджерів рiзних країн, дозволяє їм демонструвати свою 
спiвдружнiсть мовою мистецтва, породжує спільні мистецькі проекти та 
культурні акції. 
Результат фестивалю – нові твори, що створюють іноземні композитори для 
українських музикантів, а українські автори – для іноземних виконавців.
Існування одеського форуму має особливу вагу для української культури, 
для її розвитку та інтеґрації до європейського та світового культурного 
простору. 

Асоціацію Нова Музика/АНМ засновано в Одесі 1995 року. 1996 року 
АНМ вступила до Міжнародного товариства сучасної музики/ISCM і стала її 
повноправним членом – Українською секцією, що представляє всю Україну. 
Ідея створення АНМ виникла підчас роботи над першим Міжнародним 
фестивалем сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики/2Д2Н 
(Одеса, 1995) у фундаторки та художнього директора цього фестивалю 
української композиторки Кармелли Цепколенко, засновниці Міжнародної 
громадської організації Асоціація Нова Музика. 
Головна програмна мета АНМ – розвиток нової музики та нового мистецтва 
в Україні.
Основним завданням АНМ є всебічна підтримка композиторів, музикантів, 
музикознавців, менеджерів культури, всіх митців, які розвивають новаторські 
напрями сучасної музики та синтетичних видів мистецтва. АНМ, виходячи 
з ідеалу вільного розвитку мистецтва, не обмежує поняття нової музики 
стильовими чи ідеологічними рамками. 
АНМ досягає своїх цілей через організацію та проведення різноманітних 
мистецько-культурних імпрез та акцій, здійснення аудіо- та аудіовізуальних 
записів, випуск компакт-дисків, публікацію нотних видань та іншої друкованої 
й електронної продукції. 
Діяльність АНМ різноманітна та багатопланова. Асоціація здійснює 
інформаційно-рекламну діяльність, надає послуги менеджменту, сприяє 
творчій праці та підвищенню майстерності, допомагає встановлювати 
контакти з колегами та менеджерами, спілкуватися зі світовою музичною 
громадськістю, виконувати та записувати музику, брати участь у фестивалях 
та конкурсах, обмінюватися інформацією та творами. 
Одним із напрямків діяльності АНМ є організація та проведення різноманітних 
культурних заходів, серед яких найвідоміші: Теоретичні проблеми сучасного 
музичного та образотворчого мистецтва - менеджмент фестивалів, 
концертів, виставо; Зустрічі – фестиваль сучасної музики, Відкриті майстер-
курси, Пріма Віста – фестиваль аудіовізуальних акцій; Мандрівна академія 
музики – організація культурно-просвітницьких пересувних акцій; Мистецтво 
імпровізації в сучасному світі – фестиваль імпровізаційних видів мистецтва; 
Минуле та майбутнє – міжнародний фестиваль-форум, Інформація та 
чин – міжнародний музично-інформаційний форум; Єднання музикою: 
міжнародний форум директорів фестивалів та керівників організацій Нової 
музики; Академія танцю – фестиваль-майстерня-конференція; Міжнародний 
форум новітнього мистецтва – конференція – круглий-стіл арт-менеджерів, 
представників МІЦ та директорів фестивалів.
Безперечно, значним досягненням АНМ у цій сфері діяльності є щорічний 
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва Два дні й дві ночі нової музики, 
який зараховується до важливих музичних подій Європи. Він не імітує будь-
якого іншого фестивалю, його специфіка полягає у сполученні нового змісту 
та новітньої фестивальної форми. Це – 48-годинна безперервна акція, дві 12-
ти годинні музичні доби, що починаються пополудні в п’ятницю й тривають до 
ранку неділі. Кожна доба фестивалю розбивається на приблизно 12 музичних 
годин. Унікальність фестивалю полягає в тому, що за відносно короткий 
час перед публікою створюється ґрандіозна подія, що захоплює своєю 
атмосферою як глядачів так і виконавців. Саме через цей фестиваль АНМ 
привернула увагу фахівців та широких кіл громадськості до сучасної музики, 
залучила сотні першокласних професійних українських та закордонних 
митців, композиторів, виконавців та менеджерів. Підчас фестивалів Два дні 
й дві ночі нової музики Асоціація записала всі твори, а вибрані – увійшли до 
трьох компакт-дисків (один з яких подвійний) та DVD ROMу Асоціація Нова 
Музика – Саморефлексія на межі тисячоліть: мультимедійна база даних, 
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який присвячено десятирічній діяльності АНМ (1995–2005). Видання DVD 
ROMу є складовою частиною проектів Європейське новітнє мистецтво та 
Платформа кооперації – розвиток арт-менеджмент-тренінг центру при АНМ, 
підтриманих відповідно Європейською культурною фундацією (Амстердам, 
Нідерланди) та Міжнародним фондом Відродження (Київ, Україна). DVD 
ROM також можна розглядати як своєрідний підсумок десятирічної роботи, 
здійсненої АНМ задля розвитку новітнього мистецтва. 
