
У замку Любарта протягом вихідних 
відбувалося грандіозне дійство — 
фестиваль вуличної їжі Lutsk Food 
Fest. 

Оскільки такий захід в обласно-
му центрі проводиться вперше, ба-
гатьом лучанам і гостям міста стало 
цікаво його відвідати. Тому першо-
го ж дня, 3 травня, сюди прийшло 
стільки люду, що ніде було яблуку 
впасти. Біля наметів й прилавків із 
наїдками та напоями на будь-який 
смак — великі черги, зайняти місце 
за столиком — також проблематич-

но. Для тих, хто вперше у Луцькому 
замку, було цікаво почути його істо-
рію, однак, як пояснили в касі, екс-
курсоводів цього дня не вистачало. 

Зі сцени звучала реклама закла-
дів харчування і торгових марок, які 
представили свою продукцію, веду-
чі дійства — Halabuda-band — пре-
зентували відвідувачам учасників 
заходу. 

Гостям свята пропонувалось узя-
ти участь у конкурсах, розіграшах 
призів, але доступити всім охочим 
не було можливості. Зосталися роз-
чарованими й ті, хто прийшов сюди 

у надії почути виступи якихось твор-
чих колективів, побачити концертне 
дійство — цього не вистачало на 
святі. Лишалось одне — їсти й пити, 
адже це — фестиваль вуличної їжі. 

У древніх мурах зібралися понад 
20 рестораторів із Луцька, Львова та 
Києва. Всі вони частували відвід-
увачів смачними стравами, рецеп-
ти яких розробляли спеціально для 
Lutsk Food Fest. Багато з них були 
вражені такою кількістю людей, а 
тому не приховували свого бажан-
ня взяти участь у фесті наступного 
року. Кожен із учасників вигадав 
свою «фішку», щоб зацікавити гос-
тей. До прикладу, викликала масу 
емоцій приготована ТМ «Забіяка» 
ковбаса вагою 229 кілограмів. Такий 
собі рекорд найважчого в Україні 
ковбасного виробу. Виявляється, ви-
готовляло «рекордсменку» аж 30 ку-
харів. Спробувати її міг кожен, хто 
вирішив поласувати бутербродом. 

Окрім того, на фестивалі відбув-
ся благодійний аукціон, кошти від 
якого будуть спрямовані на допомо-
гу бійцям АТО. 

«Вір. Борися. Люби» 

У неділю, 3 травня, відбувся благо-
дійний фестиваль «Вір. Борися. 

Люби», який організувала «Само-
оборона Волині». 

Захід мав на меті посприяти по-
пуляризації військової справи, здо-
рового способу життя. І головне 
— зібрати кошти на допомогу укра-
їнській армії. 

У рамках фестивалю відбулися 
змагання між силовиками області. 
Участь взяли представники спецпі-
дрозділу «Світязь» УМВС у Волин-
ській області, військові Нацгвардії, 
працівники облвійськкомату, ви-
кладачі та студенти обласного ліцею 
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою і співробітники Управ-
ління Держслужби з надзвичайних 
ситуацій у Волинській області. 

Виграли естафету вихованці вій-
ськового ліцею. І за це отримали на-

стінний годинник. Решту заохотили 
смачненьким — тортами. 

У рамках заходу біля головного 
корпусу Східноєвропейського на-
ціонального університету імені Лесі 
Українки, що на проспекті Волі, на-
вчали збирати і розбирати вогне-
пальну зброю, надавати першу ме-
дичну допомогу, показували зразки 
провізії, яку відправляють бійцям 
на Схід, тощо. 

Діяла й виставка зброї, спецза-
собів для розмінування, які демон-
стрували правоохоронці та еменес-
ники, працювало дитяче містечко, 
проходили змагання зі спритності 
та спортивного орієнтування. 

Під час фестивалю відбувся ро-
зіграш лотереї. Хто придбав квитки, 
міг виграти торт чи годинник від ме-
режі «Свій час». Працівники Луць-
кої військової частини Національної 
гвардії України презентували кіно-
логічне шоу. 

