
Щорічна спеціалізована вистав-
ка весільних товарів і послуг 
«Art Wedding, або весілля по-
новому – 2013» днями відбувалася 
в обласному центрі Волині. З 29 
по 31 березня майбутні наречені 
мали можливість ознайомитися з 
усілякими цікавинками весільної 
індустрії та спланувати свято своєї 
мрії. 

Щорічна виставка, організована 
event-агенцією Family, зібрала най-
кращих представників весільної ін-
дустрії. Відвідувачі могли знайти тут 
професіоналів, готових утілити їхні 
мрії у життя. У приміщенні Луцько-
го РАЦСу, де й проходило дійство, 
потенційні молодята отримали 
можливість помилуватися корова-
ями, весільними тортами й іншими 
солодощами, скуштувати смачну 
продукцію медоварів, придивитися 
весільний кортеж, переглянути ро-
боти фотографів і відеооператорів, 
флористів, декораторів, візажистів, 
артистів. На тематичному заході та-
кож можна було придбати салюти 
й іншу піротехніку, замовити модні 
шоколадні фонтани чи машину для 
генерування мильних бульбашок. 
Майбутні наречені мали нагоду ви-
брати собі сукню. 

Особливістю цьогорічної ви-
ставки стало те, що кожен день мав 
свій тематичний напрям. Так, гості 
могли відчути вишукану атмосферу 
шлюбної церемонії «Європейська 
класика», побачити, що таке «Укра-
їнське весілля» та «Весілля в стилі 
рок-н-рол». 

Щодня гостей зустрічали цікаві 
персонажі: то дівчатка-квіткарки, то 
аніматори у ростових костюмах, то 
міми і навіть живі скульптури. 

За ці дні відвідувачі насолодили-
ся виступами різноманітних музич-

них гуртів, веселими шоу-програма-
ми, драйвовими танцями у різних 
стилях. Для майбутніх наречених 
провели майстер-клас із візажу. Вар-
то відзначити й те, що кожного дня 
відбувався розіграш подарунків від 
учасників виставки. 

Для молодят, які хочуть орга-
нізувати своє весілля самостійно, 
проходили уроки в «Школі для на-
речених» від агенції Family. Під час 
них весільний організатор-практик 
Ірина Корольчук презентувала «По-
сібник для нареченої» — такий собі 
щоденник, який значно полегшить 
процес підготовки до найголовнішої 
події у житті. 

Одним із учасників цьогоріч-
ної виставки став інформаційний 
інтернет-сайт із підготовки та про-
ведення весілля у Луцьку — Happy 
moment. 

— Проаналізувавши ринок 
весільних послуг, наша команда 
вирішила допомогти молодятам і 
систематизувала весільні послуги 
у зручний каталог, — каже редак-
тор сайту Happy moment Анна По-
пілевич. — Портал має сучасний 
дизайн, є зручним у користуванні. 
Тут представлений увесь спектр 
весільних послуг — від вбрання 
наречених до феєрверків на честь 
свята. Варто зауважити, що кожна 
представлена компанія має власну 
фотогалерею, де презентує свої то-
вари. Ми постійно доповнюємо й 
оновлюємо сайт. До співпраці залу-
чаємо цікавих людей і завжди раді 
новим знайомствам. Стараємося 
робити все, щоб наші наречені 
мали найсвіжішу інформацію про 
весільні послуги міста. Тож май-
бутніх молодят запрошуємо відві-
дати наш сайт happymoment.lutsk.
ua, який стане для вас справжнім 
путівником у підготовці весілля 
вашої мрії. 

Ольга УРИНА 
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Юна лучанка Анна Теа представила 
персональну фотовиставку 

Саме цього дня в обласному 
центрі стартує акція «Зробимо 

Луцьк чистим!», що проходить у 
рамках громадської кампанії «Зро-
бимо Україну чистою!». 

Громадська ініціатива хоче ви-
рішити проблему засмічення шля-
хом спільних дій разом із усіма 
українцями. Організатори кажуть, 
що кожен, хто хоч раз прибирав 
парк від сміття, вже ніколи не кине 
навіть недопалок повз урну. І друзі 
більшості цих людей перестануть 

смітити у їхній присутності. Так 
виникають зміни — власним при-
кладом, від друга до друга. 

Головна мета «Зробимо Украї-
ну чистою! – 2013» — щоб якомога 
більше людей вийшли на акцію та 
на власному прикладі показали, 
що варто брати і робити свою кра-
їну кращою. Нагадаємо, минулого 
року в акції взяло участь більше 
51 тисячі осіб із 110 міст України. 
У Луцьку торік на прибирання ви-
йшло понад 1800 добровольців. 

