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2 серпня закінчився дев’ятий 
щорічний фестиваль «Бандерш-
тат». Знову було багато якісної 
музики та зустрічей з відомими 
людьми. Гостям пропонували 
різні квести та турніри. Заночу-
вати можна було в наметовому 
містечку, слухаючи виступи із 
акустичної сцени.  

Упродовж 3 днів на тери-
торії фестивалю діяли головна 
та акустична сцени. На голо-
вній виступили цьогоріч 15 
гуртів: «Санмай», «ФлайzZza», 
«Анна», «Тінь сонця», «Рол-
лікс», «Morphine Suffering», 
«Riffmaster», «Epolets», «Карна», 
«Тартак», «Серцевий напад», 
«Фіолет», «Onuka», «O.Torvald», 
«Brutto».

Щодня на території  фес-
тивалю відбувалися спортивні 
заходи, зокрема були заняття з 
йоги, турнір з армрестлінгу серед 
дівчат та хлопців, вночі прово-
дили «Квест жахів» тощо. Серед 
відомих гостей цього року можна 
було побачити Левка Лук’яненка, 
Юрія Березу, Валерія Боброви-
ча, Віру Савченко, Олеся Саніна, 
Василя Шкляра. Щоночі пока-
зували фільми — «Становлення 
нації» Богдана Бальбузи, «До-
бровольці Божої чоти» Івана Яс-
нія, «Вавилон 13» Юлії Гонтарук 
тощо.

На третій день фестивалю 
відбувся флешмоб, учасники яко-
го утворили слово «Перемога». 
На підтримку бійців АТО про-
давали деякі речі, зокрема фут-
болку ручної роботи «O.Torvald» 
було продано за 500 грн. На тери-
торії збирали кришечки від плас-
тикових пляшок — вони підуть 
на виготовлення протезів для 
бійців АТО.

Виступи на головній сцені 
фестивалю завершилися хвили-
ною пам’яті Кузьми Скрябіна — 
глядачі увімкнули телефони та 
спрямували їх у небо. 

Для гостей стало несподі-
ванкою те, що ювілейний деся-
тий фестиваль народний депу-
тат Ігор Гузь хоче перенести до 
Києва. Волиняни вважають, що 
це родзинка їхнього краю, адже 
Бандера асоціюється із Західною 
Україною. У Києві фестивалів і 
так уже багато, тому «Бандерш-
тат» там просто загубиться. 
Окрім того, фестиваль розвиває 
туризм у Луцьку, бо сюди за-
вжди приїздить багато гостей із 
різних міст України та іноземців.  
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