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ДІАСПОРА

205-ті роковини геніяльного Тараса Шевченка українська
громада південно-західньої Флориди відзначила концер-
том клясичної української музики у блискучому виконанні
сестер Наталі та Ольги Пасічник. Вони прилетіли з Европи
лише на кілька днів, аби гідно звеличати пам’ять невмиру-
щого Поета.

Концерт відбувся в Українському Релігійному Осередку
ім. Св. Андрія у Норт Порті.

Наталя Пасічник, піяністка Королівської Академії Музи-
ки в Стокгольмі, дала короткий вступ до музичних композицій
М. Лисенка, Я. Степового, Д. Бонковського, М. Скорика, В.
Косенка, М. Колеси, виконавши їх разом з Олею, та розпо-
віла про українських композиторів, які створили ці унікаль-
ні шедеври.

Оля Пасічник, солістка Варшавської Опери, з великим по-
чуттям передавала зміст пісень, які виконувала своїм чудо-
вим, сильним сопраном.

Наталя Пасічник започаткувала програму «Сонатою До
Мажор» М. Березовського, маловідомого українського ком-
позитора, якого ставлять на рівні з Моцартом. Потім сліду-
вали «Українська Рапсодія: Думка-Шумка» М. Лисенка та
в’язанка коломийок М. Колеси.

Ольга Пасічник чудово виконала пісні на слова Шевчен-
ка: «Садок вишневий коло хати», «Мені однаково», «Ой три
шляхи широкії», «Нащо мені чорні брови» та «Як би мені че-
ревички».

У другій частині Ольга виконала пісні на слова Лесі Ук-
раїнки «Стояла я і слухала весну», а потім «Як на небі зі-
роньки», «Вони стояли мовчки» та «Сумний я» на музику В.
Косенка.

На закінчення непересічної програми Наталя і Ольга Па-
сіник виконали три народні пісні на музику М. Лисенка. При-
ємною несподіванкою вечора став виступ Назара, сина Олі
Пасічник, який навчається гри на скрипці у Музичній Ака-
демії в Бельгії. Святочний вечір закінчився «Заповітом»
Шевченка.

Авдиторія, стоячи, щиро дякувала виконавцям за чудовий
вечір в честь Тараса Шевченка. Було надзвичайно приємно
зустріти Наталю Пасічник, визначну піяністку, яка концер-
тувала в Европі, США, Японії, Аргентині та брала участь у
багатьох міжнародних фестивалях. Окрім сольових виступів
Наталя навчає майстер-кляси гри на фортепіяні, є членом між-
народних журі. Вона є палким дипломатом промоції україн-
ської музики у світі.

Оля Пасічник виконувала головні ролі у виставах найві-
доміших оперних театрів Европи, Австралії, Канади, Японії
та США. Отримала багато нагород та визнань, має понад 50
дисків.

Щира подяка за великий успіх концерту належить членам
Громадського Комітету південно-західньої Флориди, а надто
Юлії та Сергієві Лопанчукам, Нелі Лехман, Нусі Мацілинській,
Богданові Боднаруку, Лесі Попель, Ліді Білоус, Ромі Гуран,
Галі й Вікторові Лісничим, Дарії та Євгенові Томашоским,
Богданові Гурану та Христі Чайковській (фото).
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Світлини Христі Чайковської

ВЕЛИЧАВИЙ КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Віра Боднарук відкриває програму

Наталя і Оля Пасічники

Леся Попель, Віра Боднарук, Наталя Пасічник, 
Оля Пасічник, Неля Лехман, Юля Лопанчук 

та діти, які вручили квіти


