






ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМПОЗИТОРІВ-УЧАСНИКІВ
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

11:00-11:30 Катеріна ді Чекка/IT

11:45-12:15 Назар Скрипник/UA

12:30-13:00 Анна Стоянова/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:30 Ганна Копійка/UA

14:45-15:15 Микола Хшановський/UA

15:30-16:00 Богдана Чепелюк/UA

16:00-19:00 ПЕРЕРВА

ЛЕКЦІЯ камерна сцена

19:00 Ельжбєта Сікора/PL-FR
Твори для інструментів та електроніки і моя теорія й практика прихованої свободи часу в наперед записаній 
електронній доріжці

/вхід вільний для всіх охочих/

COURSE – це перші в Україні щорічні міжнародні майстер-класи для моло-
дих композиторів, мета яких - активізувати діяльність в українському му-
зичному середовищі та допомогти молодим композиторам налагодити нові
творчі контакти із закордонними колегами. Започатковані у 2012 році
COURSE стали одними з провідних майстер-класів сучасної музики у Схід-
ній Європі. За чотири роки проведення COURSE участь у майстер-класах
взяли 33 молоді композитори з України, Німеччини, Польщі, Латвії, Греції,
Південної Кореї, Росії, Казахстану та 2 молоді українські музикознавці,
а викладачами були 10 відомих композиторів з Німеччини, Австрії, Польщі,
Чехії, Росії та України.
Тижневе перебування в постійному контексті професійного спілкування,
обміну думками та досвідом; активна творча робота із запрошеними відо-
мими композиторами-викладачами; презентація власної творчості; кон-
сультації з музикантами Ensemble Nostri Temporis та підготовка прем'єрного
виконання власної музики,— все це COURSE.
Цього року COURSE відбуватимуться в Україні вп'яте і вперше у Львові. Під
час майстер-класів п'ять молодих композиторів з України (Ганна Копійка,
Назар Скрипник, Анна Стоянова, Микола Хшановський і Богдана Чепелюк)
та одна композиторка з Італії (Катеріна ді Чекка) будуть навчатися у трьох
відомих європейських композиторів, яких запрошено у Львів викладати на
COURSE, а саме: Ельжбєта Сікора (Польща/Франція), Йорґ Біркенкьоттер
(Німеччина) та Клаус Ланґ (Австрія). Різні за форматом події п'ятих COURSE
дозволять молодим композиторам презентувати свою творчість, отримати

унікальний досвід спілкування із запроше-
ними викладачами і консультації від музи-
кантів Ensemble Nostri Temporis. На
завершення COURSE учасники майстер-кла-
сів почують у виконанні Ensemble Nostri
Temporis прем’єри своїх творів на концертах,
які відбудуться 19 березня у Концертному
залі ім.  С.  Людкевича Львівської обласної
філармонії та 21  березня у Залі Goethe-
Institut у Києві.
Крім того буде обрано найкращого учасника
майстер-класів, який отримає замовлення
від організаторів на написання нового твору
для інструментального ансамблю, прем’єра
якого відбудеться під час ХХІІ Міжнародного
фестивалю сучасної музики Контрасти, що
проходитиме восени цього року у Львові.
Майстер-класи проходитимуть у приміщенні
Львівської обласної філармонії. Поруч з  ін-
дивідуальними уроками, на яких можуть бути
присутні тільки учасники, також відбудеться
велика кількість заходів, відкритих для всіх
охочих.



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ПРЕЗЕНТАЦІЇ КОМПОЗИТОРІВ-УЧАСНИКІВ
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

11:00-11:30 Катеріна ді Чекка/IT

11:45-12:15 Назар Скрипник/UA

12:30-13:00 Анна Стоянова/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:30 Ганна Копійка/UA

14:45-15:15 Микола Хшановський/UA

15:30-16:00 Богдана Чепелюк/UA

16:00-19:00 ПЕРЕРВА

ЛЕКЦІЯ камерна сцена

19:00 Ельжбєта Сікора/PL-FR
Твори для інструментів та електроніки і моя теорія й практика прихованої свободи часу в наперед записаній 
електронній доріжці

/вхід вільний для всіх охочих/

Понеділок [14.03]



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВИКЛАДАЧАМИ
/вхід тільки для учасників COURSE/

КЛАУС ЛАНҐ/AT ЕЛЬЖБЄТА СІКОРА/PL-FR ЙОРҐ БІРКЕНКЬОТТЕР/DE
10:00-10:50 Катеріна ді Чекка/IT Богдана Чепелюк/UA Анна Стоянова/UA

