
Величавий концерт на відзначення 85-х роковин Го-
лодомору-Геноциду 1932-33 рр. відбувся 17 листопада
2018 року в приміщенні Пресбітерянської Церкви у

Венис, штат Флорида. Приміщення церкви було вибране,
щоб запросити американську публіку почути визначних ук-
раїнських музикантів, які виконували твори українських ком-
позиторів та світових класиків. На концерт прибуло біля 420
осіб, половина з них зацікавлених американців.

Вечір відкрив голова Флоридського відділу Комітету
Визнання Голодомору-Геноциду Роман Чайковський. Він
коротко розповів про велику трагедію України – Голодо-
мор 1932-33 рр. Привітання від Надзвичайного і Повно-
важного Посла України в США Валерія Чалого прочитав
Михайло Савків, голова Комітету Визнання Голодомору
Геноцидом, який прибув з Вашингтону, Д.К.

Ансамбль бандуристок Північної Америки під дири-
гентурою Оксани Родак розпочав програму молитвою «Під
Твою Милість» Бортнянського на тлі великого хреста на
якому звисав чорно-вишитий рушник. Потім слідували піс-
ня «Сирітка», музика «Гомін Степів» Гр. Китастого та «Ви-
ростеш ти, сину» на слова В. Симоненка. Музика на бан-
дурі та спів молодих жінок ансамблю захоплювала-чару-
вала всіх присутніх.

Широко знана скрипалька Соломія Івахів блискучо ви-
конала «Ciaccone from Partita No, 2 in D minor» С. Баха, «Ме-
лодію» М. Скорика та «Музику» І. Карабиця. Останній твір

виконують часто на похоронах, пояснила Соломія Івахів.
Баритон Олег Чмир з великим почуттям трагізму виконав
пісні «Стоїть явір над водою», «Вже день здається сивим
і безсилим» та дві арії з опери «Мойсей» М. Скорика.

Тріо в складі Володимира Винницького, Наталі Хоми
та Зої Рожко виконало три пісні для сопрана, фортеп’яна
та віолончелі композиторів С. Людкевича та М. Скорика.
А дуети для віолончелі та фортеп’яна композиторів Баха,
Лисенка та Скорика захоплююче виконали Наталя Хома
та Володимир Винницький. Піяніст Винницький, який був
мистецьким керівником концерту, зачарував авдиторію
блискучим виконанням творів Ревуцького і Шопена. На за-
кінчення концерту ансамбль бандуристок під орудую
Оксани Зелінської виконав три пісні: «Нагадай бандуро»,
«Сину, качки летять» та «Через поле широкеє», а на фінал
зворушливе «Алілуя».

Бурхливі оплески свідчили про захоплення присутніх
музикою та вдячністю музикантам. Великий успіх концерту
завдячується невтомній праці Нелі Лехман, Романа Чай-
ковського, Віри Боднарук, Анни Мацілинської, Лесі По-
пель та Катерини Стецюк, як рівнож членам Громадсько-
го Комітету південно-західньої Флориди.
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