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Літературно-музичний вечір
до 100-річчя від дня народження української поетеси

Любові Василівни Забашти
28 лютого 2018 р. о 18 годині у Центральному державному архіві-музеї
літератури і мистецтва України у рамках проекту «Мистецькі зустрічі в Архівімузеї» відбудеться літературно-музичний вечір до 100-річчя від дня
народження української поетеси Любові Василівни Забашти. У рамках заходу
відбудеться презентація нового надходження до Національного архівного
фонду України – документів родини Л. В. Забашти, які стануть складовою
частиною архівної скарбниці ЦДАМЛМ України.
3 лютого 2018 року виповнилося 100 років від дня народження української
поетеси, драматурга, прозаїка, члена Спілки письменників СРСР, дружини
А. С. Малишка – Любові Василівни Забашти. З нагоди ювілею, 28 лютого
відбудеться літературно-музичний вечір, на якому слухачі зможуть ознайомитись
із творчим доробком поетеси, насолодитись словом і музикою пісень Любові
Забашти. У програмі вечора: твори поетеси у виконанні її онуки Лесі Забашти,
бандуристки Тетяни Лободи та скрипальки Олени Левенко; солістів – студентів
Студії
при
Національній
заслуженій
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бандуристів
України
ім. Г. І. Майбороди, ансамблю Студії при Національному заслуженому
академічному українському народному хорі України імені Г. Верьовки,
концертмейстера Пріми Н.І.; уривок драматичної поеми «Дівчина з легенди»
(«Маруся Чурай») у постановці народної артистки України Лариси Хоролець та у
виконанні студентів кафедри режисури Київської муніципальної академії
естрадного та циркового мистецтв.
Гості отримають унікальну нагоду побачити рідкісні архівні матеріали та
музейні предмети, які були передані на державне зберігання до Центрального
державного архіву-музею літератури і мистецтва України родиною поетеси.
Захід відбувається за ініціативи Студії при Національній заслуженій капелі
бандуристів ім. Г. І. Майбороди. Куратор – директор Студії при Національній
капелі бандуристів ім. Г. І. Майбороди Тетяна Миколаївна Лобода.

Вхід вільний
Адреса ЦДАМЛМ України: вул. Володимирська, 22-А,
територія Національного заповідника «Софія Київська» (Центральний вхід).
Для отримання детальнішої інформації,
будь ласка, звертайтеся за тел.: +380 44 2784481;
e-mail: cdamlm@arch.gov.ua