11:00-11:50 Микола Хшановський/UA Ганна Копійка/UA Назар Скрипник/UA

12:00-12:50 Анна Стоянова/UA Назар Скрипник/UA Ганна Копійка/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Назар Скрипник/UA Анна Стоянова/UA Богдана Чепелюк/UA

15:00-15:50 Ганна Копійка/UA Микола Хшановський/UA Катеріна ді Чекка/IT

16:00-16:50 Богдана Чепелюк/UA Катеріна ді Чекка/IT Микола Хшановський/UA

17:00-19:00 ПЕРЕРВА

ЛЕКЦІЯ камерна сцена

19:00 Йорґ Біркенкьоттер/DE
“Чому Трістан?” - думки про (мою) композицію

/вхід вільний для всіх охочих/

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВИКЛАДАЧАМИ
/вхід тільки для учасників COURSE/

КЛАУС ЛАНҐ/AT ЕЛЬЖБЄТА СІКОРА/PL-FR ЙОРҐ БІРКЕНКЬОТТЕР/DE
10:00-10:50 Богдана Чепелюк/UA Анна Стоянова/UA Катеріна ді Чекка/IT

11:00-11:50 Ганна Копійка/UA Назар Скрипник/UA Микола Хшановський/UA

12:00-12:50 Назар Скрипник/UA Ганна Копійка/UA Анна Стоянова/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Анна Стоянова/UA Богдана Чепелюк/UA Назар Скрипник/UA

15:00-15:50 Микола Хшановський/UA Катеріна ді Чекка/IT Ганна Копійка/UA

16:00-16:50 Катеріна ді Чекка/IT Микола Хшановський/UA Богдана Чепелюк/UA

17:00-19:00 ПЕРЕРВА

ЛЕКЦІЯ камерна сцена

19:00 Клаус Ланґ/AT
Час товстий і час стрункий

/вхід вільний для всіх охочих/

Вівторок [15.03]



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВИКЛАДАЧАМИ
/вхід тільки для учасників COURSE/

КЛАУС ЛАНҐ/AT ЕЛЬЖБЄТА СІКОРА/PL-FR ЙОРҐ БІРКЕНКЬОТТЕР/DE
10:00-10:50 Катеріна ді Чекка/IT Богдана Чепелюк/UA Анна Стоянова/UA

11:00-11:50 Микола Хшановський/UA Ганна Копійка/UA Назар Скрипник/UA

12:00-12:50 Анна Стоянова/UA Назар Скрипник/UA Ганна Копійка/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Назар Скрипник/UA Анна Стоянова/UA Богдана Чепелюк/UA

15:00-15:50 Ганна Копійка/UA Микола Хшановський/UA Катеріна ді Чекка/IT

16:00-16:50 Богдана Чепелюк/UA Катеріна ді Чекка/IT Микола Хшановський/UA

17:00-19:00 ПЕРЕРВА

ЛЕКЦІЯ камерна сцена

19:00 Йорґ Біркенкьоттер/DE
“Чому Трістан?” - думки про (мою) композицію

/вхід вільний для всіх охочих/

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВИКЛАДАЧАМИ
/вхід тільки для учасників COURSE/

КЛАУС ЛАНҐ/AT ЕЛЬЖБЄТА СІКОРА/PL-FR ЙОРҐ БІРКЕНКЬОТТЕР/DE
10:00-10:50 Богдана Чепелюк/UA Анна Стоянова/UA Катеріна ді Чекка/IT

11:00-11:50 Ганна Копійка/UA Назар Скрипник/UA Микола Хшановський/UA

12:00-12:50 Назар Скрипник/UA Ганна Копійка/UA Анна Стоянова/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Анна Стоянова/UA Богдана Чепелюк/UA Назар Скрипник/UA

15:00-15:50 Микола Хшановський/UA Катеріна ді Чекка/IT Ганна Копійка/UA

16:00-16:50 Катеріна ді Чекка/IT Микола Хшановський/UA Богдана Чепелюк/UA

17:00-19:00 ПЕРЕРВА

ЛЕКЦІЯ камерна сцена

19:00 Клаус Ланґ/AT
Час товстий і час стрункий

/вхід вільний для всіх охочих/

Середа [16.03]



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВИКЛАДАЧАМИ
/вхід тільки для учасників COURSE/

камерна сцена

ENSEMBLE NOSTRI 
TEMPORIS
КОНСУЛЬТАЦІЇ
/вхід вільний для всіх 
охочих/

КЛАУС ЛАНҐ/AT
ЕЛЬЖБЄТА
СІКОРА/PL-FR

ЙОРҐ 
БІРКЕНКЬОТТЕР/DE

10:00-10:50 Анна Стоянова/UA Катеріна ді Чекка/IT Богдана Чепелюк/UA Ганна Копійка/UA