Поруч з фестивальною діяльністю АНМ приділяє багато уваги збиранню та 
розповсюдженню інформації про сучасний музичний процес. З цією метою 
2000 року при АНМ створено перший в Україні Музично-інформаційний 
центр/МІЦ Одеса Україна сучасної музики. Асоціація дістала підтримку на 
створення та розвиток МІЦ від низки міжнародних фундацій: Про Гельвеція-
Україна (Швейцарія), МФ Відродження (Україна) та КультурКонтакт (Австрія). 
Головні напрямки діяльності МІЦ при АНМ: збирання, обробляння та 
розповсюдження інформації про Нову музику, комплектування бібліотеки та 
фонотеки музичними та нотними виданнями тощо. У комп’ютерній базі даних 
та у бібліотеці АНМ збирається інформація про композиторів, виконавців, 
диригентів, музичні колективи, які виконують Нову музику, партитури, 
компакт диски з записами сучасної музики (фонотека нараховує понад 1000 
компакт-дисків). Всі, хто цікавиться Новою музикою, можуть безкоштовно 
користуватися фондами Асоціації. 
Важливою частиною діяльності АНМ є підготування та видавання друкованих 
матеріалів, а також баз даних, каталогів та енциклопедій (як електронних, так 
і паперових) сучасної української музики. З метою популяризації сучасного 
українського мистецтва та діяльності АНМ у 1999 році створено веб-
сторінку Асоціації Нова Музика http://www.anm.odessa.ua, яка містить три 
головні розділи: АНМ, Фестиваль 2Д2Н та МІЦ. У розділі АНМ наведено 
інформацію про її діяльність та членів, висвітлюються художні події, акції 
тощо. Інформація про всі випуски фестивалю 2Д2Н, програми, про 
учасників, фото та ін., подається у розділі Фестиваль 2Д2Н. Дізнатися про 
композиторів та виконавців Нової музики, а також прослухати окремі твори 
(формат MP3) можна у розділі МІЦ.
На сайті Асоціації також можна ознайомитися з електронним варіантом 
методичного посібника Художні ігри http://www.anm.odessa.ua/Book.
З 2000 року АНМ видає Інтернет-часопис Musica Ukrainica www.musica-
ukrainica.odessa.ua, де українською й англійською мовами розміщені статті 
та дослідницькі матеріали відомих українських та іноземних музикознавців, 
музикантів, композиторів, журналістів і менеджерів культури. 
Вперше в Україні 2001 року видано CD ROM Нова музика України - 
композитори, твори, виконавці: мультимедійна база даних http://www.anm.
odessa.ua. До CD ROMу увійшла інформація (українською й англійською 
мовами) стосовно 24 українських композиторів та виконавців Нової музики 
(понад 50 музикантів та музичних колективів): фото, біографії, повні списки 
творів, адреси, а також по 3-5 записів творів кожного представленого 
композитора (всього 12 годин музики, 57 вибраних творів у форматі МР3). 
У 2002 році видано довідник Сучасні композитори України, де, знову ж 
таки вперше в нашій країні, українською та англійською мовами наведено 
біографічну інформацію та повні переліки музичних творів 33 українських 
митців, діяльність яких пов`язана з сучасною українською музикою. 
Подвійний CD ROM Одвертості таїни – мультимедійна база даних українських 
композиторок: текстова та аудіовізуальна інформація (українською й 
англійською мовами) видано у 2003 році. CD ROM містить інформацію 
про 12 українських композиторок та виконавців Нової музики (понад 70 
музикантів та музичних колективів, 22 години музики, 111 творів у форматі 
МР3). 
