
 

 

 

 

Програма Вишиванкового фестивалю – 2019 

23-26 серпня 

Приморський бульвар. Потьомкінські сходи. Одеса 

Вхід вільний. Час роботи фестивалю: з 10:00 до 22:00 

 

Дата Назва заходу Опис заходу Час та місце 

23-26.08 

Розважально - 

просвітня  

програма 

Традиційні забави та 

конкурси на території. 

Робота тематичних 

фотозон. 

10:00-21:00  

Приморський 

бульвар 

24-26.08 
Концертна 

програма 

Виступи відомих 

українських гуртів. 

18:00 -23:00 

Приморський 

бульвар 

23-26.08 

Благодійна акція 

«Вишиванка — 

оберіг для дитини» 

Збір вишиванок для дітей з 

притулків та інтернатів 

Одеської області.  

10:00-18:00 

Приморський 

бульвар 

23-26.08 

Виставка 

«Квантовий стрибок 

Шевченка»  

 

Виставка художника 

Олександра Грехова 

«Квантовий стрибок 

Шевченка», яка показує 

постать українського поета 

в образі відомих кіногероїв 

та історичних постатей. 

10:00-20:00  

Приморський 

бульвар 

23-26.08 

Виставка-ярмарок 

народних майстрів 

та українських 

виробників 

 

Справжній ярмарок від 

народних майстрів з усієї 

України – вишиванки, 

гончарство, прикраси та 

художні твори, українські 

смаколики. 

 

10:00-20:00 

Приморський 

бульвар, 

центральна алея 

від Дюка до 

Пушкіна 



 

23-25.08 

Виїзна експозиція 

декоративно- 

прикладного та 

образотворчого 

мистецтва Одещини 

від Одеського 

обласного центру 

української 

культури. 

В незвичному музеї на 

бульварі будуть 

представлені живопис, 

декоративний розпис, 

кераміка, народні ляльки, 

рушники, витинанки, 

глиняна іграшка, вироби з 

соломки, одежа та багато 

інших скарбів. Творчі 

зустрічі з майстрами 

Одещини, екскурсії, 

майстер-класи. 

10:00 - 20:00 

Приморський 

бульвар  

 

23-26.08 Дитяча програма 

Майстер-класи з 

ілюстрації, бісероплетіння, 

гончарства, фотографії, 

бойового гопака; зі 

створення ляльок-мотанок, 

колажів. Читання дитячих 

казок. Навчання правам 

людини в ігровій формі та 

багато іншого. 

  
11:00-17:00 

Приморський 

бульвар 

23.08 
Урочисте Підняття 

Прапора України 

Колективне підняття 

Потьомкінськими сходами 

28-метрового державного 

прапора України. 

11:00-12:00 

Потьомкінські 

сходи 

23.08 Акція пам'яті 

Флеш-моб зі свічками та 

хвилина мовчання на честь 

загиблих за незалежність 

країни. 

  
20:00-21:00 

Приморський 

бульвар 

24.08 

Акція 

«Вишиванковий 

ланцюг»  

«Живий ланцюг» людей у 

вишиванках, присвячений 

Дню Незалежності. 

13:00-14:30 

Потьомкінські 

сходи, 

Приморський 

бульвар 

24.08 Автопробіг до Дня 

Незалежності  
Святковий синьо-жовтий 

автопробіг вулицями міста. 

Приморський 

бульвар, проїжджа 

частина та вулиці 

міста 

16:30 – старт 

автопробігу 

18:00-18:30 – 

повернення колони 

до Дюка 



 

24.08 

Зустріч з 

письменницею 

Галиною 

Вдовиченко 

 

Зустріч з авторкою романів 

«Пів’яблука», «Тамдевін», 

дитячих казок «Мишкові 

миші», «36 і 6 котів», «36 і 6 

котів-детективів», «36 і 6 

котів-компаньйонів», 

«Чорна-чорна курка», 

«Ліга непарних шкарпеток» 

та ін. 

 

 

 

15:00-16:30 

Книгарня-Кав'ярня 

Старого Лева, 

Катерининська, 2 

25.08 
Масовий диктант з 

української мови 

Освітньо-культурна акція 

для кожного, хто володіє 

українською мовою. 

 

17:30 – реєстрація,  

18:00 – 19:45 час 

проведення 

диктанту 

Приморський 

бульвар 

 

26.08 

Флешмоб до 

закриття 

фестивалю 

Офіційне 

закриття  фестивалю. 

20:00-21:00 

Приморський 

бульвар 

 


