
Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль пройде на Богородчанщині. Програма

  11 Вересня 2012, 03:12

У селі Саджава  Богородчанського району 14 - 16 вересня 2012 року відбудеться І 
Міжнародний фольклорно-етнографічний фестиваль "Саджавське намисто". Фестиваль
присвячується 520 -ій річниці першої писемної згадки про село Саджава 

Програма фестивалю: 

14  вересня   2012 рік, п’ятниця

8.00               –  заїзд гостей, поселення, репетиції

14.00  - 15.00 –  панахида  біля  пам’ятника Олексі Хименцю, курінного                                 
      «Благого» (з нагоди 100–річчя від дня  народження ) 15.00 – 17.00 –  відкриття
фестивалю. Прес-конференція  «Саджава – скарбниця                                                 
бойківського краю»

17.00 – 19.00 – водограй талантів с.Саджава

19.00  – 23.00 – українська молодіжна  дискотека «В ритмі зоряного неба»,  запуск           
                               небесних ліхтариків

  

15 вересня 2012  рік, субота, День району

9.00 – 11.00   – відвідування музею етнографії та побуту с.Саджава

11.00  – 13.00 – святкова хода учасників  фестивалю, урочистості з нагоди  520-ої     
річниці першої писемної  згадки про село, День району.
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13.00 – 15.00 – фольклорне свято «Хустина з українською душею»

В програмі свята:

1. Виставка хусток «Хустина – жіночий оберіг».

2.  Виступ фольклорних колективів,  вокальних ансамблів, окремих  виконавців,                 
               поетів та письменників.

3. Свято саджавських вареників.

15.00 – 17.00 – фольклорне свято «І на тім рушникові …»

В програмі свята:

1. Виставка рушників «Цілує сонце рушники».

2. Виступ фольклорних колективів, вокальних ансамблів,     окремих виконавців, поетів та
письменників.

3. Свято голубців по-саджавськи.

17.00  – 19.00 – фольклорне свято «Вишиванка мамина серцю мила»
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В програмі свята:

1.  Виставка чоловічих та жіночих  сорочок, краваток, віночків,                                
намиста,  крайок, бундин, горсиків, кожухів.

2. Виступ фольклорних колективів, вокальних ансамблів,                           окремих
виконавців, поетів та письменників.

3.  Виставка плодів саджавських садів.  19.00 – 21.00 –  концерт за участю  відомих
співаків Прикарпаття 21.00               –  фестивальна ватра

  

16 вересня 2012 рік, неділя

9.00 – 11.00   –  Служба Божа в церквах села

14.00 – 17.00 – свято «Саджавському роду нема переводу»

В програмі свята:

1. Районний фестиваль сімейної та родинної творчості.

2. Саджавські родоводи.

3. Конкурс творчих робіт «Доля моєї родини – в долі України».
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4. Вшанування старожилів, багатодітних матерів, почесних людей села,        сімейних пар.

5. Виставка робіт народних умільців  села.

17.00 – 21.00 –    театралізоване бойківське весілля «Просили мама і тато…»

В програмі свята:

1. Вшанування сімейних пар (золоті весілля).

2. Виставка весільних фотографій.

3. Відеоконкурс «Історія одного кохання».

21.00             –   закриття фестивалю

Повний календар фестивалів та інших культурно-мистецьких заходів на 2012 рік можна
переглянути тут.
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