Звіт
про діяльність
Волинського осередку Національної спілки композиторів
України
за 2016-2020 рр.

Організація та проведення щорічного Міжнародного фестивалю

"Стравінський та Україна"
Основні виконання творів І.Ф. Стравінського:
2016 рік -опера-ораторія "Цар Едіп";
2017 рік -"Рухи" (Movements) для фортепіано з оркестром;
"Симфонія псалмів" для хору та оркестру.
Академічний симфонічний

оркестр Чернівецької філармонії; Академічний

камерний хор "Чернівці".

Диригент - народний артист України - Ігор Блажков.
2018 рік
- Ebony Concerto ("Чорний концерт) для кларнета та джаз-оркестру" Національний академічний духовий оркестр України. Диригент - Михайло Мороз;

Концерт для струнного оркестру in D (Базельський) -

Національний

камерний оркестр "Київські солісти".
Серед інших програм фестивалю :
XIV Міжнародний фестиваль "Стравінський та Україна ´17";

Мирослав Скорик в стилі джаз".
XV Міжнародний фестиваль "Стравінський та Україна ´18" .
Концерт О.Козаренка (твори українських композиторів другої пол. ХХ ст.)
- Концерт Євгена Громова та Віталія Годзяцького – «Український авангард
1960- х» ; (Устилуг, Луцьк)
XVI Міжнародноий фестиваль "Стравінський та Україна´19" .

«Мирослав Скорик: учні і послідовники»
- Концерт Галицького академічного камерного хору. кер – народний артист
України В. Яциняк.
твори М. Скорика, Г. Гаврилець, В. Камінського, О. Козаренка, В. Маника та
ін.).

Виконання творів В. Тиможинського:
XV Міжнародний фестиваль "Стравінський та Україна ´18"
концерт Національного академічного духового оркестру України
у програмі виконання твору Віктора Тиможинського "Лабіринт";
XVI Міжнародний фестиваль "Стравінський та Україна´19" .
В. Тиможинський "Легенда" для струнного оркестру (вик. -ансамбль
скрипалів ВККіМ ім. І. Стравінського);
В. Тиможинський «Я в серці своїм заховав Твоє слово…» ( молитва) - для
камерного оркестру - ( вик. камерний оркестр «Кантабіле» Волинської
обласної філармонії кер. - народний артист України Т. Рівець.)
Організація та проведення щорічного Міжнародного конкурсу баяністів акордеоністів. "InterSviatiaz accomusic" 16-20 рр. Директор - П.
Шиманський. Оргкомітет - В. Тиможинський.
Серед інших заходів:
"Віктор Тиможинський. Лабіринт" - фільм - виконання твору для
духового оркестру (телекомпанія "Нова Волинь".) квітень -травень
-Участь в організації та проведенні
відкритих творчих зустрічей музичної громадкості Волині
з народними артистами Мирославом Скориком та Ігорем Блажковим
(орг. - В. Тиможинський.)
Арт-променад «Так звучить Луцьк» - з виконанням
Тиможинського; ( кіноверсія); (17 травня 2018року)

творів

В.

Концерт сучасної музики «Без оркестру» -виконавці –студенти
Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Стравінського – лауреати
міжнародних та всеукраїнських конкурсів(Організатор – В. Тиможинський)
(20 травня 2019 року)
Авторський концерт ст.Арестович Марії - «Увертюра «Майбутнє»
(керівник В. Тиможинський) (29 травня 2019 року)
Проведено:

25 квітня 2018 року
- Обласний конкурс юних композиторів серед учнів ДМШ та ДШМ
області. На конкурс, згідно розробленого положення, подавались два твори:

інструментальний твір малої форми та вокальний твір - обробка волинської
народної пісні. У конкурсі прийняло участь 14 учні.
- Семінар викладачів композиції ДМШ Волинської області (19 червня2019
року)
27 травня 2020 року –обласний конкурс юних композиторів (15 учасників)
Презентація монографії Ольги Коменди "Олександр Козаренко :
піаніст, композитор, музикознавець." Луцьк, "Вежа-Друк""2017 рік.
-Київ, НМАУ імені П. І. Чайковського,конференція "Памятні дати 2017", кафедра світової
музики, грудень 2017
- ЛНМА імені М.В. Лисенка "Антоновичеві читання", березень 2018;
- Івано -Франківськ. Обласна філармонія, квітень 2018;
- Луцьк; Волинський коледж культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, травень 2018;
- Коломийський музей міста , серпень 2018

- «Форми та методи самостійної роботи студентів над хоровою
партитурою » колективна монографія під загальною редакцією
П.Шиманського - у якій опубліковані твори В. Рунчака, В. Тиможинського,
В. Павенського ( більшість з яких вперше ).
/ П. Й. Шиманський, В. Є. Гаврилюк, В. А. Тиможинський, В. А.
Чепелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 220 с.
Концерт-презентація монографії. – Вступне слово Коменда О.І.(14 квітня
2019 року)
Майстер –класи з А.Гайденко, В. Рунчаком, В. Тиможинським.
Проведені музичні вечори – Лесі Дичко (23 жовтня 2018 р),
А. Й. Кос-Анатольського (27 листопада 2018 р).

Голова ВО НСКУ

В.Тиможинський

