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Події
СТИЛЬ СВЯТКУВАННЯ 

СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ 

ВПОДОБАННЯ 

СОЛОДКЕ ДИВО 

Рік Дракона потрібно зустрічати 
дуже активно

На новорічні свята у Луцьку відбудеться три фестивалі

Перед Новим роком українці 
купують телефони і побуттехніку

В Ужгороді створили найбільшу 
в світі карамельну ялинку

Символ 2011 року Кролик по-
ступово прощається з нами і 

звільняє шлях Чорному Водяному 
Дракону. А це означає, що в ново-
му році все буде інакше. І в першу 
чергу зміняться переваги новоріч-
ного одягу, символіки та стихії.

Дракон — істота енергійна, 
волелюбна і не надто скромна. 
Саме тому в новорічну ніч можна 
одягнути відвертий наряд. Пере-
глядаючи сукні для свята, звер-
ніть увагу на фасони. Головне, щоб 
вбрання було не тільки гарним, а 
й зручним, адже за традицією рік 
Дракона потрібно зустрічати дуже 
активно. Танці всю ніч — це те, 
що потрібно новому винуватцеві 
торжества. Тому любительки за-
пальних рухів можуть зупинитися 
на вкорочених моделях суконь, які 
дозволять почуватися розкуто.

Комфортно модниці почува-
тимуться також у коротких кок-
тейльних сукенках із пишною 
спідницею з атласу. Відкрита спина 
та плечі, а також глибоке декольте 
доповнять новорічний образ.

Для оздоблення варто вико-
ристати натуральне хутро, яке 
цьогоріч дуже популярне. Ним 
можуть бути оброблені манжети, 

комір або низ спідниці.
Надзвичайно популярним 

на Новий рік буде чорне плаття 
будь-якого фасону. Адже цей ко-
лір притаманний Чорному Водя-
ному Дракону. Тому, незважаючи 
на упередження щодо «похмуро-
го» кольору, все ж варто звернути 
увагу на цей варіант. Тим паче, що 
до чорної сукні можна підібрати 
будь-які аксесуари.

Плаття синього кольору та 
його відтінків також матимуть по-
пит, оскільки і цей колір вподобав 
собі символ року. І, звичайно, роз-
кішний золотий колір також змо-
же прикрасити ваше свято. 

Доброю традицією у Луцьку стало 
проведення численних фести-

валів під час новорічно-різдвяних 
свят. Гарний настрій лучанам хочуть 
створити в перші дні й цього нового 
року.

12 січня опівдні у приміщенні 
Палацу культури міста Луцька відбу-
деться ХІII міський фестиваль вер-
тепів «З Різдвом Христовим!», мета 
якого — збереження традицій вер-
тепного мистецтва. Журі оцінюва-
тиме конкурсні виступи колективів-
учасників фестивалю у чотирьох 
вікових категоріях. При оцінюванні 
вертепів враховуватимуться: зміст 
текстів біблійної і світської частин 
вертепної вистави, вертепна атрибу-
тика (лялька, скринька, шопка, сце-
нічні костюми ляльок та учасників 
«живого» вертепу), відображення 
традицій відзначення релігійних 
свят зимового циклу, виконавська 
майстерність.

13 січня 2012 року о 12-й годині 

у приміщенні Палацу культури міс-
та Луцька та на Театральному май-
дані відбудеться міський фестиваль 
«Різдвяні піснеспіви».

Участь у ньому візьмуть хоро-
ві колективи релігійних конфесій, 
творчі колективи установ культури, 
навчальних закладів, громадських 
організацій і підприємств міста, 
родинні колективи, які виконува-
тимуть колядки, щедрівки, різдвяні 
дійства; православну хорову музику 
композиторів-класиків, церковну 
православну хорову музику; автор-
ські твори різдвяної тематики.

Заявки на участь у цих фести-
валях можна подавати до 10 січ-
ня 2012 року за адресою: 43025, м. 
Луцьк, вул. Богдана Хмельницько-
го, 1, управління культури Луцької 
міської ради. Телефон для довідок: 
728778, факс: 722756. 

14-15 січня 2012 року на лу-
чан і гостей міста чекатиме етно-
фестиваль «Різдво у Луцьку», до 

якого будуть залучені творчі колек-
тиви області. У програмі — різдвяно-
обрядові дійства, колядки, щедрівки, 
дегустація меду та напоїв, частуван-
ня традиційними різдвяними стра-
вами, виставки, конкурси, розваги, 
різдвяні вечорниці. Протягом цих 
двох днів із 12-ї до 18-ї години на 
Театральному майдані буде органі-
зована святкова торгівля. Початок 
етнофестивалю — о 12-й годині.

Сайт порівняння цін vcene.ua 
дослідив, що шукають україн-

ці в Інтернеті напередодні ново-
річних свят. Так, найпопулярніши-
ми товарами виявилися мобільні 
телефони й смартфони. Зважаючи 
на кількість запитів на сайті, мож-
на дійти висновку, що найбажані-
шими подарунками для українців 
є телефони «Samsung Galaxy Ace» 
та «Samsung Galaxy SII».

