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РОМАНТИКА РОМАНСУ

У рамках Другого міжнародного музичного фестивалю «О-ФЕСТ» 1 червня у МКЦ ім. Івана Козловського відбулася творча 
зустріч «Романтика романсу» з співаком і літератором Тоомасом Кутером з Естонії. 
 
Тоомас Куттер-співак отримав визнання як виконавець російських романсів та камерних пісень різних народів. Його концерти в 
Росії, США, Німеччині, Італії, Ватикані, Греції, Білорусі, Фінляндії, Литві і Латвії супроводжував незмінний успіх. Випустив
сольний диск з російськими, американськими та естонськими романсами «Мій шлях» (2006). 
 
Творче амплуа Т. Куттера як літератора становлять казки, новели і лірика: збірка казок «Хлопчик і Сновидіння» (1994), казка 
«Казка про свіжому диханні» (1995), казка «Дівчинка повного місяця» (1996), збірка лірики «Шлях до любові» ( 2002), «Вірші й 
казки» (рос., Санкт-Петербург, 2003), збірка казок «Світильник серця» (2004). 
 
Автор вокального циклу «Шлях до любові» (разом з комп. А. Кечеком, 2004) та музичної казки «Забута казка» (разом з комп. Ю. 
Дмитрієвим, 2002).
Т. Кутер - президент Міжнародного конкурсу молодих вокалістів ім. К. Таев, чл.-кор. Російської Академії російської словесності 
та образотворчих мистецтв ім. Г. Державінa, лауреат Моcковського міжнародного фестивалю «Золота осінь в 
Тушино» (Москвa, 2007, 2011). 
  
На творчий зустрічі у МКЦ ім. Івана Козловського Тоомас Кутер виконував зарубіжні та російські романси, серед яких популярні 
«До музики»   Ф. Шуберта, «Радощі кохання»  Ж. П. Мартіні, «Заборонена мелодія»  С. Гастальдона , «Утро туманное» А. 
Абаза, «Я встретил Вас» (старовинний романс, який свого часу чудово виконував І.С.Козловський), а також твори естонських 
композиторів, написані на власні вірші.
 
На творчому  вечорі були присутні представники Посольства Естонії в Україні, а також шанувальники жанру романсу. Вечір 
супроводжувала виставка творів художниці Тіни Оясте.
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Київський національний академічний театр оперети 

Адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 53/3 

E-mail: opereta@ukr.net 

www.operetta.com.ua

Замовлення квитків, бронювання: 

каса театру - тел. (044) 287-62-57 (з 11:00 до 19:00, перерва з 16:00 до 17:00) 

адміністратори - тел. (044) 287-26-30 

Відділ продажу (колективні замовлення квитків): (044) 287 01 12  

Інші каси театру: ТЦ Квадрат на ст. м. Лук'янівська 

тел. +380960101216, +380662207488 

ТЦ "НАВІГАТОР" на ст. м. Дружба Народів 

тел. +380960101218, +380662207023 
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