Настрій створювали аматор-
ський творчий колектив ЛНТУ під 
керівництвом Миколи Хвищука, 
звукорежисер від магазину «Кобза», 
а також ведучий DJ Salvador (Жора 
Потапчук). 

Луцьк став учасником «літературного 
ритуалу»
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Культура

Адель визнали 
найзаможнішою серед 
молодих артистів
Співачка Адель другий рік поспіль очолила рейтинг 
найбагатших британських музикантів віком до 30 
років. 26-річна зірка, яка за останні чотири роки 
не випустила жодного альбому, зуміла зберегти 
за собою звання найуспішнішої молодої артистки. 
У 2014-му вона заробила більше ніж 7,5 мільйона 
доларів, а її загальний статок оцінюється у 75 міль-
йонів доларів.

Віра Брежнєва знову готова 
стати чиєюсь дружиною 
Днями у своєму фотоблозі білявка заінтригувала 
прихильників світлиною, на якій чітко видно 
каблучку на її безіменному пальці. Ніяких комен-
тарів чи натяків на весілля Брежнєва не робила. 
Але відомо, що їй давно приписують роман із 
продюсером Костянтином Меладзе. 

Нещодавно луцька молодь ста-
ла учасником інтелектуальної 

бесіди, де обговорювали прочита-
ні книги, презентували нові збір-
ки, читали класику та сучасних 
українських авторів. 

У стінах Волинської обласної 
бібліотеки для юнацтва відбувся 
літературний вернісаж у рамках 
Всеукраїнського проекту «Україна 
читає». Молодіжну акцію, яка роз-
почалась у березні та триватиме до 
червня, підтримали в багатьох міс-
тах України. Мета таких заходів — 
популяризація вітчизняних книг і 
читання, відродження соціальної 
ролі книги та сприяння духовному 
збагаченню українців. 

Не байдужими до літератур-
ної ініціативи виявились і лучани. 
На місцевому рівні, за підтримки 
культурного об’єднання «100 Вт», 
захід організувала Віра Миколаїв-
на Кумановська, завідувач відділу 
краєзнавчої роботи Волинської 
обласної бібліотеки для юнацтва. 
Модератор дійства зауважила, що 
їй надзвичайно приємно бачити 
молодих людей, які за власним 
бажанням прийшли до читаль-
ні та долучилися до розмови про 
мистецтво. «Сьогодні існує така 
тактика: перетворити бібліотеку 
не на інформаційний, а на розва-
жальний центр, де потрібно бути 
аніматором і режисером, влашто-
вувати свистопляски на примі-
тивному розважальному рівні. Я 
ж переконана, що ми маємо нести 
інформацію, старатися долучати 
до нас молодь, яка читає і мислить, 
співпрацювати», — зазначила пані 
Віра. 

У такій літературній атмосфері 
молоді люди декламували як укра-
їнських класиків, так і сучасних 
митців. 

Окрім читання, учасники за-
ходу говорили про проблеми ви-
ховання дітей, освіти та про слабкі 
місця сучасної вітчизняної літера-
тури. Володимир Столярчук, ре-
зидент культурного об’єднання 
«100 Вт», наголосив, що серед 
справжніх майстрів слова є багато 
графоманів — людей, які хочуть 
писати, але не мають відповідних 
здібностей. 

— Зараз простежуємо нову 
тенденцію: люди пишуть поезію, 
називають це білим віршем, але в 
дійсності це звичайнісінький на-
бір гарних слів, які не мають ні 
сенсу, ні образу. Література має 
бути якісною, — підкреслив Воло-
димир. 

Відвідавши захід і ставши без-
посереднім учасником «літера-
турного ритуалу», приємно усві-
домлювати, що в Луцьку є хлопці 
та дівчата, які читають, мислять, 
аналізують. Молоді люди, які роз-
бираються в літературі, мистець-
ких напрямках, письменниках і 
поетах, відвідують бібліотеки та 
готові ділитися враженнями про 
прочитане. 

Тетяна ДЕНИСЮК 

У Луцьку пройшов 
фестиваль вуличної 
їжі Lutsk Food Fest 


