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Головна редакторка
сайту 032.ua
Із 1 9  по 2 4  серпня у Львові відбудеться уже 5 -ий щорічний
фестиваль Параджанова. Місце проведення незмінне -  КМЦ
“Супутник”  та парк Левандівський. Цього року темою культурно-
просвітницького проєкту є посткараннтинна реальність та межі
відкритості і відвертості. Львів’янок та львів’ян запрошують
відвідати кінопокази,  театральні вистави,  візуальні проекти,
музичні виступи,  літературні зустрічі,  дискусії,  екскурсії,  лекції та
майстер-класи для дорослих і дітей.

Як розповіла у коментарі для 032.ua адміністраторка “Супутника”
Ольга Болюх, у середу, 19 серпня, стартує мистецька резиденція та
мистецька експозиція,  кураторка -  Олена Каїнська. Також буде
творча зустріч з кіноактором Іваном Гаврилюком о 19:00.
Кілька подій представить Інститут стратегії культури за участі
львівської депутатки Юлії Хомчин,  зокрема презентують серію
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відеороликів,  у яких мешканці Львова розповідають,  що для них
культура. О 20:00 того ж дня відбудеться урочисте відкриття
фестивалю за участі “Львівського клубу авторської пісні”,
учасники якого виконають  авторські твори.

Серед цікавинок - кінопокази, пов’язані з Сергієм Параджановим,
він колекціонера Олександра Мандрика,  які відбудуться 20 -  22
серпня. У неділю,  2 3  серпня,  на алеї Небесної Сотні у
Левандівському парку урочисто замінять прапор Майдану на
державний прапор України.  Прапор Небесної Сотні
працівники “Супутника”  урочисто підняли 18 лютого 2019 року,  і
тепер замінять на державний. Такі зміни планують робити щороку.
Того ж дня ввечері з концертом виступатимуть студенти
Львівської національної музичної академії,  які
виконуватимуть джазові хіти. 

2 4  серпня презентуватимуть роботи учасників мистецької
резиденції,  які вони створюватимуть упродовж фестивалю. На
завершення відбудеться святковий концерт за участі вокальних
і танцювальної студій “Супутника”, а також запрошених виконавців
-  Соломії Чубай,  Руслани Кіцери,  Олега Дроботія. Почути можна
буде і директора центру Олександра Агашкова. Виступить також
діджей Markus Max, під сет якого відбудеться показ мод від
модельної школи “Нова імперія”. 

Відвідувачі фестивалю зможуть ознайомитися і з виставкою
“Історія Левандівки на старих фотографіях” від Софії
Гдакович та інтерактивною інсталяцією “Шахова партія”  від
Анатолія Смірнова. Митець створив скульптури шахових фігур
з пінопласту,  а цього року планує зліпити обличчя Сергія
Параджанова.

Зазначимо,  що
усі події
фестивалю
будуть

безкоштовними. Повна
програма 5 -го Фестивалю
Параджанова на

Левандівці:

СПОНСОРСЬКИЙ КОНТЕНТ
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Around 2140. Read More
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Коментарі

Читайте також: День Незалежності України 2020: куди
піти мешканцям Львова і області, - АФІША

НОВИНИ ЛЬВОВА  ПОДІЇ  ФЕСТИВАЛЬ

ФЕСТИВАЛЬ ПАРАДЖАНОВА НА ЛЕВАНДІВЦІ  КУЛЬТУРА  ЛЕВАНДІВКА

СУПУТНИК

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити
про це редакцію

Оцініть першим

     
(0 оцінок)

Поки ще ніхто не оцінював

 Я рекомендую

Ніхто ще не рекомендував

Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Популярні курорти біля моря в Україні:
як доїхати зі Львова та скільки це

коштує
День Незалежності України 2020: куди
піти мешканцям Львова і області, -

АФІША

Хто такий Садок Баронч і які таємниці
приховує вулиця у Львові та місця, з ним

пов’язані, - ВІДЕО

Житло, де народжувалися лише
дівчатка: незвична історія найстарішої

СПЕЦТЕМА  Це цікаво: добірка найцікавіших публікацій від редакції 032.ua
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Суспільство
20:03, Сьогодні

На площі
Ринок
провели
акцію проти
коронавірусу і
карантину, -
ФОТО, ВІДЕО

Суспільство
19:24, Сьогодні

У Львові
молитвою
вшанували
пам'ять воїнів,
що загинули
поблизу
Іловайська, -
ВІДЕО

Авторизуватись Відправити

Розміщуючи коментар, я погоджуюся з Правилами сайту

29 серпня о 17:00 на площі

Ринок поблизу Львівської

міськради зібралися

мітингувальники. Львів'яни

протестували проти

пандемії та коронавірусу. 

