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Коротка біографія
Музичний проект під робочою назвою «ВГ ’90» заснував 1990 року в Києві Віктор (ВГ) Головко,
проект трансформувався і набув свого сучасного вигляду і звучання в 2001 році.
Тривалий час проект мав майже виключно студійне спрямування і не був відомий широкому
загалу. Прорив відбувся в січні 2006 року, коли гурт був представлений в ефірі «Нашого Радіо».
В цьому ж 2006 році композиція «Моя Географія» отримала радіо-ротацію. Тоді ж була
розпочата робота над новим однойменним альбомом.
Другий своєрідний зсув трапився у 2011 році, коли гурт закінчив запис та випустив свій перший
«комерційний» альбом «Моя Географія». Також в цей рік сталася знакова зустріч Віктора
Головка з барабанщиком Володею Шаболтасом та гітаристом Сергієм Конотопом, яка
призвела до створення live кавер-бенду. Через деякий час до гурту приєднався Сергій
Малишев, і, взявши на додачу до каверів низку власних пісень, «Радіорай» отримав до свого
попереднього студійного ще і повноцінне концертне життя. В червні 2014 року до гурту на
постійній основі в якості клавішниці та вокалістки приєдналась Ганна Максимів.
Гурт приймав участь у фестивалях «Червона Рута» (2013), «Трипільське коло» (2014), «Пивихафест» (2017 та 2018). В квітні 2014 приймав участь в передачі "Фольк-мюзік" на Першому
Національному телеканалі. 1 грудня 2014 року у гурту вийшов другий "комерційний" альбом "Просторіч".
В період з 2011 по 2016 рік колектив активно грав живі концертні сети в клубах та пабах. Окрім
власних пісень, музиканти виконували також низку каверів класичних рок-хітів. В кінці 2016
року відразу три музиканти залишили колектив.
Починаючи з 2017 року лідер гурту Віктор періодично грає сольні акустичні концерти та з
грудня 2020-го року розпочав роботу над записом нового альбому. Реліз альбому з назвою
«All that jazz and blues» запланований на 22 лютого 2022 року.
Дискографія:
•
•
•
•
•
•

2006 – сингл «Моя Географія»
2011 – альбом «Моя Географія»
2014 – сингл «Кавалер», сингл «Too old to die young»
2014 – альбом «Просторіч»
2021 – сингл «Ой ходить сон коло вікон» (feat. Ольга Цепкало)
2022 – альбом «All that jazz and blues» (заплановано)

Склад:
•

Віктор (ВГ) Головко: засновник проекту, єдиний незмінний учасник, фронтмен, автор
музики, текстів та аранжувань переважної більшості композицій. Вокал, бек-вокал,
гітари, бас, клаішні, перкусія, гармоніка. Непрофесійний музикант, радіоінженер,
пивовар, мандрівник, письменник (Київ, Україна)

В живих виступах і студійних записах, зокрема в роботі над останнім альбомом (All that jazz
and blues), активно приймали участь:
•
•
•
•
•
•
•
•

Сергій Малишев: звукорежисура, зведення, мастеринг (Київ, Україна)
Тетяна Франченко: вокал, вокалайз, бек-вокал (Київ, Україна)
Фєдя Шибаєфф: сопілка, скрипка, акордеон, цимбали, труба, бугай, банджо, тромбон,
віолончель, акордеон (Амадора, Португалія)
Валентин Дубровський: фортепіано (Краків, Польша)
Андрій Криворучко: гітари (Миколаїв, Україна)
Ваня Пух: кахон, перкусія (Київ, Україна)
Ольга Цепкало: вокал (Київ, Україна)
Руслан Шевченко: академічний вокал, бандура (Київ, Україна)

«Золотий склад» 2011 – 2016 роки:
•
•
•
•
•

Віктор (ВГ) Головко: вокал, гітари, бас, клавішні, перкусія (Київ, Україна)
Володимир (Walter) Шаболтас: барабани, перкусія (Київ, Україна)
Сергій Конотоп: гітара (Київ, Україна)
Сергій Малишев: гітара, звукорежисура (Київ, Україна)
Ганна Максимів: клавішні, бек-вокал (Київ, Україна)

Наразі (за станом на кінець 2021 року) гурт являється фактично одноосібним проектом його
засновника - Віктора (ВГ) Головка.
Фото:
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•
•
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