Любович Юрій Васильович
Юрій Васильович Любович розпочав свою трудову
діяльність у 1958 році слюсарем заводу “Червона зірка” у
місті Кіровограді.
У 1963 році закінчив Кіровоградське музичне
училище і продовжив трудову діяльність на Далекому
Сході викладачем музичної школи в місті Комсомольськуна-Амурі, а в 1966 році - викладачем училища мистецтв
міста Хабаровська та художнім керівником Хабаровського
молодіжного хору. З 1965 по 1970 роки навчався в Одеській
консерваторії ім.А.В.Нежданової, де здобув спеціальність
“Хорове диригування”. У 1971 - 1981 роках Юрій
Васильович працював в Кіровоградському музичному училищі на посадах завідуючого
відділом хорового диригування, заступника директора з навчально - виховної роботи,
директора.
У 1978 році Любовичем Ю.В. створено академічний міський хор (з 1992 року муніципальний камерний хор). Під його керівництвом муніципальний камерний хор став
лауреатом міжнародних хорових конкурсів: Всеукраїнського конкурсу ім. М.Леонтовича,
Моцартівського “Юрмала-96” (Латвія), “Срібний диплом” (м. Дармштадт, Німеччина),
“Золота печатка” (м. Тампере, Фінляндія).
Репертуар колективу, яким керує Любович Ю.В., складають визначні твори
українських композиторів М.Березовського, Д.Бортнянського, А.Веделя, М.Лисенка,
М.Леонтовича, О.Кошиця, К.Стеценка, Є.Станковича, Л.Дичко, А.Яковчука, В.Моцарта,
Г.Форе, Г.Генделя, С.Танєєва.
Постійні виступи колективу та активна концертна діяльність отримали високу
оцінку митців – професіоналів в рідному місті, по всій Україні та за кордоном.
Створений Юрієм Любовичем жіночий хор “PRIMA VISТA” одержав ряд
блискучих перемог на міжнародних конкурсах: у місті Дармштадт (Німеччина) “Срібний диплом”, у місті Тампере (Фінляндія) - “Золота печатка”. 2000 року
Любовичем створено міський дитячий хор. Чарівну музику і пісню у виконанні хористів
слухали жителі Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська та інших міст. За авторськими
проектами Любовича Ю.В. у місті засновано хорове свято “Єлисаветградська Хорова
Академія” та фестиваль дитячого хорового співу “Золотий Орфей”.
Любович Ю.В. – один із ініціаторів, започаткованого на Кіровоградщині
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Нейгаузівські музичні зустрічі”.
Юрій Васильович - заслужений діяч мистецтв України, нагороджений відзнакою
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради “За заслуги”.
Рішенням Кіровоградської міської ради 6 вересня 2005 року Юрію Васильовичу
Любовичу присвоєно звання “Почесний громадянин м. Кіровограда”.

