УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 26.06.2018 р.

м. Яремче

№67

Про затвердження Програми
ХХV-го Міжнародного
гуцульського фестивалю,
погодження складу журі
та затвердження голови
журі Фестивалю
Відповідно до Положення про ХХV-ий Міжнародний гуцульський
фестиваль, затвердженого рішенням виконавчого комітету Яремчанської
міської ради від 22.05.2018р.№49,
виконавчий комітет міської ради вирішив :
1. Затвердити

Програму

ХХV-ого

Міжнародного

гуцульського

фестивалю (додається).
2. Погодити склад журі Фестивалю по жанрах та номінаціях,
затверджений начальником управління культури, національностей та релігій
Івано-Франківської обласної державної адміністрації (додається).
3. Затвердити головою журі Фестивалю Кухарук Оксану Василівну –
начальника відділу культури виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Тараса Клим’юка – голову Оргкомітету Фестивалю.

Міський голова

Василь Онутчак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міськвиконкому
від 26.06.2018р. №67

Програма
проведення XXV-ого Міжнародного гуцульського фестивалю
на території Яремчанської міської ради 21-29 липня 2018 року
21 липня 2018 року, м-н Дора
10.00 год. - свята Літургія за участю священиків з усіх гуцульських
регіонів, владик та священників-косилівців в церкві Чуда св. Архистратига
Михаїла
11.30 год. - екскурсія в підпільну хату - музей
12.00 год . - відкриття та освячення:
- каплички блаженного Григорія Хомишина та ісповідника віри отця
Михаїла Косила
- резиденції
- хатини пасічника
- пам’ятної дошки опришка Василя Баюрака
16.00 год. - Духовна конференція на тему: «Дора – колиска
духовності Гуцульщини», Будинок культури м.Яремче
18.00 год. - Свято духовної музики та пісні «Косилівська ватра»
(уч. Товстий Діл)
20.00 год. - святкова гуцульська забава за участю троїстих музик та
мистецьких колективів
22 липня 2018 року, с. Поляниця
15. 00 год. - Свято гуцульської страви в рамках відзначення Дня села.
У програмі:
- гощення гостей гуцульськими стравами, приготовленими на вогні
- майстер-клас з виготовлення карпатського чаю
- концертна програма за участю Національного академічного
гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» та визначних українських
виконавців
Встановлення рекорду України: «Гощення найбільшої кількості гостей
гуцульськими стравами, приготовленими на вогні».
23 липня 2018 року, м. Яремче
Пленер художників
09.00 год. – заїзд учасників пленеру, Будинок культури м. Яремче
10.00 год. – відкриття пленеру художників
23 липня 2018 року, с. Татарів
10.00 год. – заїзд учасників свята «Гуцульські забави», Будинок
культури с. Татарів
11.30 год. – зустріч учасників та гостей
12.00 год. – відкриття свята
12.30 год. – змаг у танцю «Аркан» та конкурс на найвитривалішого
учасника «Аркана»
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14.00 год. – проведення майстер-класів з виконання народного танцю
15.00 год. – нагородження переможця
15.30 год. – гощення учасників свята «Гуцульські забави»
15.30 год. – святкова гуцульська забава за участю троїстих музик та
мистецьких колективів
Встановлення рекорду України: «Найвитриваліше виконання танцю
«Аркан»
24 липня 2018 року, селище Ворохта
Опришківські змаги бартками, конкурс на найдужчий гуцульський
регіон
11.00 год. – заїзд учасників, спортивна база «Авангард»
12.00 год. – зустріч учасників та гостей
12.30 год. – відкриття свята гуцульських спортивних забав та показові
стрибки з трампліна
13.00 год. – опришківські змаги бартками
13.30 год. – конкурс на найдужчий гуцульський регіон
У програмі:
- підняття бруса
- перенесення каменю
- підняття бочки
- боротьба на руках
- витискання учасників з кола
- перетягання канату
- підняття гирі з довільною зміною рук «ривок» і т.д.
15.30 год. – нагородження переможця
15.40 год . – гощення учасників змагу та конкурсу
15.40 год. – святкова гуцульська забава за участю троїстих музик та
мистецьких колективів
Встановлення рекорду України: «Опришківські змаги бартками
найбільшої кількості осіб одночасно»
25 липня 2018 року, м. Яремче
1. Обрядове дійство «Гуцульське весілля».
Запрошуються пари, які мають намір одружитися за гуцульським звичаєм.
11.00 год. – заїзд учасників, Будинок культури м. Яремче
12.00 год. – зустріч хлібом – сіллю молодих пар - учасників та гостей
свята
Проведення обрядового дійства:
- вінки
- збирання молодої до шлюбу
- церковний шлюб (за бажанням)
- урочистий обряд одруження
- завивання молодої
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- танець з деревцем і т.д.
15.00 год. – весільні столи, гощення гостей та молодих пар –
учасників обрядового дійства
2. Показ гуцульського вбрання та прикрас
15.00 год. – проводиться у двох номінаціях: автентичне та стилізоване
вбрання.
15.00 год. – майстер-класи з виготовлення прикрас, в т.ч. згарди, лучки,
силінки і т.д.
16.00 год. – нагородження переможців
16.00 год. - святкова гуцульська забава за участю троїстих музик та
мистецьких колективів
26 липня 2018 року, с. Микуличин
Свято «Полонинський клич» на полонині «Ґорґани»
10.00 год. – заїзд учасників до ЗОШ-І-ІІІ ст. с. Микуличин
