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Культура

У Луцьку пройшов фестиваль театрів 

28 вересня в Луцьку стартував 
шостий сезон Всеукраїнської 

ліги КВН «Волинь». Перша гра се-
зону зібрала сім команд-учасниць і 
сотні глядачів. Гостей заходу чека-
ли нові команди, оновлене журі та, 
звичайно, свіжі жарти. 

Повернення КВН після літніх 
канікул у Луцьк нетерпляче чекали 
не тільки учасники, але й глядачі 
— в Палаці учнівської молоді була 
майже повна зала. 

Розважали присутніх «Ве-
ликі географічні відкриття» 
(Луцьк — Львiв — Млинiв — Ми-
колаїв), «Загорецька Людмила Сте-
панівна» (Львів), «Смайли» (Ска-

довськ — Запоріжжя), «Фант Він» 
(Вінниця), «Збірна ТНЕУ» (Терно-
піль), «Позитивні віруси» (Суходо-
ли) та «Трамвай №8» (Київ). 

Команди зіграли чотири кон-
курси: «Візитку», «Розминку», «Бі-
атлон» і «Стем», за результатами 
яких третє місце посіли львів’яни 
«Загорецька Людмила Степанів-
на», друге — за тернопільською 
командою «Збірна ТНЕУ», а пере-
могу вибороли «Великі географічні 
відкриття». Також до півфіналу по-
трапила і команда, яка посіла чет-
верте місце, — «Позитивні віруси». 

Друга 1/4 фіналу відбудеться 26 
жовтня. 

Найкращі гімнастки України 
змагались у Луцьку 
В обласному центрі Волині проходив Відкритий кубок 
Луцька з художньої гімнастики. Участь у заході взяли 
спортсменки з Києва, Володимира-Волинського, 
Львова, Ужгорода, Білої Церкви, Чернівців. Наше 
місто на цих змаганнях представляли юні гімнастки зі 
спортивних клубів ФСТ «Спартак», «Грація», «Фаво-
рит», «Фортуна», «Спорт-естет». Приємною несподі-
ванкою стало те, що на змагання завітала титулована 
спортсменка, призерка Олімпійських ігор Ганна 
Безсонова. 

На три дні Луцьк перетворився 
на столицю фольклору та народ-
них обрядів, адже тут відбувався 
VII Міжнародний фестиваль україн-
ського фольклору «Берегиня». Ат-
мосферу народної творчості до міс-
та привезли з усіх куточків Волині 
гості з 16 областей України, а також 
фольклорні колективи українських 
громад Росії (Мурманськ, Кубань), 
Польщі, Литви, Білорусі, Молдови, 
Румунії та Іспанії. 

У ці дні вулиця Лесі Українки 
перетворилася на справжнісінький 
вулик: тут співали, танцювали, при-
гощали випивкою та наїдками. Кожен 
район нашої області розмістив свої 
етнографічні майданчики, де намага-
лися відобразити життя, традиції та 
уміння жителів свого краю. Більшість 
майданчиків мала назву «Крайня 
хата», вочевидь, завдячуючи відомій 
українській приказці. А от Шацький 
район вирішив показати «Рибацьке 
подвір’я»: не обійшлось без рибо-
ловних сіток, тараньки, старовинних 
знарядь для рибальства. Умілі шачани 
навіть змайстрували курінь з очерету. 

«Слава лине по всій Україні про 
ярмарок на Волині» — саме так цьо-

горіч назвали ярмарок виробів на-
родного мистецтва, що розмістився 
на Театральному майдані. Умільці 
пропонували лучанам прикраси, 
іграшки, вишиванки, меди, різні сим-
патичні дрібнички для дому. 

Розпочали фестиваль зі спільної 
молитви за Україну на центральній 
площі. По тому колоною рушили до 
Луцького замку. Перехожі з цікавіс-
тю розглядали вбрання учасників 
ходи, а подивитися тут було на що, 
адже костюми з кожного регіону 
вражали строкатістю та багатством 
оздоби, а особливо цікавими були 
строї гостей із-за кордону. 