Другу сходинку в списку най-
популярніших товарів у передчут-
ті 2012 року займає електроніка. 
Щодо цієї категорії, то найчастіше 
шукають рідкокристалічні теле-
візори. У категорії «Побутова тех-
ніка» часто порівнювали ціни на 
пральні машини «Indesit», кухонні 

комбайни й подрібнювачі «Philips», 
а також блендери «Braun».

Напередодні Нового року сут-
тєво зріс попит на дитячі товари. 
Зважаючи на кількість батьків-
ських запитів на сайті, більшість 
дітлахів знайде під ялинкою інтер-
активні та розвиваючі іграшки, 
рідше — ляльки й конструктори. 
Зі святкових атрибутів особливо 
популярні штучні ялинки, карна-
вальні костюми, вечірні плаття й 
аксесуари.

Щодо популярних брендів і то-
варів року, що минає, то найбажа-
нішими були мобільні телефони та 
смартфони «Samsung», фотоапа-
рати «Nikon» й електронні книги 
«Kindle».

До новорічних свят оселю краще оздобити 
в  зелено-червоних тонах
Саме таку пораду дає флорист із 
Луцька Катерина Федонук. Пані 
Катерина вже давно вважається 
одним із найкращих майстрів квіт-
кової справи у Луцьку, та й по всій 
Україні нашу волинянку неабияк 
цінують. Ще б пак, адже вона не 
раз оформляла зал для інавгурації 
українських президентів, є членом 
правління спілки флористів Украї-
ни, координатором національних 
конкурсів із флористичного мис-
тецтва. За плечима у жінки не одна 
перемога на міжнародних кон-
курсах. Ось нещодавно привезла 
«золото» з Данії. 

Любов до квітів і трав у Катерини 
родом із дитинства. Часто, проводя-
чи канікули у бабці в селі, дівчинка 
цілими днями пропадала в лісі. У 
родині навіть жартували, мовляв, 
«з деревами там розмовляє». А вже 
потім, у юному віці, дівчина колек-
ціонувала різні вирізки про екібани. 
Пані Катерина каже, що кожна жін-
ка любить квіти, та не для кожної це 
стає професією. Не збиралася бути 
флористом і вона, бо навіть не здога-
дувалася, що є такий фах. Навчалася 
на філологічному факультеті Волин-
ського національного університету, 
та все ж у вільний час складала бу-
кети. 

— Мене на це надихала захід-
на кореспонденція, різні журнали, 
які ми ледве могли дістати, — при-
гадує флорист. — Коли я бачила на 
сторінках преси різні композиції, 
ніяк не могла збагнути, як ті квіти 
й куди кріпити. Тож усе починало-
ся з досить сміливих експериментів. 
Згодом уже оформляла подругам 
весільні букети. Коли зараз перегля-
даю відео з цих весіль, думаю: а як 
же я його тоді скручувала, не маючи 
жодних знань?

Але якось пані Катерина дізна-
лася, що у Києві існує флористична 
школа «Роксолана». Не довго думаю-

чи, вирішила підкоряти столицю.
— Я почула, що цьому навчають 

у Києві, сіла на потяг і поїхала. Важ-
ко було туди прорватися, бо спочат-
ку для мене не знайшлося місця. Та 
я зуміла їх переконати, що таки буду 
вчитися, — розповідає Катерина Фе-
дончук. — Коли ж пройшла там три 
курси навчання, мені запропонува-
ли лишитись у Києві. А через п’ять 
років я уже навчалась у Литві. 

Зараз жінка є керівником студії 
флористики, яку відвідує навіть чо-
тирирічна малеча. Не забуває і про 
громадську роботу: щороку органі-
зовує конкурс квіткового мистецтва 
«Луцьк квітучий», є співорганізато-
ром благодійних вечорів, проводить 
уроки з флористики для дітей-сиріт.

Волинська флористка нещодавно 
виграла престижний міжнародний 
конкурс із ленд-арту. Це такий син-
тез скульптури та ландшафтного ди-
зайну, коли виготовляються об’єкти, 
які потрібно якнайкраще інтегру-
вати у природний ареал. Усе треба 
зробити так, аби не було помітно, 
що це діло рук людини. Зараз Кате-
рина Федончук мріє зробити щось із 
ленд-арту й у Луцьку, вже навіть має 
низку варіантів. 

Напередодні новорічних і Різд-
вяних свят пані Катерина розповіла 
нам про останні тенденції в святко-
вому оформленні інтер’єру. Каже, 
що декорування дому до свят, що 
дуже популярне на Заході, впевнено 
приживається й у нас. 

