
«З країни в Україну»
культурно-просвітницький фестиваль дружби

2015 рік



Загальна інформація

Мета  фестивалю: максимально допомогти місцевій громаді патріотів наповнити 
свої міста атмосферою духовності та підтримки, єдністю та відчуттям 
українського духу не з примусу, а з доброї волі. Ми хочемо привезти до міст 
частинки культури, краєвидів та історій, пісень та книжок, вмінь та знань з 
різних куточків нашої Батьківщини.

Період проведення фестивалю: липень – вересень 2015 р.

Міста учасники: Токмак, Енергодар, Гуляйполе, Пологи, Мелітополь, Бердянськ 
(Запорізька область), Новомосковськ, Жовті Води, Орджонікідзе, Марганець, 
Нікополь, Павлоград, Першотравенськ, Нікополь (Дніпропетровська область), 
Ізюм, Лозова,Чугуїв, Куп'янськ (Харківська область)



Загальна інформація

Фестиваль “З країни в Україну” було започатковано у 2014 році

За допомогою 70 волонтерів з 22 міст України, повномасштабні фестивалі 
української культури було організовано у містечках 

Донеччини та Луганщини:Артемівську, Краматорську, Рубіжному, Лисичанську, 
Сєверодонецьку, Слов'янську, Маріуполі, Волновасі, Костянтинівці та 
Красноармійську.  

Місцеві  мешканці назвали фестиваль  “Фестиваль дружби на звільнених 
територіях”. Кожен із подібних заходів став справжнім святом для міста, 

після якого народилося багато громадських ініціатив. 



Програма фестивалю
Денна програма 

12.00 до 19.00

Майстер-класи та спортивна анімація

Загальноосвітні, дитячі на бізнес-лекції

Фотовиставка “Неймовірна Україна” 

Відкрита бібліотека та розповсюдження проукраїнської контрпропагандисьтської 
літератури

Відкрита кухня – мешканців пригощають українськими стравами

Проходить кінопоказ українських повнометражних стрічок, а також стрічок студії 
“Вавілон 13”

Вечірня програма

19.00 до 22.00

Шоу-програма за участю українських рок-гуртів та артистів оригінально жанру 
(фаєр-шоу, бойовий гопак,  театр тіней тощо)



Графік заїздів
Місто Дата заїзду Область

Чугуїв 10 липня Харківська

Куп'янськ 11 липня Харківська

Ізюм 12 липня Харківська

Новомосковськ 24 липня Дніпрпопетрівська

Синельникове 25 липня Дніпрпопетрівська

Жовті Води 26 липня Дніпрпопетрівська

Орджонікідзе 14 серпня Дніпрпопетрівська

Марганець 15 серпня Дніпрпопетрівська

Нікополь 16 серпня Дніпрпопетрівська

Лозова 28 серпня Харківська

Павлоград 29 серпня Дніпрпопетрівська

Першотравенськ 30 серпня Дніпрпопетрівська

Бердянськ 11 вересня Запорізька

Мелітополь 12 вересня Запорізька

Енергодар 13 вересня Запорізька

Гуляйполе 25 вересня Запорізька

Пологи 26 вересня Запорізька

Токмак 27 вересня Запорізька



Активності фестивалю
Майстер-класи

За допомогою проведення майстер-класів з історичних ремесел ремесел, ми
зможемо наочно показати Україну традиційну – наше багате минуле.

Перелік майстер-класів:

•Майстер-клас з народних танців
•Писанкарство
•Народний розпис
•Іграшка з сіна
•Жайворонки з тіста
•Гончарне мистецтво
•Лялька-мотанка
•Витинанка
•Робота з деревом

Понад 15 майстер-класів та інтерактивів



Активності фестивалю
Сімейна спартакіада

За допомогою цієї активності ми показуємо сім’ям та молоді позитив ведення
здорового способу життя.

