«Лудинє-фест» 2012. Програма

«Лудинє-фест» 2012 відбудеться 7-8 липня в Косові біля готелю-ресторану
«Водограй». У рамках фестивалю проводитимуться покази давнього одягу
представниками гуцульських сіл, колекції одягу подружжя Струтинських, молодіжне
дефіле одягу з фольклорними елементами, конкурс на кращий одяг в номінаціях
«Газда і газдиня», «Легінь і дівка», «Князь і княгиня», «Гуцульська дітвора».
Гості дійства матимуть нагоду спробувати традиційні гуцульські страви, розучити
гуцульські танці під супровід троїстих музик, взяти участь в гуцульських забавах. А хто
прийде на «Лудинє-фест» в оригінальному чи давньому народному вбранні візьме
участь у конкурсній програмі!
Також в рамках фестивалю проводитиметься етно-вечірка за участі троїстих музик,
частування, гуцульські танці та багато інших цікавих імпрез у колі приємного
товариства.

Програма ІІ фестивалю «Лудинє»
7липня
9.00 — Храмове свято у Косові: відзначення 100 -ліття церкви Івана Хрестителя.
18.00 — зустріч і розмови зацікавлених та небайдужих. Тема: «Традиція — ознака нації».
Презентація проекту «Архів пам’яті»

8 липня
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11.00–14.00 — майстер-класи, під час яких ви:

зможете побачити як виготовляють традиційні вироби з сиру;
навчитеся створювати ляльку-мотанку;
побачите як традиційно пов’язували хустки та перемітки;
спробуєте зробити весільний вінок.

12.00–18.00 — виставки та продаж творів відомих майстрів:

традиційної та сучасної косівської кераміки;
художніх виробів з дерева;
мосяжних виробів;
народного та професійного ткацтва;
художньої вишивки.

13.00 — відкриття виставки весільних рушників.

14.00 — урочисте відкриття фестивалю.

14.15 — частина І: Традиційна.

Весільні обряди покажуть народні фольклорні колективи сіл Черганівки, Великого
Ключева та Космача:

весільні танці для гостей, які вміють танцювати та тих, що хочуть навчитися;
демонстрація гуцульського обрядового вбрання з приватних збірок.

16.00 — частина ІІ: Емоційна.
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Показ весільного та святкового вбрання з колекцій сучасних українських модельєрів:

роботи молодих модельєрів з мистецьких закладів України;
весільні моделі приватних салонів одягу;
колекції одягу з етнічними мотивами відомих (та не дуже) модельєрів.

18.00 — частина ІІІ: Відпочинкова.

майже весільна забава у супроводі троїстих музик (під керівництвом Валєри Бесараба);
з дотепними співанками Дмитра з Ясенова;
традиційними весільними танцями,

а поміж тим:

перегляд творів українських художників, присвячених народному весіллю;
демонстрація фотографій з колекцій сучасного одягу з етнічними мотивами дуже
відомих українських та світових модельєрів.

22.00 – молодіжна етнодискотека.
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