Володимир Шабашевич
Український композитор-пісняр
Віхи життя та творчості
Народився 23 жовтня 1946 р. у Чернівцях на Буковині,
чудовому співучому краю, звідки вийшли багато українських
співаків і композиторів.
Після того, як закінчив Костромський музично-педагогічний
інститут (1968 р.), почав працювати викладачем диригування у
Чернівецькому педагогiчному училищi. У 1977 р. ансамбль
"Марічка"
відроджений
композитором
Володимиром
Шабашевичем, і який він очолював її до 1991 р., переживає пік
популярності.
У цей період з’являються нові пісні, які він писав для
"Марічки" та виконавців нашої української естради Н. Яремчука, Л.
Сандулеси, Алли Кудлай, О. Гаркавого та інших. Так з’явилися
пісні на слова В. Крищенка: "Усмiхнися менi", "Материнське
слово" ("Рiдне слово моє"), "Отчий край", "Спомин", "По малину",
"А я боюся", "Птахи летять" на слова І. Лазаревського, "Зависока
мила" на слова А. Драгомирецького (їх виконував ансамбль
"Марічка").
Найкращі пісні Володимира Шабашевича: "Усміхнися
мені" (В. Крищенко), "А я боюся" (В. Крищенко), "Зависока мила"
(А. Драгомирецький ), "Заповітна пісня" (В. Герасимов),
"Материнське слово" (В. Крищенко), "Отчий край" (В. Крищенко),
"По малину" (В. Крищенко), "Птахи летять" (І. Лазаревський),
"Спомин" (В. Крищенко), "Море" (В. Герасимов).
Ці пісні звучали по радіо і телебаченню, були дуже популярні,
крім цього є багато інших чудових пісень. В 1991 році Володимир

Шабашкевич виїхав до Канади, де проживає дотепер (м. Торонто).
В 2008 р., з нагоди святкування 600-річчя Чернівців, відбувся
авторський концерт композитора, на якому його пісні співали різні
виконавці, а після концерту була церемонія відкриття Зірки імені
Володимира Шабашевича на Алеї Зірок в центрі міста.
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