Види змагань:
біг, стрибки в довжину, метання, передача
м'яча, комплексна естафета, яка включає
відбивання м'яча різними способами,
стрибки через скакалку. Переможці та
учасники спартакіади будуть нагороджені
призами



Активності фестивалю
Демо-зона “Новітня Україна”

У демо-зоні будуть показані цікаві новітні винаходи всесвітнього рівня, зроблені в 
Україні. Ми наочно покажемо великий потенціал  українців, за допомогою 
якого буде створене наше яскраве майбутнє.

Сфери:
•IT- технології
•Медицина
•Мистецтво

(список партнерів доповнюється)



Активності фестивалю
Лекції

Для того, щоб максимально охопити всі вікові категорії, пропонуємо проводити у
кожному місті 3 види лекцій: загальноосвітні, дитячі, бізнес-лекції.

• Загальноосвітні лекції охоплюють 3 напрямки: історія України, архітектура, 
етнографія. В рамках лекцій по історії будуть показані короткометражні 
документальні фільми з архівів.

• Дитячі лекції – майстер народних ремесел розкаже не тільки  багато 
цікавинок про традиційні українські іграшки, а й привезе на лекції іграшки,

змайстровані власноруч. 

• Бізнес-лекції - до викладання бізнес-лекцій  на теми підприємництва будуть 
запрошені місцеві бізнесмени, які самостійно започаткували успішну справу 
та/або викладачі київських бізнес-шкіл.

Лекції будуть проводитись по всьому місту



Активності фестивалю
Відкрита бібліотека

В рамках проекту ми допоможемо організувати рух Буккроссінг (BookCrossing) у 
кожному з міст. Наша мета - не тільки запустити круговорот книг, але і створити 
додаткові умови для спілкування мешканців міст. 

Механіка проведення проекту:

•Книжки впродовж всього проекту збираються у 
Києві, Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську
•У кожне з міст привозиться 300-500 книжок та 
дерев’яний короб, який може стати першим 
пунктом  буккроссінгу у місті
•Координатор проекту проводитиме цікаві 
інтерактиви і розкаже, як поширювати проект, 
цікаві відомості про буккроссінг
•У кожну книжку вкладається флаєр з 
інструкцією про створення та підтримки проекту 
Відркита бібліотека



Активності фестивалю
Боротьба з російською пропагандою

Розповсюдження брошур, що спрямовані на боротьбу з російською пропагандою за 
темами: 

• “Стоп фейк – самые отвратительные ляпы российских СМИ”

• “15 ответов на самые популярные вопросы российской пропаганды”

• “Краткая история Украины”

Брошури будуть розповсюджуватись по школах та 
бібліотеках, серед громад центральними майданами та 
вулицями міст



Активності фестивалю
Кінопокази

Для показу кіно простонеба біля сцени буде розташовано світлодіодний екран та 
дерев'яні лави або стільці.

З 12.00 до 19.00  у програмі  -
повнометражні українські фільми 
(Поводир, Гвардія) а також 
короткометражні фільми студії 
«Вавілон 13». 

Під час вечірньої шоу-програми, між 
виступами артистів, також будуть йти 
короткометражні фільми студії 
“Вавілон 13” (до 6 хвилин).



Активності фестивалю
Додаткові денні концерти

До початку вечірньої програми у місті-учаснику, ми організовуємо денні концерти 
в місцях соціальної інфраструктури (воєнні шпиталі, дитячі будинки-інтернати)  
за участю привезених рок-гуртів та артистів оригінального жанру. 

Якщо у місті нема перерахованих локацій, можна організувати невеликий денний 
концерт у центрі сусіднього містечка.



Активності фестивалю
Вечірня шоу-програма

У програмі вечірнього концерту поєднуємо:  

• виступ артистів оригінального жанру

• виступ трьох українських рок-гуртів

• виступ місцевого гурту або артистів 
оригінального жанру

• кінопоказ стрічок студії «Вавілон 13» 







ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Контакти: 
Анастасія Лапаєва, керівник проекту, 
Моб.тел: 099-244-68-37
E-mail: ukrway1@gmail.com