31 березня у коворкінг-центрі 
«Репортер» у Луцьку від-

булася презентація фотовистав-
ки 19-річної лучанки Анни Теа 
під назвою F.I.S.H (False In Saving 
Harmony). 

Анна Tea — дівчина з нестан-
дартним поглядом. Почала фото-
графувати у 14 років, коли вдома 
з’явився 5-мегапіксельний цифро-
вий фотоапарат. Відтоді зробила 
тисячі кадрів, перш ніж прийшла 
до власного стилю. Всі її роботи 
народжуються найчастіше спон-
танно. Надихають «неправильні» 
люди та найбанальніші речі, дещо 
може снитись. 

Фотографії юної лучанки над-
руковані у модних журналах Мі-
лана, Парижа, Берліна. Виставку 
її робіт можна було побачити у 
Люблінському будинку культури. 
Її фото свіжі та чуттєві, мають 
відмінну композицію та дивують 
професіоналізмом. 

False In Saving Harmony — це 
відображення реальності такою, 
як вона є. Неідеальна, асиметрич-
на, але у той же час прекрасна. 
Всі фотографії дівчина зробила у 
Луцьку, а всі моделі — місцеві ді-
вчата. 

Виставка триватиме до кінця 
травня. Вхід вільний. 

Гроші на пам’ятник Бандері 
в Луцьку збиратимуть             
у шести регіонах України 
1 квітня стартувала всеукраїнська кампанія «Збу-
дуємо пам’ятник Бандері у Луцьку разом!». У пер-
шому турі взяти участь у спільній акції виявили 
бажання 20 волонтерів із шести регіонів України. 
Були зареєстровані учасники з Рівного, Чернігова, 
Чернівців, Сум, Калуша Івано-Франківської облас-
ті, Березного та Дубна Рівненської області, Луцька, 
Ківерців, Рожища, Колок Волинської області. 

 Виступ гурту «Шанс Music»

19 квітня всі прибиратимуть Луцьк 

Коровай — головний символ весілля

Редактор інтернет-ресурсу Happy moment Анна Попілевич (у центрі)

Оригінальний пасхальний віночок можна 
купити або ж зробити самому 
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До православної Пасхи, яка цьо-
горіч припадає на 5 травня, 

лишився місяць. Господині шука-
ють святкові рецепти, запасаються 
продуктами, прибирають і при-
крашають домівки. Одним із атри-
бутів свята є пасхальний віночок. 
Подивитись і придбати гарні ви-
роби можна на виставці майстрині 
Каті Денисовець, що відкрилась 
у салоні рукоділля «Вишиті ідеї» 
(ТРЦ «Гранд-Волинь», 2-й поверх). 
Триватиме виставка до 30 квітня. 

— Основна ідея виставки по-
лягає в тому, що квітень — це пре-
красний період підготовки до Ве-
ликодня,  — розповідає майстриня. 
— Хазяйки будуть прикрашати 
оселі гарними серветками, оздо-
блювати вікна та двері віночками, 
а для кошиків готуватимуть нові 
пасхальні рушнички. Я надіюся, 
що мої віночки стануть гарним 

доповненням до свята. Придбати 
їх можна за місцем проведення ви-
ставки. 

Побачити експозицію запро-
шують щодня, крім неділі, з 10.00 
до 19.00, у салоні рукоділля «Ви-
шиті ідеї». Крім того, можна зро-
бити прикрасу своїми руками: 
13 та 27 квітня Катя Денисовець 
проводитиме творчий клас із ви-
готовлення віночків (початок об 
11.00, запис за телефоном 066 528 
33 21). Усі матеріали й творчі ідеї 
входять у вартість майстер-класу 
(80 гривень). 

— Віночки сплетені з берези та 
декоративної верби, прикрашені 
вишивкою на великодню темати-
ку, а також іншою оздобою (фе-
трові квіти, яєчка, зайчики тощо), 
— ділиться майстриня. — Вони 
символізують затишок і служать 
оберегами для дому. 

Легкоатлети з Волині 
увійшли в десятку 
найкращих в Україні
Волинська команда посіла дев’яте місце у 
всеукраїнському чемпіонаті з легкоатлетичного 
кросу в Цюрупинську 29-31 березня. Про це ін-
формують в управлінні у справах сім’ї, молоді та 
спорту Волинської ОДА. Область на цих змаган-
нях була представлена спортсменами з Луцька, 
Луцького та Ківерцівського районів. 

У Луцьку показали весільні 
тенденції 2013 року 


