
Лучанам на 928-й день народження 
міста підготували досить насичену 
програму. До їхньої уваги були кон-
церти, святковий ярмарок, числен-
ні атракції та спортивні змагання. 

Святкування розпочалось із 
урочистої академії з нагоди Дня 
міста на Театральному майдані. Під 
час неї міський голова нагородив 
відзнакою «Почесний громадянин 
Луцька» Андрія Бондарчука. Потім 
присутні запустили в небо 928 пові-
тряних кульок. 

Мало не з самого ранку на вулиці 
Лесі Українки та Театральному май-
дані розкинувся святковий ярмарок. 
Тут частували медами, продавали 
різноманітні прикраси та сувеніри, 

вишиванки, віночки, дерев’яний і 
глиняний посуд та інший крам, ма-
лювали портрети і шаржі, лунали 
мелодії від вуличних музик. 

Дух свята заполонив і Централь-
ний парк культури та відпочинку 
імені Лесі Українки, де відбувалося 
свято квітів — «Луцьк квітучий». 
Близько 50 квіткових композицій 
милували очі лучан і вражали оригі-
нальністю задумів. Були тут і квітко-
ві замки, й розквітлі серця, й навіть 
казкова піч у віночку. Захоплювали 
красою квіткова Жар-Птиця та кві-
тучий острів «Мадагаскар». 

Традиційно в парку на лучан че-
кали численні атракціони та забави. 
Найбільше тішилась святом малеча. 
Найвідважніші дітлахи спробували 

сил на еколого-туристичній стежині 
з елементами альпінізму. 

Тим часом на Театральному май-
дані міста проходив міжнародний 
чемпіонат зі швидкісного складання 
кубика Рубіка Lutsk open 2013. Луча-
ни з захопленням спостерігали, як 
вправні руки інтелектуалів за лічені 
секунди складали різноманітні ку-
бики. Чого варте лише те, що кубик 
Рубіка наосліп було складено менше 
як за дві хвилини! 

Звісно, святкування не могло 
оминути Луцький замок — тут від-
бувався 19-й фестиваль дзвонарного 
мистецтва «Благовіст Волині». 

Чимало городян прийшло над-
вечір до Центрального парку куль-
тури і відпочинку імені Лесі Укра-
їнки, щоб повболівати за наших 
спортсменів на міжнародних матче-
вих зустрічах із боксу серед збірних 
команд міст Луцька та Замостя (Рес-
публіка Польща). За кубок Луцького 
міського голови Миколи Романюка 
змагалися спортсмени польського 
клубу «Гетьман», яких тренує Ан-
джей Голуб, і збірної команди міста 
Луцька, вихованці Артура Каменєва.

Поруч із Театральним майданом 
вуличні танці влаштували вихован-
ці академії танцю Stylez і луцькі бі-
бої з команди Iron City. А на самій 
центральній площі відбувся святко-
вий концерт із участю відомих укра-
їнських гуртів. Як зазвичай, завер-
шилося святкування феєрверком. 

Українка Софія Чорній пере-
могла у канадському турі кон-

курсу краси «Міс Земля». Тепер 
19-річна уродженка Львова боро-
тиметься за титул найкрасивішої 
дівчини планети. 

Софія народилась у Львові, та 
у чотири роки з сім’єю емігрувала 
до Канади. Вона вчиться в Універ-
ситеті Торонто і хоче стати вчите-
лем французької мови та літера-
тури. У вільний час конкурсантка 
працює моделлю. Дівчина навча-
лася в українській суботній школі 
імені Франка, вільно спілкується 
українською і завжди пам’ятає про 
своє походження. 

У Канаді львів’янка отримала титул 
«Міс Земля» 
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Шлюб Пугачової і Галкіна тріщить по швах 

Схоже, одна з найзнаменитіших 
пар Росії — Алла Пугачова 

та Максим Галкін — на межі роз-
лучення. Як повідомляють «Па-
параці.ру», подружжя вже кілька 
місяців не живе разом. Подейку-
ють, що саме 64-річна Примадон-
на вигнала чоловіка з дому. Проте 
про остаточний розрив поки не 
йдеться. 

Сварки розпочалися, коли в 
Мережу потрапила інформація 
про численні зради Максима, які 
так і не були підтверджені. Повідо-
млялося також, що нібито новою 

пасією 37-річного гумориста стала 
молода українська модель — він 
проводив із нею час в одному з го-
телів. 

На початку літа, на виході з 
того ж готелю, Алла Борисівна на 
запитання репортерів про зради 
чоловіка сказала лише одне: «Мені 
ще ніхто не робив так боляче». 

Наразі ні Пугачова, ні Галкін не 
коментують новину про свій роз-
рив. Нагадаємо, Примадонна та 
гуморист жили разом із 2005 року. 
Артисти взяли шлюб у грудні 
2011-го. 

Луцьк укотре прийматиме міжнародний 
джазовий фестиваль 

Наприкінці серпня шануваль-
ники джазу готуватимуться 

до VI Міжнародного джазового 
фестивалю Art Jazz Cooperation 
2013, який традиційно предста-
вить найяскравіших джазових му-
зикантів світу, об’єднає різні жан-
ри мистецтва навколо цієї теми 
та додасть місту особливого на-
строю, — невловимого і тонкого, 
з нотками спецій, настрою джазу. 

Головні концерти фестивалю 
відбудуться 30 (на території Луць-
кого замку) та 31 серпня (у примі-
щенні Волинського академічного 
обласного театру ляльок). 

У Луцьку Art Jazz Сooperation 
прийматиме відомих українських 
джазменів Наталію Лебедєву та 
колектив BloomBand. Об’єднає 
фестивальні майданчики визна-
ний барабанщик із Чикаго Френк 
Паркер, який гратиме разом із 
Андрієм Арнаутовим, Анастасією 
Литвинюк, Тарасом Баковським і 
вокалісткою з Польщі Анною Ан-
джиєвською. 

З українськими джазменами 
Френк познайомився під час Літ-
ньої джазової школи у Львові, де 
він проводив лекції та майстер-
класи. 

Культура

Уродженець Японії Чарлі 
Сакума полонив лучан грою 
на бандурі 
У рамках заходів із нагоди Дня Незалежності 
України на Театральному майдані Луцька відбула-
ся мистецька акція «Кобзарське віче». Лучани та 
гості міста насолоджувалися грою та піснею відо-
мих кобзарів із України та з-за кордону. Віртуозну 
гру на бандурі продемонстрував уродженець 
Японії, а нині мешканець м. Львова Чарлі Сакума. 

Гришко отримав орден від 
Януковича 
У День Незалежності України, 24 серпня, Прези-
дент Віктор Янукович роздав державні нагороди 
з нагоди свята. Одним із щасливців став співак 
Володимир Гришко. Тенор, який зрадив оперу з 
естрадою, отримав орден «За заслуги» І ступеня. 
Про це повідомляє офіційний сайт гаранта. 

Луцьк відсвяткував день народження 