У 2005 році видано DVD ROM Асоціація Нова Музика – Саморефлексія на 
межі тисячоліть: мультимедійна база даних, який присвячено десятирічній 
діяльності АНМ (1995–2005).
Всього за роки діяльності Асоціацією Нова Музика підготовлено та видано 9 
компакт-дисків сучасної музики, 2 CD ROMи, DVD-ROM, Довідник сучасних 
композиторів та понад 70 буклетів. 
Поруч з лідером АНМ Кармеллою Цепколенко, члени Асоціації активно 
працюють у різних містах України: у Києві – композитори Володимир Рунчак, 
Ганна Гаврилець, Людмила Юріна, Сергій Зажитько, Алла Загайкевич, 
Вікторія Польова, Святослав Луньов, Сергій Пілютиков; камерний оркестр 
Київська камерата під орудою Валерія Матюхіна, піаністка Тетяна 
Андрієвська-Боденчук; музикознавці: Тамара Невінчана, Олена Зінкевич, 
Леся Олійник, Вікторія Муратова, Наталія Куляєва; у Львові – композитор 
та піаніст Олександр Козаренко; скрипалька Лідія Шутько та композиторка 
Богдана Фроляк; у Харкові – композитор Олександр Щетинський (нині 
Київ); в Одесі – композитори Світлана Азарова, Юлія Гомельська, Людмила 
Самодаєва, Альона Томльонова, музикознавець Юрій Семенов, баяніст Іван 
Єргієв, скрипалька Олена Єргієва (ансамбль Каданс), струнний квартет 
Гармонії світу (художній керівник, віолончеліст Сергій Шольц), піаністка 
Тетяна Кравченко, камерний оркестр Одеської обласної філармонії (художній 
керівник та головний диригент Ігор Шаврук), Національний одеський 
філармонійний оркестр (художній керівник та головний диригент Хобарт Ерл) 
та інші. 

АНМ представляє Україну на різноманітних міжнародних форумах, 
найзначніший з яких – фестиваль World Music Days (Дні світової музики), 
який щорічно проводить Міжнародне товариство сучасної музики (ISCM). Як 
президент АНМ та головний делегат Української секції ISCM К. Цепколенко 
бере участь у Генеральних асамблеях та World Music Days з 1997 року. 
Свої твори на цьому фестивалі представляли члени Асоціації композитори 
Л. Юріна (Яси, 1999), Ю. Гомельська (Люксембург, 2000; Гонґ-Конґ, 2002; 
Цюріх, 2004), К. Цепколенко (Бухарест, 1999; Йокогама, 2001; Швейцарія, 
2004) А. Загайкевич (Штутгарт, 2006) та ін. 
Члени АНМ беруть участь у концертах та конкурсах по всьому світові, 
де вони презентують українське мистецтво, а також здобувають корисний 
досвід. Нові запрошення та лавреатські звання підтверджують значні успіхи 
українських музикантів та композиторів: Іван Єргієв – Заслужений артист 
України (2002), лауреат Першої премії Міжнародного конкурсу солістів-
акордеоністів у Клінґенталі (Німеччина) та Grand Prix Міжнародного 
конкурсу у Франції, композитор Кармелла Цепколенко – Лавреатка Премії 
ім. Б. Лятошинського Міністерства культури та мистецтв України (2001), 
Заслужений діяч мистецтв України (2006); піаніст Олександр Перепелиця 
– Лауреат ІІ Міжнародного мистецького конкурсу Срібний Дзвін (Ужгород, 
Україна, 2001); Юлія Гомельська – Лавреатка Першої премії ІІ Міжнародного 
конкурсу композиторів (Комінґс, Бельгія, 2003) та ін.
Завдяки діяльності АНМ поширюються процеси творчого взаємообміну: 
українські музиканти виконують твори композиторів інших країн, а іноземні 
– сучасних українських композиторів. 
