Програма Вишиванкового фестивалю — 2018
Зустрічаємося 22-26 серпня на Приморському бульварі та Потьомкінських сходах в Одесі.
Вхід вільний. Раді бачити гостей та учасників з 10:00 до 22:00!

Дата

22-26.08

24-26.08

23-26.08

Назва заходу

Розважально просвітницька
та лекторна
програма

Концертна
програма
Вечір українського
кінематографу

22-26.08

Виставка-ярмарок
народних майстрів
та українських
виробників

22-26.08

Дитяча програма

22.08

Акція пам'яті

23.08

Урочисте Підняття
Прапора України

23.08

Показ вишиваного
вбрання Ukrainian
Ethno Code

24.08

Акція
«Вишиванковий

Опис заходу
Інтелектуальні квести на
основі історичних подій та
культури, просвітні лекції
від успішних українців на
актуальні теми сьогодення.
Традиційні забавки та
конкурси на території
фестивалю. Робота
тематичних фотозон.
Виступи вже відомих та
молодих українських
гуртів.
Показ українських фільмів,
спілкування з авторами.

Час та місце

12:00 — 20:00
Приморський бульвар та локації
міста

19:00 — 
23:00

Приморський бульвар
19:00 —00:00

Приморський бульвар

Справжній ярмарок від
народних майстрів з усієї
10:00 — 20:00
України —вишиванки,
Приморський бульвар, центральна
гончарство, прикраси та
алея від Дюка до Пушкіна
художні твори, українські
смаколики.
Майстер-класи з
косоплетіння, орігамі;
12:00 — 19:00
квести, виготовлення
Приморський бульвар
вітальних листівок до Дня
Незалежності та інші
дитячі забави та ігри.
Флешмоб зі свічками та
хвилина мовчання на честь
20:00 — 21:00
загиблих за незалежність
Приморський бульвар
країни
Колективне підняття
Потьомкінськими сходами
11:00— 12:00
27-метрового державного
Потьомкінські сходи
прапора України.
Показ вишиванок та
18:00 — 19:30
стилізованого українського
Площа біля Дюка та
одягу від національних
Потьомкінські сходи
брендів.
13:00 — 14:30
Фіксація рекорду кількості
Потьомкінські сходи, Морський
людей у вишиванках.
вокзал

ланцюг»
Святковий синьо-жовтий
автопробіг вулицями міста.

24.08

Автопробіг до Дня
Незалежності

25.08

Масовий диктант з
української мови

26.08

Фотосушка
«Вишиванкові
спогади»

26.08

Танцювальний
флешмоб «Танці у
вишиванці» та
масовий
майстер-клас з
народних танців

25-26.08

Всеукраїнський
Кубок з кулінарії
серед юніорів

25.08

Квест-вишфест

Освітньо-культурна акція
для кожного, хто володіє
українською мовою.

Приморський бульвар, проїзна
частина та вулиці міста
16:00-16:30 —формування колони
16:30 —старт автопробігу
18:00-18:30 —повернення колони
до Дюка
Маршрут автопробігу
(16:30-18:30): Приморський
бульвар —Думська площа 
—
Пушкінська —Ланжеронівська 
—
Рішельєвська —Привокзальний
провулок —Привокзальна площа
—Середньофонтанська 
—
Пироговська —прп. Шевченко 
—
площа 10 Квітня —Академічна 
—
Французький бульвар 
—
Італійський бульвар —
Привокзальна площа 
—
Пушкінська —Думська площа 
—
Приморський бульвар
17:30 —реєстрація,
18:00 —19:00 час проведення
диктанту
Приморський бульвар

Фотосушка, присвячена
десятій річниці
Вишиванкового фестивалю
— приємні спогади за всі
роки існування заходу.
Яскравий флешмоб та
масовий майстер-клас з
народних танців біля
Дюка.

17:00 — 19:00

Спільно з Асоціацією
юних шеф-кухарів
України. Змагання з
приготування українських
страв дітьми до 18 років —
кухарями-початківцями.

Протягом дня. Приморський
бульвар

Захопливий пішохідний
квест з цікавими
завданнями на знання

18:00 —18:40

11:00 — 14:00
Приморський бульвар

історії та культури
України.
26.08

Флешмоб до
закриття
фестивалю

Офіційне закриття
фестивалю.

20:00 — 21:00
Приморський бульвар

Організатори залишають за собою право вносити несуттєві зміни в час проведення окремих заходів.
Вишиванковий фестиваль —найпотужніший патріотичний проект на Півдні України, що має
на меті популяризацію української культури та присвячений Дню Незалежності України.
Фестиваль щорічний та проводиться вже 10 років. Фестиваль є суворо аполітичним. Будь-яка
політична символіка на святі заборонена. Фестиваль організовується молоддю міста —оргкомітетом
Вишиванкового фестивалю (ГО «Вишиванковий фестиваль»), куди входять як представники різних
молодіжних організацій міста, так і просто студенти та школярі.
Фестиваль проводиться згідно розпорядження Одеського міського голови та підтримується
Одеською міською радою.