Урочисто відкрили «Берегиню » у 
замку, право заспівати гімн України 
надали колективу української грома-

ди з Кубані. Опісля гостей фестива-
лю дивували неймовірним театралі-
зованим дійством — «Великий з’їзд 
монархів і правителів Європи у зам-
ку Любарта». А потім розпочалось 
українське народне дійство «Шев-
ченку — 200!», присвячене ювілею 
великого українського поета. 

Всі три дні захід тішив неймо-
вірно насиченою програмою. У теа-
трі експонували виставку весільних 
костюмів, рушників, короваїв і кала-
чів. Були й ігри та забави у виконан-
ні дитячих фольклорних колективів, 
обжинкове фольклорне дійство — 
«Жнії молодії, серпи золотії!», на-
родні танці — «Ой, заграйте мені, 
замузичте мені!», а фольклорні ко-
лективи з-за кордону продемонстру-
вали свої уміння у мистецькій імп-
резі «Золота квітка». 

Завершився фестиваль обрядо-
вим дійством «Українське весілля» 
на сцені музично-драматичного те-
атру імені Т. Г. Шевченка. 

Ольга УРИНА 

Гості та символ фестивалю «Мандрівний вішак»

13

В обласному центрі Волині 27–
29 вересня відбувався Між-

народний фестиваль аматорських 
театрів «Мандрівний вішак». У 
заході взяли участь 10 колективів 
із України, Росії, Білорусі, Грузії та 
Німеччини. 

Театралізоване відкриття 
фестивалю влаштували на Луць-
кій дитячій залізниці. Учасники 
прибули на захід потягом. Ведучі 
оголошували кожен театр, і гості 
під оплески глядачів виходили на 
перон. Музичний ритм заходу за-
давав місцевий колектив Garage 
Drum Show. 

Варто зазначити, що особли-
вістю «Мандрівного вішака» було 
те, що вистави відбувалися не на 
театральних сценах. На майданчи-
ки для виступів організатори пе-
ретворили довгобуд на вул. Шев-
ченка, Луцький замок, паркові 
зони, зупинки, галереї та інше. Та-
ким чином було доведено: «театр 
за межами театру» — можливий! 

Вісім вистав боролися за Гран-
прі фестивалю й інші нагороди в 
різних номінаціях. А два спектаклі 
були представлені поза конкур-
сом. 

Визначили найкращих 
туристів серед волинського 
студентства 
До Дня туризму на базі табору «Сонячний» Центру 
туризму й екскурсій відбулись обласні змагання з 
туризму серед студентів ВНЗ та учнів професійно-
технічних навчальних закладів. У підсумку триденної 
боротьби першість серед вузів І–ІV рівнів акредита-
ції здобули студенти СНУ, І–ІІ рівнів — спортсмени 
педколеджу і вихованці Волинського технікуму НУХТ 
— серед учнів професійно-технічних НЗ. 

Стартував шостий сезон ліги КВН «Волинь»

Фестиваль «Берегиня» зібрав у Луцьку 
шанувальників українського фольклору 

Вітаємо!
1 жовтня відзначає свій 25 день народження чарівна, весела, мила, життє-
радісна та щира дівчина – інженер відділу організації роздрібної мережі 
Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта» 

Демчук Оксана Олександрівна!

В цей прекрасний осінній день прийми наші 
найщиріші вітання з Днем народження. Від 
щирого серця зичимо міцного здоров’я, вза-
ємного та пристрасного кохання, оптимізму, 
кар’єрного росту та енергії для втілення 
найзаповітніших мрій, усіх задумів і планів. 
Бажаємо, щоб на твоєму життєвому шляху 
зустрічались лише вірні та надійні друзі.

Нехай промінчик золотий
У День народження розбудить,
До щастя змайстерить мости,
Розвеселить і приголубить,
Напише лагідні слова
Про радість, вірність і кохання,
Щоб ніжна квітка розцвіла,
Та, що виповнює бажання!

Колектив Волинської дирекції УДППЗ «Укрпошта»,
обком профспілки працівників зв’язку Волинської дирекції


