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Сьогодні у Львові розпочинається Третій міжнародний фестиваль 

“Шимановскі-квартет та друзі”

Пристрасне аргентинське танго, джаз, класика... “Тангата Квінтет”, 
Андрій Пушкарьов, Олег Майзенберг, Гідон Кремер... Цей, майже 
неймовірний перелік стилів та імен,  якого вистачило б для кульмінацій 

цілого сезону великого концертного залу, вмістився на афішах одного 

фестивалю, що триватиме у Львові наступних чотири дні.

Уже втретє відомий у цілому світі “Шимановскі-квартет” із Ганновера 
привозить до Львова своїх не менш іменитих друзів. Нагадаємо, в 
попередні роки завдяки цій імпрезі наше місто відвідали Владімір 

Крайнєв, Хен Халеві, Ельсбет Мозер та багато інших відомих виконавців 
із Польщі, Австрії, Німеччини. Й невипадково: адже двоє учасників 
“Шимановскі-квартету” родом з України: альтист Володимир Микитка 
народився тут і навчався у спеціальній музичній школі ім . С . 

Крушельницької, а перша скрипка квартету Андрій Бєлов родом із 
Хмельниччини.

Саме Володимирові Микитці після одного з виступів на фестивалі 
“Контрасти” спало на думку організувати для рідної львівської публіки 

вечори камерної музики за участі найбільш реномованих виконавців. 
Ідея переросла в цілий фестиваль, котрий уже поступово стає для 
нашого міста традицією.

Звичайно , найбільш очікуваною подією цього року стане приїзд 

легендарного скрипаля Гідона Кремера з Латвії. Востаннє він гостював у 
Львові років із десять тому, коли виступав разом із керованим ним 

камерним оркестром “Кремерата Балтика”. А цієї суботи музикуватиме 
разом із інтернаціональним тріо у складі Хатя Буніатішвілі (фортепіано, 

Грузія – Австрія) , Андрій Пушкарьов (вібрафон , Україна) , Гіедре 
Дірванаускайте (віолончель, Литва).
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Не менш знаковим можна назвати і виступ славетного піаніста з Відня, 
уродженця Одеси Олега Майзенберга. Разом із ним завтра виступлять і 
самі організатори – “Шимановскі-квартет”. Звучатимуть твори Вітольда 
Лютославського, Альбана Берга, Дмітрія Шостаковича та Йоганнеса 
Брамса.

А своєрідною феєричною облямівкою фестивалю стане сьогоднішній 

вечір танго та недільний “ C ro s sOve r ”. Шанувальників запального 

аргентинського танцю, яких більшає у Львові з кожним місяцем, збере 
сьогодні у філармонії польський “Тангата Квінтет” з музикою Астора 
П’яццоли. В неділю ж на прихильників усіх стилів чекає справжній гала-
концерт – разом із “Шимановскі-квартетом” і відомим у цілому світі 
українським вібрафоністом Андрієм Пушкарьовим виступить австро-

хорватський джазовий колектив “100% Lana”, солісткою якого є юна Лана 
Ценчіч.

Новинкою цьогорічного фестивалю є абонементи трьох категорій, 

залежно від яких меломани отримають нагоду відвідати певну кількість 
концертів. Абонемент “V.I.P.” коштує 325 грн, “Преміум” – 250 грн, а 
“Академічний” – 175 грн. Вартість “звичайних” квитків коливатиметься від 

40 до 200 грн.