11:00-11:50 Назар Скрипник/UA Микола Хшановський/UA Ганна Копійка/UA Катеріна ді Чекка/IT

12:00-12:50 Ганна Копійка/UA Анна Стоянова/UA Назар Скрипник/UA Богдана Чепелюк/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Богдана Чепелюк/UA Назар Скрипник/UA Анна Стоянова/UA Микола Хшановський/UA

15:00-15:50 Катеріна ді Чекка/IT Ганна Копійка/UA Микола Хшановський/UA Назар Скрипник/UA

16:00-16:50 Микола Хшановський/UA Богдана Чепелюк/UA Катеріна ді Чекка/IT Анна Стоянова/UA

17:00-18:00 ПЕРЕРВА ПЕРЕРВА

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід тільки для учасників COURSE/

камерна сцена

18:00-19:20 Клаус Ланґ/AT

19:30-20:50 Йорґ Біркенкьоттер/DE Ельжбєта Сікора/PL-FR

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

10:00-10:50 Йорґ Біркенкьоттер/DE Ельжбєта Сікора/PL-FR

11:00-11:50 Клаус Ланґ/AT

12:00-12:50 Ганна Копійка/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Назар Скрипник/UA

15:00-15:50 Анна Стоянова/UA

16:00-16:50 Микола Хшановський/UA

17:00:17:50 Катеріна ді Чекка/IT

18:00-19:00 ПЕРЕРВА

19:00-20:30 СЕМІНАР ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ COURSE
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

Четвер [17.03]



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З ВИКЛАДАЧАМИ
/вхід тільки для учасників COURSE/

камерна сцена

ENSEMBLE NOSTRI 
TEMPORIS
КОНСУЛЬТАЦІЇ
/вхід вільний для всіх 
охочих/

КЛАУС ЛАНҐ/AT
ЕЛЬЖБЄТА
СІКОРА/PL-FR

ЙОРҐ 
БІРКЕНКЬОТТЕР/DE

10:00-10:50 Анна Стоянова/UA Катеріна ді Чекка/IT Богдана Чепелюк/UA Ганна Копійка/UA

11:00-11:50 Назар Скрипник/UA Микола Хшановський/UA Ганна Копійка/UA Катеріна ді Чекка/IT

12:00-12:50 Ганна Копійка/UA Анна Стоянова/UA Назар Скрипник/UA Богдана Чепелюк/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Богдана Чепелюк/UA Назар Скрипник/UA Анна Стоянова/UA Микола Хшановський/UA

15:00-15:50 Катеріна ді Чекка/IT Ганна Копійка/UA Микола Хшановський/UA Назар Скрипник/UA

16:00-16:50 Микола Хшановський/UA Богдана Чепелюк/UA Катеріна ді Чекка/IT Анна Стоянова/UA

17:00-18:00 ПЕРЕРВА ПЕРЕРВА

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід тільки для учасників COURSE/

камерна сцена

18:00-19:20 Клаус Ланґ/AT

19:30-20:50 Йорґ Біркенкьоттер/DE Ельжбєта Сікора/PL-FR

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

10:00-10:50 Йорґ Біркенкьоттер/DE Ельжбєта Сікора/PL-FR

11:00-11:50 Клаус Ланґ/AT

12:00-12:50 Ганна Копійка/UA

13:00-14:00 ПЕРЕРВА

14:00-14:50 Назар Скрипник/UA

15:00-15:50 Анна Стоянова/UA

16:00-16:50 Микола Хшановський/UA

17:00:17:50 Катеріна ді Чекка/IT

18:00-19:00 ПЕРЕРВА

19:00-20:30 СЕМІНАР ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ COURSE
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

П'ятниця [18.03]



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

09:00-09:40 Ганна Копійка/UA 11:30-12:10 Микола Хшановський/UA

09:50-10:30 Назар Скрипник/UA 12:20-13:00 Катеріна ді Чекка/IT

10:40-11:20 Анна Стоянова/UA 13:00-15:00 ПЕРЕРВА

15:00-17:00 ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід тільки для учасників COURSE/

Концертний зал ім. С. Людкевича

18:00 ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
КОНЦЕРТ. ТВОРИ УЧАСНИКІВ COURSE
/квитки можна придбати в касі Львівської філармонії/

Концертний зал ім. С. Людкевича

Йорґ Біркенкьоттер/DE Schwebung und Strenge для фортепіано solo (1991)**

Ельжбєта Сікора/PL-FR Cadenza для віолончелі solo (2006)**

Клаус Ланґ/AT die drei dirndln. для кларнета in B, скрипки і фортепіано (2007)**

Ганна Копійка/UA Harmony of Euler's Number для флейти, гобоя/англійського ріжка, скрипки, 
віолончелі і фортепіано (2016)*

