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Біобібліографічний нарис підготовлено з нагоди 40 - річчя
від дня народження Наталії Миколаївни Ковальової і продовжує
серію краєзнавчих біобібліографічних покажчиків « Гордість
краю».
Посібник вміщує короткий нарис про життя та творчість
місцевої титулованої оперної співачки, а також публікації в
періодичних виданнях, наявні в Сарненській центральній
районній бібліотеці.
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11 вересня - 40 років з дня народження
Ковальової Наталії Миколаївної
Сьогодні Наталя Ковальова відома і титулована
оперна співачка Німеччини. Її чарівне сопрано і
акторські здібності полонять вимогливу європейську
публіку. Але до такого успіху поза межами батьківщини
її привела важка щоденна праця і любов до людей,
сцени, опери, музики.
Наталія Ковальова народилася на Сарненщині
11 вересня 1979 року. Закінчила місцеву СШ №5 (нині
Сарненська гімназія). З семи років відвідувала місцеву
музичну школу, опановуючи бандуру. Після 9 класу
поїхала навчатись до Львівської середньої спеціальної
музичної школи ім. Софії Крушельницької, де своїм
дивовижним голосом і талантом вразила як викладачів,
так і учнів. Львівська державна музична академія ім.
Миколи Лисенка охоче відкрила перед талановитою
дівчиною-бандуристкою свої двері. В 1998 році
перемогла в конкурсі виконавців на українських
інструментах ім. Г. Хоткевича. Наталя взяла участь в
майстер-класах у Польщі, після чого у неї з’явилася мрія
– стати співачкою. Це було якесь потужне, нездоланне
бажання, котре проникло в усе єство, в душу. Дівчина
вступила до Вроцлавської музичної академії. Життя
стало напруженим. Наталя на відмінно навчалася в двох
вишах, до того ж постійно виступала. Втома й безсонні
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ночі давалися взнаки, одначе молода Наталія повністю
запалала бажанням стати відомою й майстерною, і таки
дійшла до своєї заповітної мети.
У 1999-ому дебютувала на сцені державної
опери у Вроцлаві.
З 2001 році – солістка «Німецької опери на
рейні» в Дюссельдорф. Перші роки в Дюссельдорфі
співала по 60 опер, з них 22 партії Сюзанни з «Весілля
Фігаро» - найдовші, коли героїня майже всю виставу на
сцені. А справжнє визнання прийшло до української
співачки, коли отримала призи на одному з
найпрестижніших
конкурсів
молодих
оперних
виконавців «Опералія» в Лос-Анджелесі, засновником
якого легендарний Пласіго Домінго (2004 р.). По кілька
тижнів почергово жила то в одній країні, то в іншій. В
один рік закінчила дві академії: в Україні як
бандуристка, у Польщі – як оперна співачка.
У 2007 році а Санкт-Петербурзі вже співала з
Хосе Каррерасом, відомим іспанським співаком! В
цьому ж році дебютувала на сцені театру Бассі в Парижі
улюбленою партією Віолетти в опері «Травіата». Крім
цього виступала в театрах Брюселя, Франкфурта-наМайні, Лілля, Страсбурга, Зальцбурга Швейцарії та
інших містах Європи. У її списку такі опери, як «Мамон
Леско», «Мадам Батерфляй», «Сільва», «Русалка»,
«Фальстаф», «Богема», «Чарівна флейта», «Дон Жуан»,
«Євгеній Онєгін», «Дон Карлос» та багато інших.
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Оперні партії виконує німецькою, російською,
італійською та польською мовами.
Наталія багато гастролює та виступає. Живе у
Дюссельдорфі. В Україну приїздить в основному, щоб
побачитися з ріднею, відпочити від напружених графіків
та акторської гри. Наталія Ковальова – є зіркою
світового масштабу.
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Наталії Миколаївни Ковальової:
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