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MATTHIAS KENDLINGER 
MUSIC FESTIVAL
9–13 July in Mirror Hall at Lviv National Opera & Ballet 
Theatre (28 Svobody Ave.) and S. Ludkevich Concert Hall 
at Lviv National Philharmonic Society (7 Tchaikovsky St.)

МУЗИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МАТТІАСА КЕНДЛІНГЕРА
9–13 липня. Дзеркальна зала  
львівського національного театру опери та балету 
(пр. Свободи, 28) та концертний зал Львівської національної 
філармонії ім. С. Людкевича (вул. Чайковського, 7)

Now in its third year, the Matthias Kendlinger Music Festival is one of Lviv’s 
most important cultural events. Organised by Austrian conductor, composer, 
and impresario Matthias Kendlinger, the festival draws world-renowned art-
ists to the Western Ukrainian capital each summer to perform selected piec-
es by Maestro Kendlinger. Leopolitan classic music lovers and guests of the 
city are always delighted by performances by the K&K Philharmoniker, and 
the Ukrainian National Choir Lviv, and will be pleased to see all these groups 
at this year’s festival. Some of the world’s most successful classical stars will 
wow audiences in the heart of Leopolitan summer, from 9–13 July. Festival-
goers will be able to see the premieres of the concertos ‘The Lost Son’ and vi-
olin concerto ‘Galaxy’. 
 July 9.  The festival kicks off on 9 July with the Galaxy Concerto for violin 
and orchestra performed by the K&K Philharmoniker. The young musicians 
have filled European concert halls with their transparent sound full of nuanc-
es and fine dynamics. Concertgoers can also look forward to the performance 
of conductor Taras Lenko and Armenian-French violinist Robert Stepanian, 
known for his beautiful performances with the Austrian orchestra. 
 July 10.  Music lovers won’t want to miss the The Priest ouverture and Song 
of Life for piano and bass on 10 July, at Mirror Hall at Lviv’s iconic Opera & Ballet 
Theatre which will also host the world premiere of The Lost Son symphonic po-
em for piano. That performance will feature the splendid Andrii Zarytskyi (bass) 
and rising Austrian pianist Philipp Scheucher, who recently won first prize at the 
University of Cologne’s ‘Karl-Robert Kreiten Musikwettbewerb” piano competition. 
 July 11.  Music aficionados will get another chance to admire the skills 
of Philipp Scheucher on 11 July during the concert featuring the Larissa 
concerto for piano and orchestra, the Healing meditative poem for string 
orchestra, and the Manipulation symphony alongside the Ukrainian  
National Choir Lviv and the K&K Philharmoniker, led by young conduc-
tor Maximillian Kendlinger. A talented accordionist and percussionist,  
Maximillian made his conducting debut in 2016 and has since become 
a regular at the rostrum at concerts across Europe. 
 July 13.  The final day of the festival (13 July) will see Matthias Kendlinger 
himself conduct the K&K Philharmoniker at Lviv’s famed Philharmonic Con-
cert Hall in a superb concert featuring The Lost Son symphonic poem and 
Human Rights symphony for orchestra, choir, and soloists – Anna Shumarina  
(soprano), Oleg Lanovyy (tenor), and Stepan Drobit (baritone). Kendlinger 
took after his father by picking up the accordion at age five, explaining why 
his early works feature waltzes and polkas for the accordion. The musical so-
phistication of Matthias Kendlinger is always a huge delight, so don’t miss 
your chance to see this spectacular summer event! For more information and 
ticket booking, please visit kkphil.at/ or facebook.com/KKphilharmoniker/. 

Вже втретє у Львові проводиться музичний фестиваль Маттіаса Кендлін-
гера – один з найочікуваніших мистецьких заходів культурного календа-
ря нашого міста. Організований австрійським диригентом, композитором 
та імпресаріо Маттіасом Кендлінгером, фестиваль щороку приваблює до 
західноукраїнської столиці відомих артистів для виконання вибраних тво-
рів маестро Кендлінгера. Львівську публіку з 9 по 13 липня чекають висту-
пи K&K Philharmoniker, Українського національного хору «Львів» та найуспіш-
ніших зірок світу класичного мистецтва. До уваги відвідувачів фестива-
лю прем'єрні виконання симфонічної поеми для фортепіано "Блудний син" 
і концерту для скрипки з оркестром "Галактика". 
 9 липня.  Фестиваль почнеться з виконання K&K Philharmoniker концерту 
для скрипки та оркестру «Галактика». Музиканти оркестру успішно виступа-
ють у численних європейських концертних залах, сповнюючи їх своїм прозо-
рим звуком, наповненим нюансами і тонкою динамікою. Любителі музики 
з нетерпінням чекають появи на сцені диригента Тараса Ленька та вірмен-
сько-французького скрипаля Роберта Степаняна, відомого своїми прекрас-
ними виступами з австрійським оркестром.
 10 липня.  В цей день в дзеркальному залі Львівського театру опери та 
балету музичні поціновувачі можуть почути увертюру та "Пісню життя" для 
фортепіано та басу з опери "Священник" та світову прем'єру симфонічної 
поеми для фортепіано "Блудний син". Виступатимуть бас Андрій Зарицький  
і талановитий австрійський піаніст Філіп Шойхер, який нещодавно ви-
грав перше місце в конкурсі піаністів ”Karl-Robert Kreiten Musikwettbewerb”, 
що проводився в Кельнському університеті.
 11 липня.  Прекрасна можливість почути виступ Філіпа Шойхера 11 липня  
під час концерту для фортепіано та оркестру "Лариса", а також медитативну 
поему для струнного оркестру “Зцілення”, симфонію №1 "Маніпуляція" ра-
зом з Українським національним хором "Львів" та K&K Philharmoniker під ке-
рівництвом молодого диригента Максиміліана Кендлінгера. Талановитий 
акордеоніст і перкусіоніст, Максиміліан дебютував як диригент у 2016 році 
і відтоді регулярно виступає на сценах та в концертних залах по всій Європі.

 13 липня.  У завершальний день фестивалю сам Маттіас Кендлінгер  
диригуватиме K&K Philharmoniker у концертному залі Львівської націо-
нальної філармонії під час виконання симфонічної поеми "Блудний син" 
та симфонії для оркестру, хору та солістів "Права людини" за участю Анни 
Шумаріної (сопрано), Олега Ланового (тенор), Степана Дробіта (баритон). 
Маттіас Кендлінгер успадкував музичні здібності від свого батька, почав-
ши навчатись грати на акордеоні у віці п'яти років, чим, зокрема, поясню-
ється, чому його ранні роботи включають вальси і польки для акордеону. 
Музична витонченість М. Кендлінгера завжди є величезною насолодою, 
тому не пропустіть свій шанс побувати на цьому вражаючому літньому 
святі музики! Додаткова інформація та замовлення квитків – на сайті 
www.kkphil.at або facebook.com/KKphilharmoniker.
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