Назар Скрипник/UA Non risoluto для кларнета in B, скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*

Анна Стоянова/UA After forever для гобоя/англійського ріжка, валторни in F, скрипки, віолончелі і 
фортепіано (2016)*

Микола Хшановський/UA Χιονοκάλυψη для флейти, кларнета in B, валторни in F і фортепіано (2016)*

Катеріна ді Чекка/IT Dédalo y sensación для скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*
* - світова прем'єра | ** - українська прем'єра

СПЕЦІАЛЬНА ПОДІЯ У КИЄВІ Зал Goethe-Institut

19:00 ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
КОНЦЕРТ. ТВОРИ УЧАСНИКІВ COURSE
/вхід вільний для всіх охочих/

Йорґ Біркенкьоттер/DE Schwebung und Strenge для фортепіано solo (1991)**

Ельжбєта Сікора/PL-FR Cadenza для віолончелі solo (2006)**

Клаус Ланґ/AT die drei dirndln. для кларнета in B, скрипки і фортепіано (2007)**

Ганна Копійка/UA Harmony of Euler's Number для флейти, гобоя/англійського ріжка, скрипки, 
віолончелі і фортепіано (2016)*

Назар Скрипник/UA Non risoluto для кларнета in B, скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*

Анна Стоянова/UA After forever для гобоя/англійського ріжка, валторни in F, скрипки, віолончелі і 
фортепіано (2016)*

Микола Хшановський/UA Χιονοκάλυψη для флейти, кларнета in B, валторни in F і фортепіано (2016)*

Катеріна ді Чекка/IT Dédalo y sensación для скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*
* - світова прем'єра | ** - українська прем'єра

Субота [19.03]



ПЛАН-КАЛЕНДАР COURSE

ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід вільний для всіх охочих/

камерна сцена

09:00-09:40 Ганна Копійка/UA 11:30-12:10 Микола Хшановський/UA

09:50-10:30 Назар Скрипник/UA 12:20-13:00 Катеріна ді Чекка/IT

10:40-11:20 Анна Стоянова/UA 13:00-15:00 ПЕРЕРВА

15:00-17:00 ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
РЕПЕТИЦІЇ
/вхід тільки для учасників COURSE/

Концертний зал ім. С. Людкевича

18:00 ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
КОНЦЕРТ. ТВОРИ УЧАСНИКІВ COURSE
/квитки можна придбати в касі Львівської філармонії/

Концертний зал ім. С. Людкевича

Йорґ Біркенкьоттер/DE Schwebung und Strenge для фортепіано solo (1991)**

Ельжбєта Сікора/PL-FR Cadenza для віолончелі solo (2006)**

Клаус Ланґ/AT die drei dirndln. для кларнета in B, скрипки і фортепіано (2007)**

Ганна Копійка/UA Harmony of Euler's Number для флейти, гобоя/англійського ріжка, скрипки, 
віолончелі і фортепіано (2016)*

Назар Скрипник/UA Non risoluto для кларнета in B, скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*

Анна Стоянова/UA After forever для гобоя/англійського ріжка, валторни in F, скрипки, віолончелі і 
фортепіано (2016)*

Микола Хшановський/UA Χιονοκάλυψη для флейти, кларнета in B, валторни in F і фортепіано (2016)*

Катеріна ді Чекка/IT Dédalo y sensación для скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*
* - світова прем'єра | ** - українська прем'єра

СПЕЦІАЛЬНА ПОДІЯ У КИЄВІ Зал Goethe-Institut

19:00 ENSEMBLE NOSTRI TEMPORIS
КОНЦЕРТ. ТВОРИ УЧАСНИКІВ COURSE
/вхід вільний для всіх охочих/

Йорґ Біркенкьоттер/DE Schwebung und Strenge для фортепіано solo (1991)**

Ельжбєта Сікора/PL-FR Cadenza для віолончелі solo (2006)**

Клаус Ланґ/AT die drei dirndln. для кларнета in B, скрипки і фортепіано (2007)**

Ганна Копійка/UA Harmony of Euler's Number для флейти, гобоя/англійського ріжка, скрипки, 
віолончелі і фортепіано (2016)*

Назар Скрипник/UA Non risoluto для кларнета in B, скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*

Анна Стоянова/UA After forever для гобоя/англійського ріжка, валторни in F, скрипки, віолончелі і 
фортепіано (2016)*

