
 
 
 

 
 
 
 
 
Національна філармонія України виходить із карантину, витримуючи павзу перед відкриттям 
нового концертного сезону, серпневою фієстою музики! 
 
Для киян та гостей міста від 6 по 26 серпня відбудеться фестиваль «Літні музичні промені», а 
це – 10 концертів, неперевершені виконавці, вишукана класика XVIII, XIX та XX століть. 
 
 

 
 
Насолоджуйтесь літом, додавши у власні серпневі вечори «Літні музичні промені»! Колонний 
зал імені М.В. Лисенка чекає на вас!  
 
 
 



6 серпня, у день відкриття фестивалю «Літні музичні промені», звучатимуть найпопулярніші 

фрагменти із опер італійських та французьких композиторів ХІХ та початку ХХ століть. 

Інструментальні версії класичних хітів виконає Національний ансамбль солістів «Київська 

камерата» під орудою Олега Маринченка. Подаруйте собі вечір насолоди улюбленими 

оперними мелодіями! 

 

 
                                                                           Національний ансамбль солістів «Київська камерата» 

 

10 серпня Національний камерний ансамбль «Київські солісти» під орудою Ігоря Пучкова 

представить концерт із назвою «Ідилія». Так називається і твір для струнного оркестру 

чеського композитора Леоша Яначека. Програму вечора доповнять саме ті твори 

композиторів-класиків ХІХ та ХХ століть, в яких автори відтворюють красу життя. 

 

 

 
                                                                                    Національний камерний ансамбль «Київські солісти» 

 

 

11 серпня Біг-Бенд Національного академічного духового оркестру України під орудою 

Олексія Вікулова подарує хіти джазу. Окрім найпопулярнішої колискової Клари із опери 

«Поргі та Бесс» Джорджа Гершвіна, для вас звучатимуть найулюбленіші джазові мелодії ХХ 

століття. Насолоджуйтесь літом, слухаючи вишуканий джаз! 

 



12 серпня Київський камерний оркестр презентує вечір серенад. Зокрема, звучатиме 

«Серенада для струнного оркестру» Петра Чайковського, яка є не менш популярною, ніж 

«Маленька нічна серенада» Вольфганга Амадея Моцарта. «Моцартівське» відчуття форми, 

легкість та прозорість фактури яскраво проявляються у творі Чайковського.  

Цей концерт створить ліричну атмосферу та подарує неймовірні емоції!       
      

 
                                                                                                                                   Київський камерний оркестр 
 

13 серпня один із яскравих представників гітарної виконавської школи України, заслужений 

артист України Андрій Остапенко виступить сольно в концерті з назвою «Guitar Nights». У 

його виконанні звучатимуть популярні твори композиторів-класиків, які були також і 

легендарними виконавцями. Подаруйте собі приємний вечір із музикою для гітари! 

 

                                                                                                    Андрій Остапенко 
   
17 серпня відбудеться другий концерт із циклу «Київська камерата запрошує». Цього разу під 

орудою Оксани Нікітюк цей ансамбль представить музику австрійських композиторів-

класиків XVIII та ХІХ століть, зокрема Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта та Франца 

Шуберта. Насолоджуйтесь вишуканою класикою лише у неперевершеному виконанні! 



 

18 серпня Біг-Бенд Національного академічного духового оркестру України під орудою 

Олексія Вікулова подарує вечір музики Гленна Міллера, яка відтворить атмосферність 

американського джазу 1930-х – 1940-х років. Подаруйте собі вечір насолоди джазовими 

композиціями із репертуару легендарного оркестру Гленна Міллера! 

 

19 серпня Київський камерний оркестр представить музичні пори року. Антоніо Вівальді, 

Йозеф Гайдн, Петро Чайковський, Астор П’яццолла – імена лише деяких композиторів-

класиків, які зверталися до цієї теми. Музичні пори року неодмінно знаходять резонанс в 

серцях слухачів, адже людина постійно замислюється про життя і смерть, про смисл 

існування. Саме таким і є філософський підтекст цієї теми. Насолоджуйтесь життям, слухаючи 

магію живої музики! 

 

25 серпня Біг-Бенд Національного академічного духового оркестру України під орудою 

Олексія Вікулова презентує музику Дюка Еллінгтона. Саме у виконанні цього колективу 

джазові композиції із репертуару легендарного оркестру Дюка Еллінгтона подарують вам 

неймовірні емоції та створять атмосферу справжнього свята!  
 

 

 
                                                                                                                                                       Олексій Вікулов 
 

26 серпня, на завершення фестивалю «Літні музичні промені», Київський камерний оркестр 

представить концерт із назвою «Company». Саме таку назву має твір для струнного оркестру 

сучасного американського композитора Філіпа Гласса. Цю невелику композицію створено 

Глассом як авторське аранжування його Другого струнного квартету. Цей твір звучав 

у виставі за однойменною поемою Семюеля Беккета, прем’єра якої відбулася 1983-го у Нью-

Йорку.  

 

Насолоджуйтесь магією живої музики! 

 

 


