
12 липня, в день святих Петра і 
Павла, у Луцькому замку розпочав-
ся щорічний фестиваль «Волинська 
княжна», який відбувається вже 
вдруге. У 2014 році цей захід не 
було проведено у зв’язку із подіями 
у країні.

Почалося дійство о 12-й годині. 
Спочатку виступили дитячо-юнаць-
кі колективи та солісти з вокаль-
ними й хореографічними номера-
ми. Так, співали й танцювали для 
гостей свята вихованці 11-ї міської 
школи, Волинського технікуму На-
ціонального університету харчових 
технологій та хореографічної студії 
фітнес-центру «Спайкер». Приєм-
но здивували своїми неймовірними 
голосами підопічні Галини Конах. 
Поринути у справжню казку допо-
могли гостям фестивалю учасники 
дитячого театру Наталії Журавльо-
вої із постановкою «Долина ельфів». 
Продовжили концертну програму 
танцювальні колективи Diamond 
Star, «Буга-Буга», студія «Світлинка». 
«Циганки» із креативного агентства 

СAnaBIS запалили публіку гарячи-
ми танцями.

Після обіду лучани нарешті зу-
стрічали довгоочікуваних княжон, 
які прибули у замок. Учасниці за-
чарували гостей хореографічною 
постановкою. Кожна із конкурсан-
ток творчо представила свій образ: 
хтось спік торт, хтось продемон-
стрував свій хореографічний хист, 
уміння декламувати вірші тощо.

Гості теж мали чим себе зайняти: 
агентство нерухомості «Фортеця» 
підготувало для них вікторину. Крім 
того, на території замку впродовж 
дня для відвідувачів фестивалю ді-
яли ремісницький ярмарок, циган-
ська, козацька та лицарська локалі-
зації.

 Гості мали змогу відпочити у 
двох великих фуд-зонах, які забезпе-
чили ТМ «Дмитрук» і ресторан «Че-
вермето». Малеча могла порозважа-
тися на батутах. Згадку про дійство 
можна було увіковічнити, зробивши 
собі фото у спеціально оформленій 
тематичній зоні.

 Поринути в історію допомогла 

музика гурту Олександра Хмільов-
ського Remember Your Heaven. ТМ 
«Едельвіка» презентувала відвід-
увачам нову колекцію вишиванок, 
у ролі моделей виступили княжни. 
Учасниці фестивалю подарували 
присутнім танцювальну постановку 
в національних костюмах.

Просто неймовірна атмосфера 
була під час виступу Галини Конах, 
Yeganov Projekt, Diamond Stars, Royal 
City, «Санмай» та Юлії Іванової. 
Фестиваль затягнувся до ночі, проте 
відвідувачі не поспішали додому.

Вже майже опівночі журі у скла-
ді актриси Волинського обласного 

академічного музично-драматично-
го театру ім. Шевченка, художнього 
керівника театру «Коло Лесі», за-
служеної артистки України Світла-
ни Органісти, голови громадської 
організації «Асоціація регіональ-
ного розвитку» Петра Павловича 
Гоцалюка, співачки Галини Конах, 
засновника й організатора перших 
конкурсів краси в місті Луцьку та 
на Волині, режисера-постановника 
в Палаці культури «Україна» у місті 
Києві

Національного конкурсу краси 
«Українська красуня», заслужено-
го діяча мистецтв України, воло-
даря титулу «Кращий продюсер» 
(Голлівуд,США) Віталія Іваниць-
кого, заступниці голови правління 
ПрАТ «Едельвіка» Євгенії Пере-
ходько, очільниці проекту «Тренд-
студіо», стиліста-візажиста Оль-
ги Навроцької обрало волинську 
княжну. Переможницею стала Іван-
на Хом’як. Друге місце посіла Раїса 
Цісарук, третє — Юлія Мартинюк.

 Фестиваль організували ГО 

«Асоціація регіонального розвитку» 
і клуб розвитку та дозвілля «Чер-
вона Рута» за підтримки управлінь 
культури Луцької міської ради й Во-
линської обласної державної адміні-
страції.

Нагадаємо, що дійство не від-
булось би без партнерів фестива-
лю, якими стали: ТМ «Дмитрук», 
ресторан «Чевермето», компанія 

«Едельвіка», агентство нерухомості 
«Фортеця», натуральна косметика 
Pevoma Botanique, мережа будівель-
них супермаркетів «Епіцентр», пі-
церія «Соло», ТМ «Котекс», фітнес-
центр «Спайкер», ТМ «Біокон», 
майстерня подарунків «Солодкий 
букет», підприємство «Захід-шина».

Мар’яна МЕТЕЛЬСЬКА
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Культура

На Єву Польну, яка 
виступила в Києві, 
обрушився шквал критики 
Річ у тому, що днями співачка виступила в одно-
му із київських нічних клубів, після чого отрима-
ла безліч негативних коментарів від російських 
шанувальників. Зокрема, Польну назвали «зрад-
ницею, яка продала батьківщину», а також при-
грозили їй, що вона може до РФ не повертатися. 

Кузьмі Скрябіну встановили 
пам’ятник на місці його 
смерті 
На місці страшної аварії, в якій загинув лідер 
гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко, встановлено 
пам’ятник. На згадку про Кузьму звели гранітний 
хрест із цитатою з його пісні «Пусти мене». Гроші 
на двометровий монумент зібрали прихильники 
співака. А виготовили його майстри із Херсона. 

Волинський трон посіла нова княжна