Микола Хшановський/UA Χιονοκάλυψη для флейти, кларнета in B, валторни in F і фортепіано (2016)*

Катеріна ді Чекка/IT Dédalo y sensación для скрипки, віолончелі і фортепіано (2016)*
* - світова прем'єра | ** - українська прем'єра

Понеділок [21.03]



народилася у Львові у 1943  р. У 1963  р. вона
закінчила музичний ліцей у Ґданську. Після на-
вчання у Варшавській вищій школі музики як
звукорежисер, вона продовжила свої студії у
сфері електроакустичної музики у Парижі у

П'єра Шеффера та Франсуа Бейля у Groupe de Recherches Musicales
(1968—1970). Згодом, повернувшись до Варшави, вона вивчала
композицію під керівництвом Тадеуша Баірда і Збіґнєва Рудзіньс-
кого. У той час Ельжбєта Сікора разом із Кшиштофом Кніттелем та
Войцєхом Міхнєвським заснувала композиторську групу KEW, з
якою вона виступала у Польщі, Швеції, Австрії та Німеччині. Завдяки
ґранту від Французького уряду Ельжбєта Сікора переїхала до Пари-
жа, де вона відвідувала курс комп'ютерної музики в IRCAM’і та на-
вчалася у Бетсі Жолас. Вона також отримала ґрант від міста
Мангайма і Фундації Костюшка, який дав їй можливість вивчати
комп'ютерну музику у Джона Човнінґа у студії електронної музики
CCRMA у Стенфордському університеті. Вона давала лекції з елект-
роакустичної музики в Ангулемі (Франція) у Консерваторії та Школі
мистецтв. Вона також була запрошеним викладачем композиції в
Університеті в Чикаго і викладала на Факультеті мультимедіа в Му-
зичному університеті у Варшаві. Тепер вона є артистичним дирек-
тором фестивалю Musica Electronica Nova у Вроцлаві. Серед
нагород, які здобула композиторка: відзнаки на Конкурсі молодих
композиторів Польської спілки композиторів (1978, за твір «Згідно з
Паскалем») та Конкурсі електроакустичної музики в Буржі (1980, за
твір «Безплідна земля» і «Листи до М.»), друге місце на композитор-
ському конкурсі ім. К. М. Вебера у Дрездені (1978, за оперу «Аріад-
на»), перше місце на конкурсі у Мангаймі (1982, за «Герніка»), дві

нагороди від SACEM (Товариства авторів, композиторів та музичних
видавців) у 1994: нагорода Prix Pedagogique за твір «Chant'Europe» і
Prix du Printemps за творчі досягнення протягом життя. У 1996  р.
композиторка отримала нагороду «Новий музичний талант» від
SACD (Товариства авторів та композиторів драми) за оперу
«L’Arrache-coeur» («Викрадач. У 1997  р. композиторку нагородили
Орденом «За заслуги перед Республікою Польща», а у 1998 Польсь-
ке радіо Ґданськ оголосило її «Особистістю року». До нагород Ельж-
бєти Сікори належить також Künstlerinnenpreise від міста
Гайдельберґ (2000), спеціальнийи приз від журі l’Académie du Disque
Lyrique за «Le Chant de Salomon» та «Eine Rose als Stütze» (2003),
французький Орден мистецтв та літератури від Міністра культури
Франції (2004), нагорода Шторм року від Gazeta Wyborcza (2007 р.).
У 2012  р. Ельжбєта Сікора отримала нагороду Нептун — найвищу
мистецьку відзнаку від мера міста Ґданськ; а у 2013 р. на вона отри-
мала щорічну нагороду для польських композиторів, а також спеці-
альну нагороду від Міністра культури й національної спадщини
Польщі з медаллю «Gloria Artis». Вона також отримала медаль за за-
слуги від мера міста Вроцлав, а також стала міжнародною представ-
ницею Вроцлавської філармонії. Її остання опера «Мадам Кюрі»,
прем'єра якої відбулася у Ґданську у листопаді 2011 р., здобула по-
хвалу критиків та ентузіазм з боку публіки, а також нагороди Шторм
року, Splendor Gedanensis від мера міста Ґданська, і нагороду Gryf
від Поморської провінції. DVD-версія «Мадам Кюрі» здобула на-
городу Золотий Орфей від Académie du Disque Lyrique в Парижі у
2013  р. Оперу нещодавно виконували у Тяньцзіні (Китай). Список
творів Ельжбєти Сікори включає понад 60 композицій. Її твір буде
одним з трьох творів, які репрезентуватимуть Польщу на Світових
днях музики у Південній Кореї у 2016 р. Її твори видавали такі ви-
давництва, як PWM, Chant du Monde та Ariadne Verlag. Її музика ви-
конується по всьому світу і є доступна на CD й DVD.



