Степан Сабадаш (1920-2006)
Український хоровий диригент і композитор,
Заслужений діяч мистецтв УРСР.

Віхи життя та діяльності
Народився 5.11.1920 р. у с. Ванчинець Новоселицького району
Чернівецької області. Музикою почав захоплюватися ще у дитинстві, але
шляхи до справжньої музики за часів боярської Румунії були закриті для
бідного селянського хлопця. Його мрії почали здійснюватися тільки після
встановлення Радянської влади на Буковині.
Серйозна творча робота почалась в 1944 - 45 рр., коли С. Сабадаш
почав керувати військовим самодіяльним оркестром. У 1956 р. С. Сабадаш
закінчив диригентсько-хоровий відділ Чернівецького музучилища і працював
керівником хорових колективів та естрадних оркестрів у кінотеатрі і на
різних підприємствах м. Чернівців. До 1967 р. жив у Чернівцях, був
концертмейстером Чернівецького музично- драматичного театру ім. О.
Кобилянської, очолював вокальний ансамбль "Марічка". З 1967 до 1970 рр. керівник вокального ансамблю Київського Жовтневого палацу культури.
Пісенну музику почав писати з 1951 року. Тема його творчості патріотичні, ліричні та жартівливі пісні. Найбільш відомі його твори - пісня
"Марічка" - відзначена на обласному конкурсі самодіяльних композиторів
пісні "Чернівецький вальс", "Пісня про Лук'яна Кобилицю", "Вареники",
"Пісня з полонини", "Пісня про трембіту" та ін. Його перу належить обробка
багатьох українських народних пісень.
В 1959 р. С. Сабадаша обрано головою об'єднання самодіяльних
композиторів Буковини. "Пісні та хори" - перша збірка творів талановитого

композитора. Сюди ввійшли найбільш відомі його власні твори та народні
пісні в його обробці.
Помер Степан Олексійович 28 серпня 2006 року у м. Києві. Похований
на Байковому кладовищі.
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