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17-18 жовтня у Луцьку відбудеться VIІ туристичний фестиваль авторської пісні, фото і кіноаматорів
«Вітрила пригод».

Про це повідомляють на веб-сайті Луцької міськради.

Організатор фестивалю – творчий туристичний клуб «Ми».

Номінації Авторська пісня та співана поезія:

Антон Перелигін, м. Вінниця

Наталія Павелко-Максимчук, м. Рівне

Олександр Свєтогоров, м. Львів

Віктор Коваленко, Баштанівська ОТГ

Михайло Слобода, м.Стрий

Валентина Слуквіна, м. Рівне

Валентина Люліч, м. Рівне

Наталія Горщар, м. Любешів
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Ольо Бурий, м. Львів

Володимир Гречанюк, м. Ківерці

Олексій Будчик, м. Рожище

Костянтин Яворський, м. Луцьк

Дмитро Калашев, м. Луцьк

Тетяна Мацюк, м.Рівне

Микола Іщук, м. Луцьк

Przemysław Tryniszewski i Radosław, Zielona Gora, Polska

Вхід вільний

Програма фестивалю:

1 день – 17 жовтня (субота)

11:00 – Відкриття фестивалю та фотовиставки (фойє Палацу культури)

11:30 – на зустрічі в Палац культури запрошують:

Олександр Волощук з м. Чернігів, мандрівник, письменник, журналіст;

Андрій Миленко з м.Пирятин, представить мандрівний проект «Дом для всех»;

Ірина Голощапова з м.Луцьк, відбудеться майстер-клас по малюванню картини-пейзажу;

Наталія Денис з м. Львова – проведе гру-подорож «Навколо світу»;

Олена Каїнська зі Львова – розповість про те, як подорожі допомогли розпочати успішну кар’єру
художника.

14:00 – перегляд фільмів

16:00 – концерт виконавців авторської пісні – Театральний майдан (на випадок дощу – Палац
культури)

Гість концерту рок-гурт «Natalika» з Любешова, створений подружжям Наталії та Сергія Горщар

20:00 – концерт учасників фестивалю в народному пивному клубі «Майдан»

2 день – 18 жовтня (неділя)

9:00 – майстер клас по системі Цигун від Олени Каїнської зі Львова (стадіон ВНУ на вул. Ярощука)



11:00 – екскурсія Луцьким замком та підземеллям (збір біля костелу Петра і Павла)

15:00 – гала-концерт, нагородження дипломами учасників фестивалю – Музей-скансен в Рокинях під
відкритим небом

17:00 – екскурсія по музею історії сільського господарства Волині

Під час фестивалю буде збір коштів для малозабезпечених дітей.

Довідки на «Фейсбук»-сторінці «Вітрила пригод» та viber/whatsApp +380993212115.
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