народився 1963 р. у Дортмунді. Навчався
композиції у Ніколауса Губера і фортепі-
анного виконавства у Детлефа Крауса та
Катеріни Віскерс у Folkwang Universität
der Künste в Ессені протягом 1982—1989.

Навчання композиції Йорґ Біркенкьоттер продовжив під керівницт-
вом Гельмута Ляхенмана у Державній вищій школі музики і сценіч-
них мистецтв у Штутгарті протягом 1990—1994. Серед його нагород
і стипендій — резиденції у Künstlerhof Schreyahn (1989—1990, сти-
пендія від уряду Нижньої Саксонії) та у Villa Massiom у Римі
(1994—1995), перший приз на конкурсі Internationale Gaudeamus
Muziekweek в Амстердамі (1992), а також приз Шнайдера-Шотта у
Майнці (1994). Його музику виконували в Австрії, Бельгії, Китаї,
Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Південній
Кореї,Швейцарії і США.
Йорґ Біркенкьоттер викладав теорію музики у Музичній школі
Дортмунда протягом 1990—2002 р., а також композицію у Вищій в
школі музики і сценічних мистецтв у Франкфурті-на-Майні
у 2002—2003 р. Як запрошений викладач він викладав композицію
в Університеті Hansei у Кунпхо та проводив майстер-клас із компо-
зиції в Університеті Yonsei у Сеулі (2005—2006). Йорґ також викла-
дав композицію у Вищій школі мистецтв у Бремені з 2011  р.
Основний творчий доробок Йорґа Біркенкьоттера становлять ор-
кестрові та камерні твори.Його музику видає Breitkopf & Härtel.

народився у 1971 р. у Ґраці (Австрія), і мешкає
у Штайріш-Лясніці (Австрія). Він закінчив
Університет музики й драматичних
мистецтв у Ґраці з відзнакою як компо-
зитор та органіст. Його вчителями були

Германн Маркус Пресль, Беат Фуррер і Йон Хі Пак-Паан. Клаус Ланґ
з 2006 р. викладає композицію у своїй альма-матер у Ґраці. У 2008 р.
він викладав на Курсах нової музики у Дармштадті. У 2010 р. Клаус
Ланґ отримав композиторську нагороду Andrzej-Dobrowolski-
Komponistpreis від уряду Штирії. У його доробку— сучасні опери, му-
зика до театру, твори для хору, камерна й електроакустична музика,
музика для органа й твори для оркестру. Клаус Ланґ любить чай і не
любить газонокосарок і Ріхарда Ваґнера. Його музика не є способом
для передачі позамузичних змістів, як то емоцій, філософських чи
релігійних ідей, політичної пропаганди, реклами тощо. Він трактує
музику як вільний і самодостатній акустичний об'єкт. У своїй праці
він дає зву́кові можливість розкрити внутрішні багатства цього яви-
ща. Лише коли звук є лише звуком, його можна сприймати тим, чим
він справді є— часовим феноменом— озвученим часом. Клаус Ланґ
трактує час як основний матеріал композитора і як фундаменталь-
ний зміст музики. На його думку музичний матеріал — це час, який
сприймається через звук, а об'єктом музики є переживання часу
через слухання.Музика— це озвучений (почутий) час.



Ганна
Копійка

народилася у 1983 р. У

2000  р. закінчила школу

хорового мистецтва (зараз

школа хорового мистецтва

ім. С.  К. Крижановського) в

Одесі (11 класів) за спеціаль-

ностями хоровий спів та фор-

тепіано, а також Рішельєвський

ліцей (математичний клас). Всту-

пила в Одеський національний універси-

тет ім. І.  І.  Мечникова, який закінчила у

2006 р., отримавши кваліфікацію
магістра

математики, а також в Одеську державну

консерваторію (закінчила 2 курси на фор-

тепіанному факультеті заочно). З 2006  р.

працювала в Одеській ак
адемії будівницт-

ва й архітектури викладачем на кафедрі

вищої математики. У 2012  р. вступила в

Одеську національну музичну академію

ім. А. В. Нежданової на другий к
урс компо-

зиторського факультету в клас доц. Юлії

Гомельської. Зараз навчається у магістра-

турі. Авторка камерної, хорової і сим
фо-

нічної музики. Лауреат Міжнародного

конкурсу молодих композиторів ім.  І.  Ка-

рабиця (II премія, Київ 2015).

