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Н

ародився 10 жовтня 1947 р. в с. Дмитрівці Нікопольського району Дніпропетровської області в робітничій сім’ї. Перший вчитель В. Касьянова по класу
баяна Г. Шевер — старший з братів відомої нікопольської династії баяністів.
У 1967–1970 рр. навчався на музичному відділі Дніпропетровського педагогічного училища у викладачів
В. Галкіна (клас баяна) та З. Васильєвої (музично-теоретичні дисципліни), які й визначили його майбутній шлях
у мистецтві. У 1970 р. став студентом музично-педагогічного факультету КДПІ ім. М. Горького, працював акомпаніатором народної хорової капели інституту «Барвінок».
З 1974 р. обіймав посаду викладача по класу баяна
Київського педагогічного училища, був артистом і керівником естрадного ансамблю Київського об’єднання музичних ансамблів, викладачем по класу саксофона Київського
КАСЬЯНОВ
державного училища естрадного і циркового мистецтва.
ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
У 1979 р. створив студентський ансамбль «Пролісок»
(нині арт-студія «New Song») який має звання «НародВипускник музично-педагогічного факультету
ний художній колектив». За високу професійну майстер(1974)
ність та громадсько-пропагандистську діяльність колектив відзначений Міжнародною мистецькою премією ім.
Старший викладач кафедри
С. Гулака-Артемовського.
інструментально-виконавської майстерності.
Завідувач НМЦ естетичного розвитку
У 2003 р. був запрошений до рідного інституту, де
Інституту мистецтв Київського університету
разом із дружиною — заслуженим діячем мистецтв Украімені Бориса Грінченка
їни Вікторією Касьяновою, заснував студентський естрадний ансамбль «Сузір’я Лір», який став лауреатом міжнаКомпозитор, музичний і громадський діяч.
родних конкурсів студентської творчості та переможцем
Заслужений діяч естрадного
Національного хіт-параду «Шлягер року».
мистецтва України
Є фундатором камерного оркестру Київського університету імені Бориса Грінченка. На ІІІ Міжнародному
інструментальному конкурсі Євгена Станковича оркестр відомих співаків і художніх колективів, серед яких народні
отримав звання лауреата І премії. В. Касьянов є автором артисти України О. Василенко, В. Бокоч та О. Марцинківнизки мистецьких проектів за участю камерного оркестру ський, заслужені артисти України Р. Шаповалова, Ю. Васита арт-студії «New Song», серед яких:
левич та В. Тетеря, Академічний оркестр народної і попу– ювілейний вечір з нагоди 75-річчя з дня народження лярної музики та Великий дитячий хор Національноії
М. Сингаївського «Душа моя — мелодії дитя»;
радіокомпанії України, родинне тріо Касьянових.
– авторський вечір «Осіння райдуга»;
Є членом правління творчої спілки «Асоціація дія– творчий звіт камерного оркестру «Симфонія чів естрадного мистецтва України», входить до складу
любові»;
журі всеукраїнських конкурсів та фестивалів: «Київський
– творчі проекти з нагоди 150-річчя з дня наро- гаудеамус», «Розмай», «Барви осені», «Весняна хвиля»,
дження Бориса Грінченка «Природо… Кохання… «Пісенний вернісаж», «Артеківські зорі», «Боромля».
Душі раювання…» та «Пісні озвалися луною».
Відзначений нагрудним знаком «Відмінник освіти
У творчому доробку композитора інструментальна України» (1993), володар дипломів «Золота пісня року»
музика, твори на вірші Т. Шевченка, Лесі Українки, Б. Грін- Національного музичного конкурсу «Шлягер року» за
ченка, дитячі пісні на слова К. Перелісної, М. Підгірянки. 2008 р. та 2014 р., лауреат Всеукраїнського конкурсу на
кращу пісню для дітей
Він плідно співпрацює
«Подаруй дітям пісню»
з відомими сучасними
(2011). За особистий внеукраїнськими поетами —
сок у розвиток університету
М. Луківим, М. Сингаївнагороджений
медаллю
ським, В. Герасимовим,
ім. Б. Грінченка (2010).
Л. Федорукoм, О. Демиденком та багатьма іншими, має
Валентин
Васильоаудіоальбоми з власними
вич вже багато років віддає
творами: «Дніпро реве»,
своє серце дітям — майбут«Надія наша і любов», «Стоньому незалежної України.
ять дерева золоті» та ін.
Нині працює над створенМузичні твори В. Касьянова
ням нових музичних твоНародний артист України Олександр Василенко
прикрашають
репертуар
рів
та мистецьких проектів.
та Валентин Касьянов із вихованцями
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