29 серпня українці

відзначають День

вшанування пам'яті

захисників України. До цієї

дати у Львові провели низку
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Культура
19:07, Сьогодні

Іменини 30
серпня: кого
вітати зі
святом та як
можна
назвати
новонароджену
дитину

Суспільство
18:33, Сьогодні

До Дня
вшанування
пам'яті
захисників
України у
Львові
урочисто
підняли
Державний
прапор, -
ВІДЕО

події. Поблизу пам'ятника

У неділю, 30 серпня, іменини

відзначають власники

чотирьох чоловічих імен та

одного жіночого. Список

відповідних імен також може

допомогти батькам у виборі,
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Суспільство
12:05, Сьогодні

Ділянку
вулиці
Балабана у
Львові
закриють на
ремонт: схема
об'їзду

Суспільство
11:07, Сьогодні

В Україні
зафіксували
новий
антирекорд
кількості
хворих на

29 серпня вся Україна

відзначає День вшанування

пам'яті захисників країни. До

цієї дати у Львові на

Меморіалі пам'яті Героїв

Небесної Сотні урочисто

ВІд понеділка, 31 серпня,

буде перекрито рух на

частині вулиці М. Балабана у

Львові. Відремонтувати

ділянку від вул. Котлярської

до вул. П. Куліша планують
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COVID-19:
статистика за
29 серпня

Суспільство
10:37, Сьогодні

Скільки
хворих на
COVID-19 на
Львівщині:
актуальні дані
станом на 29
серпня

Культура
22:07, Вчора

Вже 29 серпня
у Львові
працюватиме
музей

Зранку 29 серпня в Україні

лабораторно

підтвердили  116 978

випадків COVID-19. З них 2

492 смертей хворих та 56

138 пацієнтів одужали. За

Зранку 29 серпня у Львові та

області лабораторно

підтвердили 14168 випадків

інфікування коронавірусом.

З них 386 смертей хворих

та 4281 пацієнт одужав. За
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https://www.032.ua/news/2863125/v-ukraini-zafiksuvali-novij-antirekord-kilkosti-hvorih-na-covid-19-statistika-za-29-serpna
https://www.032.ua/news/2863105/skilki-hvorih-na-covid-19-na-lvivsini-aktualni-dani-stanom-na-29-serpna
https://www.032.ua/news/2863105/skilki-hvorih-na-covid-19-na-lvivsini-aktualni-dani-stanom-na-29-serpna
https://www.032.ua/news/2862632/vze-29-serpna-u-lvovi-pracuvatime-muzej-mitropolita-andrea-septickogo-foto


Митрополита
Андрея
Шептицького,
- ФОТО

Суспільство
21:05, Вчора

29 серпня: яке
свято
відзначатимуть
українці та
кого вітати з
іменинами

29 серпня о 12:00 год у

Львові відкриють музей

Митрополита Андрея

Шептицького. Його

облаштували в колишніх

келіях костелу св. Казимира

У суботу, 29 серпня, День

вшанування пам'яті

захисників України. Віряни

відзначають Третій Спас. У

народі він відомий ще як

Горіховий. Цього дня ж

Ще новини

Оголошення

Denis, Recruiter from Ukraine, employment agent
from Ukraine

18.08.20
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https://www.032.ua/news/2862632/vze-29-serpna-u-lvovi-pracuvatime-muzej-mitropolita-andrea-septickogo-foto
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https://www.032.ua/news/2862657/29-serpna-ake-svato-vidznacatimut-ukrainci-ta-kogo-vitati-z-imeninami
https://www.032.ua/news/2862657/29-serpna-ake-svato-vidznacatimut-ukrainci-ta-kogo-vitati-z-imeninami
https://www.032.ua/news/last-news/2852025?page=2&per-page=9
https://www.032.ua/resume/320266


Навчальний центр краси Іванни
Пиріг

Мережа магазинів взуття Савка-
Злата, взуття по нозі та по кишені

Жіноче та чоловіче взуття від
виробника «OleksA»

Denis, Trade representative, manager in Ukraine

18.08.20

Denis, Sales agent, lead manager in Ukraine

18.08.20

Зіновій Грицан, юрист

17.08.20

Розмістити оголошення у цьому блоці

Додати

 Підприємства Львова 

+380(98)623-02-89, +380(67)622-20-74, +380(6…

Додати підприємство

Реклама на сайті

Робота в нашій компанії

Франшиза "CitySites"

0 (800) 335-195 (дзвінки безкоштовно)

Приєднуйтесь до нас :      

Автори проекту

 

З питань реклами:

Тел.: 0 (800) 335-195; +38 (050) 973-16-20

E-mail: reklama@032.ua

Загальні питання:

Тел.: +38 (032) 290-74-77
E-mail: info@032.ua
E-mail редакції: news@032.ua

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 032.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 032.ua - Сайт міста Львова. Для інтернет-
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https://www.032.ua/resume/320680
https://www.032.ua/resume/321523
https://www.032.ua/resume/321977
https://www.032.ua/ogoloshennya/teaser-add
https://www.032.ua/catalog
https://ivanna-purig.032.ua
https://ivanna-purig.032.ua
https://savka-zlata.032.ua
https://savka-zlata.032.ua
https://oleksa.032.ua
https://oleksa.032.ua
https://www.032.ua/catalog/add
https://www.032.ua/offers
https://www.032.ua/career
https://citysitesglobal.com/
http://www.facebook.com/pages/032ua/240708769320481
https://twitter.com/lviv032ua
https://instagram.com/032.ua/
https://t.me/lviv032ua
https://www.youtube.com/channel/UCLkRJIP03kwjEGeqywybnZw/featured
https://www.032.ua/author
https://www.032.ua/redirect/https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fua%2Fapp%2Fcitysites-global%2Fid1417356016%3Fl%3Duk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citynetwork.world
mailto:reklama@032.ua


видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення
виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Політика конфіденційності Правила сайту Правила класифайд Редакційна політика
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