Назар
Скрипник

народився у 1992 р. у Терно-

пільській області. Він закінчив

Тернопільське музичне у
чилище

(теорія музики). Зараз навчається

на п’ятому курсі Львівської

національної музичної академії

ім. М. Лисенка (композиція у Віктора

Камінського та електроак
устична музика й

композиція у Остапа Мануляка). Назар

брав участь у Міжнародних майстер-кла-

сах сучасної музики COURSE (2013, 2015).

Його твори звучали на таких фестивалях,

як «Музичні зустрічі польськ
ої та українсь-

кої молоді» (Львів, 2012, 2014), «VOX

ELECTRONICA» (Львів, 2014), «Контрасти»

(Львів, 2014), «Два дні й дві ночі нової
му-

зики» (Одеса, 2015), «aXes. Triduum Muzyki

Nowej» (Краків, 2015).

АннаСтоянова
народилася 1991 року в Одесі. У 2009 році

закінчила ОССМШІ ім. П. С. Столярського за

фахами фортепіано і музи
кознавство (клас

фортепіано – І.  Л. Дідушок, з 2005 року –

К. В. Арнаутова; музикознавст
во — І. О. Но-

вікова, Т. О. Близнюк). Факультативно
відві-

дувала заняття з композ
иції у

А. С. Томльонової.

У 2014 році закінчила Одеську

Національну музичну академію

ім. А.  В.  Нежданової за фахами

композиція (клас доц. Ю. О. Го-

мельської) та музикознавство (клас

проф. О.  І.  Самойленко). Нині є аспі-

ранткою 2-го року навчання тієї ж

академії за фахом «композиція» (твор-

чий керівник– доц.Ю. О. Гомельська).

Лауреатка міжнародних конкурсів моло-

дих композиторів: Міжнар
одного конкурсу

«Vivat, Musica» (Нова Каховка, 2006), кон-

курсу-фестивалю «Donbas Modern Music

Art-2013» (1 премія, Донецьк, 2013); Між-

народного конкурсу молодих компо
зито-

рів «ПенtaTON» (1 премія, Миколаїв,

2013); Всеукраїнського конкур
су молодих

композиторів імені І.  Кар
абиця (диплом,

Київ, 2012; 1 премія, Київ, 2015). Вона

також є учасником фестивалів сучасної

музики: Міжнародного фестивалю

молодих композиторів та виконавців

«Дні нової музики» (Харків, 2012); Між-

народного фестивалю «Два дні й дві

ночі нової музики» (Одеса, 2015).



Катеріна
ді Чекка

народилася 1984 р. у Лейдені.

Навчалася композиції у
Консер-

ваторії Санта Чечілія у Римі під

керівництвом Лючано Пелозі і за-

кінчила її з відзнакою. Раніше здо-

була диплом магістра у тому ж

навчальному закладі як
піаністка. Ок-

рім того має диплом бака
лавра і магістра з

філософії (обидва з відзнакою) в універ-

ситеті Roma Tre. У 2012—2013  рр. відвіду-

вала курси Алессандро Со
лбіаті у Катанії, а

також у Campus Internazionale di Musica у

Сермонеті. У 2014  р. брала участь у майс-

тер-класі із композиції Івана
Феделє у На-

ціональній академії Санта Чечілія. З

2015  р. вона навчається на магістратурі

Консерваторії ім. Арріґо Бойто у Памрі за

напрямком електронна музика під керів-

ництвом Хав'єра Торрес Мальдонадо. Ка-

теріна стала фіналісткою міжнародних

конкурсів (нагорода Salvatore Martirano

2013, нагорода Premio San Fedele 2015,

конкурс Feeding music – Music for Expo

2015), а також отримувала замовлення в
ід

World Exposition 2015, Stagione Rondò,

Культурного центру Сан-Феделе, Festival

Pontino та Fondazione Spinola Banna per

БогданаЧепелюк
народилася 21 травня 1995 року на Віннич-

чині. З 2010 по 2014 навчалась у Він-

ницькому училищі культури і мистецтв

ім. М. Д. Леонтовича як піаністка.
У 2014 році

вступила до Львівської н
аціональної музич-

ної академії ім. М. Лисенка і зараз навчає
-

ться там у класі композиції проф
.  Віктора

Камінського. Учасниця конкурсів «Харківсь-

кі асамблеї» (2012, 2014), «Конкурс юних

композиторів пам’яті Рев
уцького» (Чернігів,

2013), «Конкурс композиторів ім
.  І. Караби-

ця» (Київ, 2013, 2014). Свої перші твори

почала писати у 2011 році. Здебільшого

цікавиться сферою вокально-інструмен-

тальної музики.

l’Arte, де вона також була компо-

зитором-резидентом у 2015  р. Її

твори звучали у Німеччині, Італії,

Іспанії, Швеції, Швейцарі
ї та США у

виконанні таких ансамблів, як

Ensemble Mosaik, Divertimento En-

semble, Ensemble Tema, Ensemble

Alternance. З 2013 по 2015, перемігши

у відкритому конкурсі, працювала ви-

кладачем теорії музики та виховання

слуху у Консерваторії Санта Чечілія.

