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Недоступен ни однин перевод.
В п'ятницю, суботу і неділю (4-6 серпня 2017 року) в селі Урич проходитиме фестиваль
Тустань! 2017
. Цього року ціни за вхід не зросли і складають 150 грн. за день або абонемент 350 грн.
за три дні. Викладаємо програму фестивалю
Тустань! 2017
:

П'ЯТНИЦЯ, 4-те серпня 2017р.
Початок о 13.00

Військовий табір:
- молитва;
- дитячий штурм фортеці;
- середньовічні танці;
- піші маневри стройової підготовки, взаємодії військових груп, кінні маневри, напад
на вершника.

Головна сцена:
-

ігри з дітьми;
ігри, конкурси;
Мирослава Копинець;
Посвята воїнів, митців та вчених;
Tricky Tales;
Ягоди.

Цехи ремісників:
-

Ліпка з глини. Каганюк Дмитро;
Ліпка з глини з дітьми. Юля Єгорова;
Вітражний розпис. Наталя Ягелович-Гордусь;
Керамічні прикраси. Людмила Григорович;
Розпис хною по тілу. Ольга Нікуліна;
Шкіра, дерево. Наталя Медвідь.

Театр:
- Школа Диявола. Чесний театр;
- Границя Вічності. І по всьому.
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-

Духовна територія:
Презентація книги Левка Скопа;
Молитва за мир, бесіда про війну, листи до солдатів;
Медитація у традиції отця Джона Мейна;
Майстер-клас з галицького іконопису. Левко Скоп;
Сповідь та індивідуальні бесіди.

Університет:
- Презентація експозиції середньовічного побуту;
- Змагання з інтелектуальних середньовічних ігор;
- Історія середньовічного костюму;
- Плетення пасків на стіні (спранг), діагональне плетення, історичне
матеріалознавство (Е.Белкіга);
- Круглий стіл клубів реконструкції.
- Література:
- Літературна майстерня - спільне написання твору;
- Дебати - ораторство;
- Конкурс декламаторів;
- Авторські читання;
- Підбиття підсумків літературної майстерні.

22.00 - закінчення урочистостей.

СУБОТА, 5-те серпня 2017р.
Початок в 13.00 годині урочистим походом учасників фестивалю.

Військовий табір:
-

Бугурти, середньовічні танці, майстер-класи;
Кавалькада, показова їзда верхи;
Дитячий штурм фортеці;
Тустанський турнір;
Балада про коня;
Кінна лицарська програма;
Нічний штурм фортеці;
Варта.

Кіноніч
- Життя і смерть у Гуцулії;
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- Жива;
- Політ золотої мушки.

НЕДІЛЯ, 6-те серпня 2017р.
Початок у 12.00.

Військовий табір:
-

Бугурти, маневри;
Середньовічні танці;
Кавалькада, показова їзда верхи;
Кінна лицарська програма;

Головна сцена:
-

Musica Radicum;
Переможець вуличних музик;
Lemko Bluergrass Band;
Рольова гра - посвята воїнів, митців, учених.

Цехи ремісників:
-

Графіка (Валентин Колонтай);
Прикраси з дроту, текстильна іграшка (Поворознюк Ксенія);
Лялька мотанка (Цвітана Межива);
Різьба по дереву (Володимир Краснов);
Бісероплетіння, пташка з трави (Ольга Кріль);
Вибійка (Катерина Котлятова).

Театр:
-

Шкільний театр 17-18 ст. (Олесь Коваль, Андрій Петрук);
Ковток Свободи (ЛобАрт);
Майстер-клас з використанням народної педагогіки (Любов Липовська);
Майстер-клас з народного вокалу (Гурт Жива).

Духовна територія:
-

Служба Божа;
Хор Благовіст;
Дерев'яні церкви бойківщини (Михайло Олійник);
Майстер-клас з іконопису для дітей та молоді (Катерина Сурма);
Бесіда, як творити світ краси довкола себе.
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- Майстер-клас з іконопису (Левко Скоп).

Університет:
- Актуалізація знахідок жіночого поховання (Е.Белкіна);
- Середньовічна історія Закарпаття (Олександр Шершун);
- Русь в уявленні скандинавів (Владислав Кіорсак);

Література:
-

Літературна майстерня - спільне написання твору;
Дебати - ораторство;
Конкурс декламаторів;
Авторські читання. Хор (дитинець);
Підбиття підсумків літературної майстерні.

Кіношкола:
Логлайн - сценарій на 25 слів;

Лялькова вистава;

Майстер-клас з маніпуляції голосом та керування ляльками.

Мапа фестивалю Тустань! 2017
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