— Один із популярних елементів 
новорічного декору — це куля, що є 
символом родючості. Звісно, ними 
ми прикрашаємо ялинки, проте за-
раз усе частіше кулю використову-
ють як незалежний елемент декору. 
Їх або просто підвішують на вікна, 
або створюють із них гірлянди, — 
повідала флористка. — Ще один осо-
бливо популярний елемент на Заході 
— вінок. Його традиційно вішають 
на двері, проте можна підвісити й 
до люстри чи розмістити по центру 
святкового столу, поставивши все-
редину свічки. До слова, такі вінки є 
символом свята ще з часів Трипіль-
ської культури. 

Щодо традиційного символу Но-
вого року — ялинки, то її пані Кате-
рина радить прикрасити їстівними 
іграшками. Це може бути різне пе-
чиво, яблука, цукати, кульки з гвоз-
дики чи кавових зерен. А на додаток 
лісову красуню можна посипати ко-
рицею — і тоді в домі справді буде 
аромат свята. 

— Саме такими були перші ялин-
ки. Їх прикрашали різними смаколи-
ками з нового врожаю на жертву бо-
гам, аби наступного року теж мати 
гарний урожай, — розповідає фло-
ристка. — Є цікава історія про появу 
скляних іграшок. У 18 столітті був 

один склодув. Він був дуже бідний 
і не мав за що купити своїм дітям 
яблук на ялинку. Тож видув їх зі скла 
й прикрасив ними новорічне дерево. 
Тож до цього часу скляні кульки на 
ялині — це просто імітація тих на-
туральних яблук.

Пані Катерина розповіла нам про 
кольори, яким варто віддати перева-
гу, підбираючи цьогоріч прикраси 
для дому. За її словами, зараз на піку 
популярності імперські кольори — 
поєднання зеленого та червоного. 
Саме цей варіант радить любителям 
усього наймоднішого. 

— Друга тенденція дуже постмо-
дерністична, пов’язана з мінімаліз-
мом. Це поєднання білого та срібляс-
того кольорів. Нарешті здає позиції 
такий стиль, як гламур. Отже, над-
мірний блиск в оформленні вже не в 
моді, — зазначає фахівець.

Популярним у цьому сезоні буде 
стиль «Ісландський мох». Його ха-
рактеризує натуральність, бліда ко-
льорова гама з перевагою бежевого. 
Для декору в цьому ключі можна ви-
користовувати різні гілочки та мох. 

Пані Катерина щиро радить при 
оформленні домівки не копіювати 
щось чуже, а жити своїми емоціями 
й орієнтуватися саме на них.

Ольга УРИНА

Новий рік асоціюється 
з ялинкою і мандаринами 
Третина українців асоціює Новий рік із запахом 
ялинки і мандаринів удома. Такі результати опри-
люднила компанія «Research & Branding Group». Ще 
у 36% опитаних Новий рік асоціюється зі святом, 
улюбленим із дитинства. Для кожного четвертого 
жителя країни це свято асоціюється з прикраше-
ною ялинкою. 26% українців асоціюють Новий рік 
із хорошим святковим настроєм, ще 2% опитаних 
— із новорічним застіллям.

Біля Рівного відкрилася 
резиденція Діда Мороза 
На Рівненщині відкрилася резиденція Діда Мороза. 
Він оселився посеред лісу, недалеко від обласного 
центру, в казковому дерев’яному будиночку. Доїхати 
сюди можна тільки кіньми. Цього року резиденція 
символу Нового року на Рівненщині запрацювала 
вчетверте. У гості Дід Мороз чекатиме аж до 5 січня. 
За словами організаторів, за цей час до будинку Діда 
Мороза приїде шість сотень рівненських дітлахів-
сиріт, усі отримають подарунки.

Ужгородець Валентин Штефа-
ньо створив найбільшу кара-

мельну ялинку у світі. Її висота 
— 1,53 метра. А на приготування 
солодкого дерева кондитер ви-
тратив аж сорок кілограмів цукру, 
пише gazeta.ua. 

Ялинку з карамелі пан Вален-

тин готував майже добу. Спочатку 
вилив із цукру основу ялинки, по-
тому взявся за прикраси. «Ялин-
ку прикрашатимуть карамельні 
іграшки у вигляді маленьких гер-
бів міста Ужгорода. Вага готової 
красуні — понад тридцять кіло-
грамів. Я довго шукав інформацію 
про найбільші карамельні ялинки 
у світі. Їхня висота була максимум 
півметра. Такої високої і важкої 
ялинки з карамелі досі не було», — 
розповів Валентин Штефаньо.

Ялинку відвезли до одного з 
супермаркетів, де вона тішитиме 
око покупців аж до завершення 
новорічних і Різдвяних свят. Тоді 
солодке дерево перетоплять на ка-
рамель для інших кондитерських 
виробів.

До цього Валентин Штефаньо 
вже двічі створював солодкі ялин-
ки — напередодні 2009 і 2010 ро-
ків. Проте вони були виготовлені з 
шоколаду. Перший раз ялинка за-
важила десять кілограмів, а друге 
солодке новорічне диво — понад 
двадцять.

Флористка Катерина Федонук

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76