10.30 год. – піша хода на полонину «Ґорґани»
11.30 год. – зустріч учасників та гостей свята на полонині «Ґорґани»
12.00 год. – відкриття свята
13.00 год. – проведення майстер-класів з виготовлення виробів з сиру
14.00 год. – конкурс на найвправнішого ватага та найсмачніші вироби
з сиру
15.00 год. – нагородження переможця
15.30 год. – гощення учасників свята виготовленою сирною продукцією
15.30 год. – святкова гуцульська забава за участю троїстих музик та
мистецьких колективів
Встановлення рекорду України: «Одночасне перебування найбільшої
кількості ватагів на полонині
27 липня 2018 року, с. Яблуниця
Свято гуцульської фіри на полонині «Перці»
11.00 год. – заїзд учасників, формування колони з гуцульського
транспорту на узбіччі доріг Поляниця - Яблуниця
13.00 год. – зустріч учасників та гостей свята на полонині «Перці»
13.30 год. – відкриття свята
14.00 год. – конкурс на кращий гуцульський транспорт (фіра, бричка,
філякр)
15.00 год. – нагородження переможця
15.30 год. – гощення учасників
Впродовж свята майстер-класи:
- підкування коня
- управляння батогом
- запряження коня
- виготовлення кінної утварі (спорядження)
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гончарство
ковальство
ліжникарство
бісероплетіння
виготовлення ляльки-мотанки
гри на гуцульських музичних інструментах
гуцульської мови
лежання на сіні
народного травника про лікарські рослини в народній медицині.
Арніка гірська
15.30 год. – святкова гуцульська забава за участю троїстих музик
та мистецьких колективів
Встановлення рекорду України Рекорд: «Найдовша колона з
гуцульських фір, бричок, філякрів»
27 липня 2018 року, Будинок культури м. Яремче
Науково-практична конференція
09.00 - 10.00 год. – заїзд учасників, Будинок культури м. Яремче
10.00 - 12.30 год. – пленарне засідання конференції «Гуцульщина
– ХХІ сторіччя: проблеми та перспективи збереження гірської природи
та етнічної культури в гуцульському регіоні українських Карпат в
умовах глобалізації»
13.30 - 16.00 год. – робота в секціях
16.00 год. –презентація книг Олександра Гавроша
- «Закарпаття під прицілом» (Ужгород)
- «Конокрадська честь» та «Між коханням і смертю» українського
письменника з Бухареста Михайла Гафії Трайсти, Яремчанський музей
етнографії та екології Карпатського краю
28 липня 2018 року
08.30 - 09.00 год . – заїзд офіційних делегацій та учасників Фестивалю
09.00-10.00 год. – реєстрація офіційних делегацій та учасників
Фестивалю, Будинок культури м. Яремче
10.00- 10.30 год. – формування фестивальної ходи
10.30 -11.00 год. – фестивальна хода – єднання
11.00-12.00 год. – урочисте відкриття конкурсних програм XXV-ого
Міжнародного гуцульського фестивалю , в рамках якого встановлення
рекорду України: «Барвиста Гуцульщина» (найбільший тризуб з гелевих
кульок з гуцульським орнаментом)
12.30 год. - посвячення пам’ятного знаку на честь XXV - ого
Міжнародного гуцульського фестивалю, територія біля Будинку культури м.
Яремче
12.30 год. – відкриття виставки Лауреата премії ім. Ярослава
Лукавецького Петра Грицюка « Живопис. Графіка», Яремчанський музей
-
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етнографії та екології Карпатського краю
13.00 год. – конкурсні програми за жанрами та номінаціями учасників
Фестивалю
17.30 год. – виїзд мистецьких колективів в населені пункти
Яремчанської міської ради
18.00-19.30 год. – концертні програми у всіх населених пунктах
Яремчанщини
18.00-19.00 год. – вистава «Оле» за участю Національного академічного
гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія»
19.00-23.00 год. – концертна програма на Майдані Свободи м. Яремче
за участю гуртів «Гуцули», «КораЛЛі», «Стожари» та ін., а також гостей
Фестивалю – Антоніни Матвієнко та Арсена Мірзояна
23.00- 01.00 год. – молодіжна гуцульська забава за участю DJ PaВLo
29 липня 2018 року
12.00 год. – Свята Літургія в церкві Різдва Івана Хрестителя
14.00 год. – урочисте закриття XXV-ого Міжнародного гуцульського
фестивалю (центральна сцена , Майдан Свободи), в рамках якого:
- виступ мистецького колективу Яремчанського краю
- нагородження переможців Фестивалю
- передача естафети Фестивалю офіційній делегації м. Вижниця
- виступ мистецького колективу м. Вижниця
- закриття пленеру художників
15.00 год. - Гала-концерт переможців XXV- ого Міжнародного
гуцульського фестивалю
17.30 год. – виступи гостей Фестивалю
18.30 год. – концертна програма за участю гуртів «Гуцул-хуліган»,
«Медовий полин», «Брати Станіславова» та ін.
21.00 - 23.00 год. – молодіжна дискотека за участю DJ PaВLo
Протягом всіх днів святкування XXV-ого Міжнародного гуцульського
фестивалю з 21 по 29 липня 2018 року, в Будинку культури м. Яремче діятиме
виставка
художника, заслуженого діяча мистецтв України, члена
Національної спілки художників України, члена Національної спілки
журналістів України, члена Національної спілки іконописців України –
Миколи Миколайовича Рибенчука та художниці, члена Національної спілки
художників України
Людмили Павлівни Рибенчук «Священна
Гуцульщина».
Фіксація рекорду України: «Найдовший за тривалістю Міжнародний
гуцульський фестиваль»
Начальник відділу культури

Оксана Кухарук