АНМ має практичний досвід у сфері менеджменту культури. Так, у 
співробітництві з Асоціацією КультурКонтакт (Австрія), Проектом Гармонія 
(США), Інститутом Відкритого суспільства (Угорщина, Будапешт) за 
мережевими програмами Культурні зв’язки, Мистецькі зв’язки, Looking 
inside, програмою APEXchanges (Нідерланди), Європейською Культурною 
Фундацією (Амстердам, Нідерланди) Асоціація здійснює тренінґи для 
менеджерів культури з різних країн, наприклад: тренінґ менеджера з 
Монголії Бадамхорол Самдандамба, яка зараз є директором Монґольського 
фестивалю Стукіт копит; стажування менеджера Вірменського симфонічного 
оркестру Нарека Товмасяна. АНМ надсилає також і своїх членів на 
стажування та тренінги: участь композиторки Кармелли Цепколенко у 
Європейській Літній Академії з культури й менеджменту (Зальцбурґ, Австрія, 
1999) та у програмі Мистецькі зв’язки (Нью-Йорк, США, 1996); стажування 
менеджера Олександра Д. Перепелиці за програмою Громадські зв’язки 
(Проект Гармонія) в Інституті тренінґу та розвитку (Емерст, Массачусетс, 
США, 2003); стажування музикознавця Юрія Семенова за стипендіями 
DAAD (2001), Фонду А. Онасіса (Афіни, Греція, 2002) та Фонду П. Захера 
(Базель, Швейцарія, 2004); стажування композиторки Світлани Азарової за 
стипендіальною програмою Міністерства культури Республіки Польща Gaude 
Polonia (Варшава, Польща, 2003) та тренінґ з композиції при Дрезденському 
центрі музики/DZzM (Дрезден, Німеччина, 2003–2004); тренінг баяніста 
Олексія Тітова з баяна та піаніста Олександра Перепелиці молодшого з 
фортепіано при Дрезденському центрі музики/DZzM (Дрезден, Німеччина, 
2003–2004). 
АНМ відіграє роль консультанта з питань менеджменту культури для інших 
країн. Прикладом такої допомоги є перший у Монґолії фестиваль Нової та 
традиційної музики Стукіт копит (1999), на який АНМ також організувала 
подорож українських музикантів та менеджерів. Модель менеджменту, 
розроблена на фестивалі 2Д2Н, успішно працює ще у декількох країнах, 
окрім вищезгаданого Монґольського фестивалю, у Киргизстані – фестиваль 
Золотий шовково-звуковий шлях (2000–), у Вьєтнамі – фестиваль Тріск 
бамбука (2000–) та інші.
Асоціація робить певні кроки у напрямку розвитку менеджменту культури 
в Україні. Так, 2003 року за підтримки Інституту відкритого суспільства 
(Будапешт, Угорщина) АНМ реалізувала проект Платформа кооперації – 
розвиток арт-менеджмент-тренінґ центру при АНМ. Протягом 2003–2004 
років Асоціація зініціювала реалізацію великого культурно-просвітнього 
проекту Центр практичного менеджменту культури/ЦПМК cacm@cacm.
odessa.ua, який підтримано Швейцарською культурною програмою у 
Південно-Східній Європі та Україні фундації Про Гельвеція (Цюріх, Швейцарія). 
У жовтні 2004 року Центр як самостійна організація розпочав свою роботу, 
а з січня 2006 працюють довгострокові курси, на яких здійснюється тренінг 
менеджерів культури за спеціально розробленою програмою. 
Діяльність АНМ та реалізація всіх вище перелічених заходів відбувається 
завдяки унікальному досвіду довготривалої співпраці Асоціації з багатьма 
інституціями, серед яких:
Міністерство культури і туризму України, Міжнародний Фонд Відродження 
(Україна), Австрійська амбасада, Культурний форум Київ та КультурКонтакт 
(Австрія), Британська Рада, Грецька культурна фундація та Грецьке 
консульство в Одесі, фонд Ґаудеамус, Європейська культурна фундація 
(Нідерланди), Ґете-Інститут Київ, фундація Ернста фон Сіменса (Німеччина), 
Французький інститут – Французький культурний центр в Україні та асоціація 
AFAA (Франція), фундація Про Гельвеція, Шведський інститут та багато 
інших. 
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DVD, CD-ROMи та компакт-диски, 
видані Асоціацією Нова Музика

D V D ,  C D - R O M и  т а  к о м п а к т - д и с к и

address of the festival direction:
Association New Music
48, Bazarna Str., Apt.1
65125, Odessa, Ukraine
phone/fax: 
(++38 048) 722 52 83
e-mail: new_music@irf.odessa.ua
website: www.anm.odessa.ua
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