КАТЕРИНА БУЖИНСЬКА
Співачка, Народна артистка України
Віхи життя і творчості
Катерина Бужинська – частина історії Української культури!Кожен її
номер – незабутнє шоу! Її фото прикрашають обкладинки глянцевих
журналів!Вона співає на 7 мовах: англійській, італійській, івриті, іспанською,
російською, українською, болгарською!
Катерина Володимирівна Бужинська народилась 13 серпня 1979 року в
місті Норильськ, де прожила три роки. Згодом родина переїхала до Чернівців,
на батьківщину матері. На початку кар'єри виступала під прізвищем батька
Ящук, пізніше взяла прізвище матері — Бужинська.
Успіхи Катерини Ящук на початку творчого шляху пов'язані з дитячим
ансамблем «Дзвінкі голоси» при палаці піонерів в Чернівцях та вчителем
Марією Когос. В 1994 році Катерина стає фіналісткою програми першого
каналу «Утренняязвезда». Після закінчення 9 класів Чернівецької середньої
школи № 33, в 1993 році вступає до Чернівецького музичного училища імені
С. Воробкевича. В 1995 році Катерина Бужинська стає переможницею
престижних українських пісенних конкурсів «Дивограй», «Первоцвіт»,
«Кольорові сни», «Червона рута».
В 1996 році Катерина Бужинська бере участь на фестивалі «Веселад» та
здобуває перше Гран-прі. В тому ж році, за запрошенням свого продюсера
Юрія Квеленкова, їде до Києва, де, склавши іспити, вступає до другого курсу
Київського інституту музики імені Р. М. Глієра на відділення «Естрадного
вокалу». В 1997 році отримує Гран-прі на фестивалі «Молода Галичина» та
«Крізь терни до зірок» і першу премію на «Пісенному вернісажі». В 1997
році успіхи співачки були оцінені у програмі «Шлягер» — в номінації
«Відкриття року».

В 1998 році отримує Гран-прі на міжнародному фестивалі
«Слов'янський базар-98» за виконання пісні «Приречена» на вірші Ю.
Рибчинського та музику Сержа Лами.
Бужинська співпрацює з поетом Юрієм Рибчинським та композитором
Олександром Злотником і після перемоги на «Слов'янському базарі». Пісні та
музика, які вони створили стали хітами: «Лід», «Романсеро», «Непокірна», а
кліпмейкер Наталія Шевчук робить для них відео. В 1998 році співачка стала
володарем премії «Прометей-престиж» в номінації «Юний талант» в
програмі «Людина Року». В 1998 році виходить дебютний альбом Катерини
Бужинської «Музика, яку я люблю».
В 1999 році отримує Гран-прі за участь на фестивалі «Мальви» в місті
Біла Підляська (Польща). В цьому ж році виходить її другий альбом —
«Лід». На цю ж пісню було відзнято кліп.
В 2001 році Бужинська стає першою представницею України на
фестивалі в Сан-Ремо (Італія), де виконала пісню «Україна». При співпраці зі
студією НАК в тому ж році виходить альбом «Полум'я». Президент України
нагороджує Бужинську званням Заслуженої артистки України.
В 2003 році Бужинська випускає альбом «Романсеро». В 2008 році
співачці було подаровано зірку на алеї зірок у Чернівцях. В травні 2009 року
Катерина Бужинська нагороджена орденом святого Станіслава, а у жовтні
2009 року Катерина Бужинська отримала нагороду «Жінка III тисячоліття».
В 2011 році Катерина Бужинська разом з Володимиром Кузіним
перемагає в фіналі телевізійного шоу на каналі Україна «Народна зірка-4» та
проводить сольний концерт «Королева натхнення».В травні 2013 року
отримує музичну нагороду «Найкращий український дует року» в номінації
«Гордість української пісні» за виконання пісні «Дві зорі» в дуеті з
П.Чорним.
В червні 2014 року - виходить восьмий альбом «Нежный, родной».
Вересень 2014 - Катерина Бужинська увійшла в ТОП-100
найкрасивіших жінок України. 28 грудня 2014 - отримує нагороду «Шлягер
року» за пісню «Україна-це ми!».26 травня 2015 року - отримує українську
музичну премію «Золотий диск» за альбом «Як у нас на Україні».
26 травня 2015 року - отримує нагороду від Української Православної
Церкви «За жертовність і любов до України».
4 вересня 2015 - За рішенням СКУМО співачка Катерина Бужинська
удостоєна почесного звання «Співочий посол України» за благодійну
волонтерську діяльність, патріотизм, популяризацію української пісні в
усьому світі, благодійність і любов до рідного краю.У вересні 2015 ім'я

співачки Катерини Бужинської занесено в книгу «Почесні імена України еліта держави».
Указом Президента України № 670/2015 від 1 грудня 2015 роки за
значний внесок в історію і розвиток української культури, співачці Катерині
Бужинської присвоїли звання «Народний артист України». У грудні 2015
отримує нагороду «Шлягер року».
5 грудня 2015 Народна артистка України, співачка Катерина Бужинська
призначена на посаду «Президент БО» Фонд «Відродження Прикарпаття».23
квітня 2016 Народна артистка України, Президент БО "Фонд «Відродження
Прикарпаття», співачка Катерина Бужинська отримала найвищу нагороду
волонтера - Орден «ЄДНІСТЬ ТА ВОЛЯ».
18 травня 2017 року нагороджена орденом « Берегиня України»
міжнародного проекту «Я - Українка».
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