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НАРОДНА ХОРОВА КАПЕЛА
«МУЗИ ГІППОКРАТА»

ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК І ДИРИГЕНТ
Гуреш Галина Іванівна
орова капела ЛНМУ імені Данила Галицького
«Музи Гіппократа» була створена у квітні 1989 р.
Одним із її засновників та першим керівником став
доцент кафедри гістології М. В. Лапець.
У 1999 р. за успіхи у пропагуванні вокальнохорової
спадщини вітчизняних і зарубіжних композиторівкла
сиків, духовної музики, народних пісень, творів забутих
авторів та високий мистецький рівень виконавської майс
терності аматорській хоровій капелі «Музи Гіппократа»
було присвоєно почесне звання «Народний колектив».
Народна хорова капела «Музи Гіппократа» — це лабо
раторія всебічного розкриття талантів і формування осо
бистостей, центр духовного становлення майбутніх
лікарів. До її складу входять аматори хорового співу —
студенти Львівського національного медичного універси
тету ім. Данила Галицького. Більшість із них є активними
учасниками різних студентських, громадських, наукових
товариств.
У репертуарі капели — твори українських та зарубіж
них композиторів (М. Березовського, Д. Бортнянського,
М. Лисенка, К. Стеценка, Є. Козака, С. Людкевича,
А. КосАнатольського, М. Леонтовича, В. Камінського,
Й.С. Баха, Т. Альбіноні, Д. Хрістова, Дж. Верді), пісні
Українських січових стрільців, народні пісні. Учасники ко
лективу також виступають сольно: грають на музичних
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інструментах, займаються худож
нім декламуванням тощо.
Хорова капела ЛНМУ імені
Данила Галицького є постійним
учасником урочистих концертів із
нагоди відзначення пам’ятних дат
та державних свят, міжнародних
симпозіумів і конференцій, які від
буваються в університеті. Колектив
також виступає з концертними про
грамами в лікувальнопрофілак
ГУРЕШ
тичних установах міста й області.
Галина Іванівна
«Музи Гіппократа» — дипло
Художній керівник
мант міжнародних хорових фести
і диригент
валів «Золотий Дзвін» (м. Львів).
Він виступає на сцені Львівського
національного академічного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької, Будинку органної та камерної
музики, Львівського міського палацу культури імені Гната
Хоткевича. Колектив випустив власний СDдиск під наз
вою «Музи Гіппократа».
Народна хорова капела гідно представляє Львівсь
кий національний медичний університет імені Данила
Галицького у Польщі, Чехії, Австрії, Угорщині, Німеч
чині, Словаччині, Франції, Італії; неодноразово брала
участь у святкуванні днів української культури в Чехії
(м. Прага) та Польщі (м. Краків).
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