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Буде цікаво: до Луцька на туристичний фестиваль з’їдуться
«творчі мандрівники»

Творчий туристичний клуб «Ми» у древньому Лучеську організовує вже VIІ туристичний фестиваль

авторської пісні, фото і кіноаматорів «Вітрила пригод», який відбудеться 17-18 жовтня 2020 року в

Палаці культури м. Луцька

Фестиваль проводиться заради підтримки творчого туризму, авторської пісні, фото та кіно, без журі та

конкурсів.

 На фестивалі ви зможете намалювати картину-пейзаж кавою і посипати її цукром та ваніліном на майстер-

класі від Ірини Голощапової, яка нині проживає в Луцьку! ЇЇ девіз: «У мене малюють всі!».

Гість фестивалю - рок-гурт «Natalika» створений подружжям Наталії та Сергія Горщар. Наталія Горщар родом з

міста Мукачево, музикантка (електрогітара, електроскрипка, фортепіано) та композиторка, неодноразовий

Приходьте!
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Фото Фестиваль Вітрила пригод.
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лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів авторської пісні та співаної поезії. Нагородження за ПЕРШЕ

МІСЦЕ у номінації «Співана поезія» на фестивалі «Вітрила пригод» 2019.

         Гість фестивалю Наталія Денис зі Львова. Вона побувала в 35 країнах світу. На фестивалі розповість про

свої подорожі та проведе Арт-Коучингову гру-подорож «Навколо світу». Гра заснована на відомому романі

«Навколо Світу за 80 днів» Жуля Верна.

Гість фестивалю Олена Каїнська, з міста Львова. Художниця, мандрівниця, ІТ копірайтер, перекладач. Учасниця

більше 30 виставок, фестивалей сучасного мистецтва та мистецьких резиденцій в Україні та за кордоном, автор

статей про подорожі (відвідала 25 країн, зокрема Індію, Непал, Камбоджу, Тайланд та інші). Більше 12 років

практикує китайську енергетичну гімнастику цигун та тихі медитативні практики. Розповість про те, як

подорожі до Азії та медитації допомогли розпочати успішну кар'єру художника.

Вона представить на фестивалі «Вітрила пригод», який відбудеться в Луцьку 17-18 жовтня свої декілька

художніх картин, розповість про історію їх намалювання та проведе практику цигун.

Фестиваль відбудеться за підтримки Луцької міської ради та управління культури з питань релігій та

національностей Волинської ОДА.

Нагадуємо, сьогодні,10 жовтня 2020 року, останній день, коли ще можна надіслати заявки на участь у

фестивалі!.

У вас є можливість випробувати себе у трьох видах мистецтва:

1. Авторської пісні та співаної поезії. Індивідуальні виконавці та гурти від 2-ох осіб та більше;

2. Фото – Пейзаж, Репортаж, Портрет туриста;

3. Кіноаматорів – Фільм-мандрівка, краєзнавче дослідження, фільм про особистісь, відеокліп на туристичну

тематику до 10 хв.

Організатори чекають нових творчих робіт від постійних учасників фестивалю та новачків до 10 жовтня

2020 року включно на електронну адресу: prigodvitrila@gmail.com.

Довідки на Фейсбук сторінці ВІТРИЛА ПРИГОД та viber/whatsApp +380993212115 Руслана Мельник.
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Що віщують зорі волинянам наступного тижня
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Секрети стилю: коли ви «дюймовочка»

Від шоколаду не товстіють, а кава спалює калорії? Правда чи міфи

Які головні убори будуть актуальні восени?

Батьки і діти: Хто кого здолає

Гарбуз – король осіннього меню

Декілька порад для легкого прибирання на кухні

Міносвіти таки скасувало обов'язкове ЗНО з української літератури. Буде тільки мова

Паста для підживки садка

«Чи міг я перехворіти на COVID-19 і не помітити цього?»: відповідь лікаря

Що робити, якщо алое захворіло?

Завтра в Луцьку битимуться козаки

У любові є межа —  це гідність

Два волинських міста та один район віднесли до «червоної» зони

Ратнівчанка Галина Северинюк знає, що хризантеми можна пересаджувати цілий рік

Про що говорять двері

Вчені роз’яснили, як відрізнити кашель при коронавірусі від кашлю при застуді і грипі

Як зробити ботокс для волосся в домашніх умовах: народні поради

Джинси зі стразами, вишивкою чи потертостями –  це вже повний відстій, – відомий український дизайнер

25 копійок та «старі» гривні більше не гроші. Що з ними робити?

Останні новини

Уже третій день підспівую собі: «Там молоко парним ще п’ють…» (Відео)

Волинянин похвалився спійманим щучищем-кабанищем (Фото)

На Закарпатті намело 10 сантиметрів снігу (Фото)

Варшава відкриє шпиталь на стадіоні через спалах коронавірусу

В озеро Павлівське випустили понад тонну риби (Фото)

Волинянин збив жінку на пішохідному переході (Фото)

У Ратному відремонтували двір та під’їздні шляхи за 98 тисяч гривень

Озеро Святе і ще чотири водойми на Волині віддадуть в оренду
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Припиніть розмову, якщо вам дзвонять з банку: волинян знову ошукали псевдобанкіри

Діяльність «шпигуна» Деркача не розслідують, зате Зеленський вимагає терміново «накопати» щось на
Порошенка

Коли в усіх квартирах лучан буде тепло

Волинські шахтарі знову протестують

Ковельські танцюристи взяли гран-прі на всеукраїнському конкурсі

У Києві таксист зґвалтував керівницю юридичної компанії, яку віз додому

Через нові карантинні зони зміниться рух поїздів

У місті на Волині вночі перекинувся автомобіль (Відео)

На Волині на місці пожежі виявили загиблу людину (Відео)

У Луцьку зловили водія з підробленими документами

По дорозі до пологового будинку: у Рівненській області внаслідок ДТП загинула вагітна жінка (Відео)

Відомо, що заборонять у містах і районі Волині, які опинилися в червоній зоні

Радимо почитати:

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Названа середня пенсія в Україні Тіна Кароль оголилася для популярного
глянцевого журналу
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У Луцьку покажуть спектакль на
основі графічних робіт і поезій
художника Миколи Кумановського

Коронавірус забрав учора життя
66 українців. Від ускладнень
хвороби одна людина померла на

Американська художниця
подарувала луцькому музею свої
картини

Нам-бо давно не двадцять… «А таїнство вінчання у нас ще має
бути»

Прихильник «руского міра» Василь
Ломаченко після поразки: «Я не
згоден з рішенням суддів» (Відео)

Уже третій день підспівую собі: «Там молоко парним ще п’ють…» (Відео)

На Закарпатті намело 10 сантиметрів снігу (Фото)

В озеро Павлівське випустили понад тонну риби (Фото)
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