
13

В обласному центрі відбувся Між-
народний джаз-фольк фестиваль 
«Музичні діалоги-2012». Шануваль-
ники джазу впродовж двох днів на-
солоджувалися хорошою музикою 
у стінах замку Любарта. Цьогоріч 
фестиваль зібрав на одній сцені 
виконавців із шести країн світу. 
Крім традиційно якісної музичної 
програми, на гостей свята чекав 
сюрприз: кожен міг пограти на уні-
кальному перкусійному інструменті.

Попри те, що напередодні дій-
ства місто рясно заливало дощем, 
фестивальні дні були сонячними. 
Міський голова Микола Романюк 
навіть пожартував, що це влада 
Луцька замовила таку ясну погоду, 
аби свято джазу вдалося.

Тож теплого весняного вечора 
шанувальники інтелектуальної му-
зики, зручно вмостившись на стіль-
цях, лавках, травичці, приготували-
ся кайфувати під джазові мелодії.

Фестиваль розпочався з пре-
зентації унікальної музичної 
скульптури, яку назвали «Дзвін». 
Диво-інструмент для волинян скон-
струювали музиканти з англійської 
мистецької організації Jack Drum 
Arts у рамках міжнародної програми 
«Тандем». Основу «Дзвону» склада-
ють алюмінієві трубочки, прикрі-
плені на каркасі, по яких потрібно 
бити дерев’яними паличками, аби 
інструмент зазвучав. Як розпові-
ла засновник організації Jack Drum 
Arts Джулі Уорд, «звукова скульпту-
ра» є результатом дослідження му-
зиканта Патріка Бартона. 

— Він довго думав, як би нала-
штувати інструмент, аби він звучав 
адекватно для «волинського вуха», 
— зазначила пані Уорд. 

Та підказка знайшлася під час 
відвідин музикантом концерту Во-
линського хору. Тож організатори 
запевняють, що «музична скульпту-
ра» видаватиме звучання, що поді-
бне на суміш передзвону, народних 
мотивів і середньовічного духу зам-

ку. Джулі Уорд каже, що конструкція 
інструмента така, що кожен зможе 
взяти до рук дерев’яну паличку, 
створити свою мелодію та відчути 
себе музикантом. «Дзвін» ще й спри-
ятиме популяризації Луцького зам-
ку серед туристів, адже він оселився 
тут назавжди. До слова, це єдиний 
такий інструмент у Східній Європі.

У перший фестивальний вечір 
гостей дійства тішили колективи з 
України, Великобританії, Польщі та 
Молдови. Першими на сцені висту-
пили великобританці Jack Drum Arts 
разом із волинськими джазмена-
ми Олегом і Тарасом Баковськими. 
Колектив продемонстрував свою 
фішку — обмін інструментами для 
кожної нової композиції, так само 
й вокалістом щоразу ставав хтось 
інший.

Опісля «джазував» квартет 
саксофоністів із Нововолинська 
Jazz Time. За ними виступав джаз-
квінтет із Польщі під керівництвом 
Тараса Баковського. Колектив вико-
нував переважно авторські компо-

зиції волинянина. Трохи згодом на 
сцену вийшов і визначний україн-
ський трубач Валерій Колесніков. До 
речі, музикант у рамках фестивалю 
презентував і перший в Україні тлу-
мачний словник джазу.

Фольклорні нотки в програму 
фестивалю внесла виконавиця Мла-
да з проектом EthnoFantasy. А далі 
зі сцени лунали мелодії колективу з 
Польщі Angela Gabor Trio й учасни-
ків українсько-молдовського проек-
ту «Арт-Молдова».

Наступного джазового вечора у 
замку зібралося ще більше люду. Цьо-
го дня відвідувачі фестивалю кай-
фували під композиції трьох укра-
їнських колективів — DoubleVoice, 
Fusion Friends і Orchestra Vito, а та-
кож музикантів із Польщі Tolhale та 
Muzzart із Білорусі.

Традиційно джазовий фестиваль 
завершив jam session, під час якого 
усі музиканти вийшли на сцену та 
разом тішили публіку неймовірни-
ми імпровізаціями.
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Львів перед Євро-2012 вирішили 
«очистити» від неформалів

На Волині незаконно видавали 
травматичну зброю

Морська вода в Криму відповідає 
санітарним нормам

Львів перед Євро-2012 негласно 
вирішили «зачистити» від пан-

ків, готів, скінхедів і навіть місце-
вих гопників.

Справжній скандал викликав 
лист із прокуратури Львівської 
області в облуправління у справах 
сім’ї та молоді з вимогою дізна-
тися, скільки у Львові представ-
ників молодіжних субкультурних 
рухів і які заходи вони проводили 
за останній рік. Причому до готів 
і скінхедів зарахували гопників 
— напівкримінальних «пацанів із 
району».

За словами начальника облу-
правління у справах сім’ї та молоді 

Анатолія Ігнатовича, обліку готів 
і скінхедів вони не ведуть. «Ми 
співпрацюємо тільки з офіційно 
зареєстрованими молодіжними 
організаціями», — заявив Ігнато-
вич.

Автор ідеї «перепису нефор-
малів», заступник обласного про-
курора Андрій Палюх, виправ-
довується, мовляв, просто хоче 
уберегти підлітків від негативного 
впливу неформалів, які штовха-
ють їх на шлях злочинності. У той 
же час львівська молодь обурена. 
«Ми ж нічого поганого не робимо, 
нехай краще бандитів ловлять», — 
каже 20-річний хіпстер Орест.

