Табачник Ян Петрович
Народний артист України, Маестро "Золотий
акордеон", переможець конкурсу "Золота Мінора", кавалер
міжнародного Ордена Миколи Чудотворця , композитор,
виконавець, аранжувальник.
Віхи життя та творчості
Народився 31 липня 1945 року в Чернівцях. Закінчив культурно освітнє училище у Чернівцях, згодом - музично-педагогічний інститут у
Мелітополі.
Тепер живе і працює в Києві.
Яном Табачником записана велика кількість платівок, альбомів, аудіо
та відеокасет, компакт-дисків, які користуються великою популярністю у
шанувальників мистецтва. Сам Маестро переконаний, що грати народну
музику може тільки самобутній і віртуозний музикант, що душею і тілом
відчуває кожну ноту... Цьому, на його думку, не вчать у консерваторіях... Це
потрібно по-справжньому вистраждати...
Ще в 1976 році фірма грамзапису "Мелодія" звернулась до Яна
Табачника з пропозицією про випуск його платівки. Для молодого
виконавця, що вже мав ім'я на естраді у Радянському Союзі, що вже
подорожував у складі відомих колективів це - подія.
Далі було співробітництво Яна Табачника і його вчителя Леоніда
Затуловського, дружба і спільна робота яких триває ось вже 35 років.
Ян Табачник звертається до народних мелодій, любить і майстерно
виконує їх на єврейській, російській та українській мовах.
Група "Новий день" прекрасне дитя керівника і відомого музикантавіртуоза. Відомі диск "Здрастуй, акордеон!", альбом "lndifference" та інші -

це пісні групи на вірші Табачника, в основу яких лягли особисті враження
музикантів, що побували у багатьох країнах світу і зустрічалися з різними
музикантами. А тріумфальні гастролі Маестро і його музикантів по Америці,
Австралії, Ізраїлю, Німеччині, Польщі та інших державах підкорили слухачів
цих країн.
Гарними вокальними даними і технікою виконання володіють
учасники групи і вихованці Я. Табачника Т. Недільська, С. Афанасьєв, які
доносять до слухача складні композиції, текст яких не менш важливий, ніж
музика. Я. Табачник і Ю. Гершензон створили оригінальні аранжування і
обробки. За довгі роки талановитий колектив виробив свій музичний
напрямок, свій неповторний стиль.
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