Твори Катеріни ді Чекка
публікує видав-

ництво Edizioni Suvini Zerboni у Мілані.

Микола
Хшанoв-
ський

народився 19 грудня 1991

року на Вінниччині. У 2007

вступив до Рівненського му-

зичного училища і в 2011 за-

кінчив його як теоретик. Свої

власні твори почав писати з кін-

ця 2010 року. У 2011 вступив до

Львівської національної
музичної акаде-

мії ім.  М.  В.  Лисенка і навчається та
м у

магістратурі у Остапа Мануляка (клас

композиції і електроаку
стичної музики).

Учасник третіх та четверт
их міжнародних

майстер-класів «COURSE» (Київ, 2014,

2015), учасник фестивалів «Музичні зу-

стрічі польської та української молоді»

(Львів, 2014), «VOX ELECTRONICA» (Львів,

2014, 2015), «Контрасти» (Львів, 2014,

2015), «Два дні й дві ночі нової музики»

(Одеса, 2015), «ДОНКУЛЬТ» (Львів, 2015),

«aXes. Triduum Muzyki Nowej» (Краків,

2015). Сфера зацікавлень: кам
ерна інстру-

ментальна, електронна експериментальна,

електроакустична музика.



Український колектив, який спеціалізується на виконанні сучасної класичної му-
зики. Ансамбль створили у 2007 році у Києві композитор і гобоїст Максим Коло-
мієць та композитор і піаніст Олексій Шмурак. Розпочавши свою діяльність з
презентації київській публіці антологій музичного авангарду і модернізму, а та-
кож монографічних концертів класиків XX сторіччя Джачінто Шелсі і Бернда
Алоїса Циммерманна, ансамбль взяв курс на пропагування творчого доробку
найяскравіших сучасних композиторів різного покоління.
Починаючи з 2010 року керівни-
ком ENT є композитор та музич-
ний менеджер Богдан Сегін.
З  цього часу ансамбль стає по-
стійним учасником всіх най-
головніших фестивалів нової
музики в Україні, регулярно реа-
лізовує різноманітні власні твор-
чі проекти та активно починає
гастролювати за кордоном.
У 2012 ENT став ініціатором та
організатором проведення Між-
народних майстер-класів нової музики COURSE, які з того часу відбуваються в
Україні регулярно.
У березні 2013 ансамбль став співорганізатором та активним учасником Україн-
ської бієнале нової музики.
У 2011 році за підтримки Польського Інституту у Києві вийшла аудіокнига

“Тарас Прохасько і Сергій Жадан чи-
тають вірші Чеслава Мілоша”. Музика
до неї була написана Олексієм Шму-
раком, Богданом Сегіним і Максимом
Коломійцем, виконана і записана ENT.
У 2012 ENT випустив свій перший ау-
діо-диск “LIVE”, до якого увійшли най-
кращі концертні записи з проектів
2011—2012 рр.
Ансамбль тісно співпрацює з сучасни-
ми композиторами різних поколінь та
різних країн, відкриваючи нові імена,
ініціюючи появу нових творів та вико-
нуючи їх на різноманітних фестивалях
сучасної класичної музики та у кон-
цертних програмах власних творчих
проектів.
ENT відкритий до співпраці з пред-
ставниками інших сфер мистецтва і
мистецькими організаціями, ініціює
кросдисциплінарні проекти, поєдную-
чи нову класичну музику із візуальним
мистецтвом, поезією, театром та кіно.
www.entmusic.org

Ensemble NostriTemporis (ENT)



БогданаЧепелюк
народилася 21 травня 1995 року на Віннич-

чині. З 2010 по 2014 навчалась у Він-

ницькому училищі культури і мистецтв

ім. М. Д. Леонтовича як піаністка.
У 2014 році

вступила до Львівської н
аціональної музич-

ної академії ім. М. Лисенка і зараз навчає
-

ться там у класі композиції проф
.  Віктора

Камінського. Учасниця конкурсів «Харківсь-

кі асамблеї» (2012, 2014), «Конкурс юних

композиторів пам’яті Рев
уцького» (Чернігів,

2013), «Конкурс композиторів ім
.  І. Караби-

ця» (Київ, 2013, 2014). Свої перші твори

почала писати у 2011 році. Здебільшого

цікавиться сферою вокально-інструмен-

тальної музики.