Про це сказала головний дер-
жавний санітарний лікар Кри-

му Наталія Пеньковська, повідо-
мили у прес-службі Міністерства 

курортів і туризму АРК. «Зараз усі 
пляжі активно готуються до сезо-
ну. За тиждень нами досліджено 
76 проб морської води по всьому 
узбережжю Криму. Ніде відхилень 
від норми не було», — зазначила 
Пеньковська. 

За її словами, перевірку сані-
тарного стану пляжів передбача-
ється проводити кожного тижня. 
Втім, головний санлікар уточни-
ла, що показники якості морської 
води можуть погіршуватися з 
об’єктивних причин, наприклад, 
після шторму. В Криму 558 пля-
жів. Із них 82 — лікувальних, 191 
— оздоровчий, 66 — дитячих і 219 
— загального користування.

В Луцьку стартував туристичний 
сезон. Церемонія відкриття роз-

почалася на Театральному майдані, 

де зібралося чимало зацікавленого 
люду.

— Відкриття туристичного сезо-

ну є своєрідними ворітьми та запро-
шенням на фестивалі, що відбудуть-
ся у Луцьку протягом літа-осені 2012 
року», — наголосив міський голова 
Луцька Микола Романюк.

Згодом мер передав символіч-
ний ключ від міста керівнику про-
грами з розвитку туризму в регіонах 
України проекту ЛІНК Геннадію 
Друзенку. 

Потім численні гості дійства 
рушили вулицею Лесі Українки. На 
початку екскурсовод — актриса те-
атру «Гармидер» Руслана Порицька 
— розповіла про історію вулиці. Як 
з’ясувалось, її сучасній назві пере-
дувало ще 12 різноманітних найме-
нувань, серед яких і Олицька, і Яге-
лонська, і Дубенська тощо. А в давні 
часи її взагалі називали «монастир-
ською дорогою» й постійно освічу-
вали. На знак цього з’явився подо-
рожній із факелом, який «засвітив» 
вулицю і повів екскурсантів у цікаву 

історичну мандрівку по відтворених 
закладах початку ХХ століття.

Спершу всі зупинилися біля  
імпровізованої пивної «Земан». Тут 
охочі дегустували пиво й отримува-
ли за це подарунки. Далі колона ру-
шила до чайної «Під шафраном», де 
на них чекала квіткарка — живе вті-
лення картини Миколи Пимоненка. 
Наступним об’єктом стала кав’ярня 
«Розаліні», яка здавна славилася 
своїми солодощами. Там на присут-
ніх чекало танго від акторів театру 
«Гармидер», а потому гостей часту-
вали солодкими смаколиками. Далі 
екскурсанти мали унікальну нагоду 
ознайомитися з давніми світлинами 
Луцька, зробленими донькою сена-
торки Олени Левчанівської Іриною.

Завершив мандрівку міський 
голова Микола Романюк, який за-
палив смолоскипом напис «Луцьк».

Ольга УРИНА

Скандальну випускницю 
хочуть зробити «обличчям» 
інтернет-магазину
Анастасія Фоменко, яка стала відомою не тільки 
в Україні, але й в країнах СНД через своє надто 
відверте вбрання на випускному, стане облич-
чям одного з інтернет-магазинів. Проте випус-
книця школи в Павлограді Дніпропетровської 
області, яка стала зіркою Інтернету, поки що 
не знає, що її збираються запросити знятися у 
рекламній кампанії. 

Найбільший у світі парад 
наречених відбудеться у 
Львові
16 червня о 13.00 на пл. Ринок розпочнеться 
«Парад наречених», один із наймасштабніших у 
світі. Планується, що вулицями Львова пройде 
близько 500 дівчат і жінок із усієї України. Мож-
ливо, будуть учасниці з-за кордону. Для участі 
можна зареєструватися на сторінці заходу в «В 
Контакте», увівши до пошуку: «Збираємо най-
більшій в світі парад наречених». 

Прокуратура Волинської об-
ласті перевірила законність 

видачі волинянам дозволів на при-
дбання, зберігання та використан-
ня травматичної зброї. 

Прокурор Любешівського ра-
йону встановив факт отримання 
дозволів на підставі підроблених 
довідок ДП «Любешівське лісове 
господарство». Встановлені де-
сятки фактів отримання членами 
«варт порядку» дозволів на но-
сіння та зберігання травматичної 
зброї у той час, коли вони взагалі 
не виконують, не мають намірів і 
права без відповідної підготовки 
виконувати функції з охорони гро-
мадського порядку. 

Встановлені також випадки 
надання дозволів на придбання, 
зберігання та використання трав-
матичної зброї особам, які беруть 
участь у кримінальному судочин-
стві, хоча необхідності у застосу-
ванні таких заходів безпеки наразі 

нема. 49 особам такі дозволи були 
видані ще понад 10 років тому, й 
донині вони користувалися трав-
матичною зброєю. 

Органами прокуратури краю 
порушено дві кримінальні справи 
за фактом хуліганств із викорис-
танням травматичної зброї, одну 
— за фактом підроблення доку-
ментів для її отримання, внесено 
16 документів прокурорського 
реагування в органи внутрішніх 
справ, влади та місцевого само-
врядування, анульовано 50 дозво-
лів на зберігання та носіння трав-
матичної зброї, вилучено дев’ять 
одиниць такої зброї. 

Прокуратура звертається до 
громадян із проханням повідомля-
ти правоохоронні органи про усі 
факти незаконного застосування 
зброї. Телефон чергової частини 
УМВС України у Волинській об-
ласті — 24-43-98, чергової частини 
прокуратури області — 72-22-22.

Спроби зіграти на  новому музичному інструменті

У замку Любарта знову давали джазу

В обласному центрі відкрили туристичний сезон


