
 

У Луцьку
відбудеться
туристичний
фестиваль
«Вітрила
пригод»
08:00 16.10.2020  199

Творчий туристичний
клуб «Ми» запрошує
лучан та гостей міста
на VIІ туристичний
фестиваль
авторської пісні, фото
і кіноаматорів
«Вітрила пригод», який
відбудеться 17-18
жовтня 2020 року.

Фестиваль
присвячений Дню

туризму та Дню кіно та проводиться заради підтримки творчого туризму, авторської пісні, фото та
кіно.

Фестиваль відбудеться за підтримки Луцької міської ради та управління культури з питань релігій та
національностей Волинської ОДА.

Гість фестивалю «Вітрила пригод» – Олександр Волощук, з міста Чернігів. Мандрівник, письменник,
журналіст. Автор десяти книжок, людина яка побувала у 60 країнах на різних континентах та
подолала понад 370 тисяч кілометрів. Олександр Миколайович розповість про пішу подорож 2020
року з крайньої північної точки України (село Грем'яч) до крайнього півдня (місто Вилкове) та інші
подорожі. Також на фестивалі можна буде придбати книги автора.

Також приїде мандрівник – Андрій Миленко з міста Пирятин, розповість про мандрівничий проєкт
«Дом для всех» та свої подорожі. Адже побував Андрій у багатьох куточках України та світу

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» з Любешова створений подружжям Наталії та Сергія Горщар.
Лідерка гурту Наталія Горщар – вокал та електрогітара, Сергій Горщар – драм машина.
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Наталія Горщар – родом з міста Мукачево, музикантка (електрогітара, електроскрипка, фортепіано)
та композиторка, неодноразовий лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів авторської
пісні та співаної поезії. Нагородження за перше місце в номінації «Співана поезія» на фестивалі
«Вітрила пригод» 2019. Має свій творчий проєкт – «Українська поезія одягнена в музику».

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».

Вітрила пригод 2020 Запрошуємо на наш фестиВітрила пригод 2020 Запрошуємо на наш фести……
Se senereSe senere DelDel

Гра заснована на відомому романі «Навколо Світу за 80 днів» Жуля Верна. Вона допомагає
досліджувати ресурси і перешкоди на шляху до Мети, знаходити нестандартні творчі способи
досягнення цілей – завдяки «подорожі» по всьому світу «жителі» різних країн допомагають гравцеві
прискоритися питань «Питання-Відповід і» допомагають знайти рішення. Захоплююча пригодницька
гра-ресурс для досягнення ваших цілей.

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 закордоном, автор статей про подорожі (відвідала 25 країн, зокрема Інд ію,
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.

До 10 жовтня учасники надсилали заявки на участь у фестивалі 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 особистість, відеокліп на
туристичну тематику до 10 хвилин.

Довідки на фейсбук-сторінці «Вітрила пригод» та viber/whatsApp +380993212115 Руслана Мельник.Noti�cations by
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Читайте також: У Луцьку пройдуть заходи музичного фестивалю «Стравінський та Україна»

Теги: #Вітрила пригод , #Фестиваль, #Туризм, #Фото, #Кіно
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Рука на пульсі подій: за життям Луцька можна стежити в телеграмі

На Володимирщині контрабандистам завадили переправити цигарки до Польщі

У підприємця з Рівненщини відсудили ділянку варт істю понад 285 мільйонів гривень

На Волинь може приїхати Зеленський, – ЗМІ

Двоє ковельчан попали на гачок до псевдобанківських працівників

У Рівному викрили чоловіків, які пошкодили агітаційні куби кандидат ів

Нічна аварія у Рожищі: від удару машина перекинулась

Їхали до пологового будинку: подробиці аварії поблизу Рівного, в якій загинула
вагітна жінка. ВІДЕО

Помер волинський журналіст

У аварії в Рівному постраждала пішохідка. ФОТО

Сарненська районна виборча комісія замовила бланків на понад пів мільйона гривень

У Луцьку затримали п'яного водія з наркотиками. ВІДЕО

На Ковельщині провели масові обшуки у наркоділків. ФОТО

У Луцьку п'яний водій зніс електроопору та зупинку

На Любомльщині водій напідпитку своєї вини в суді не визнав

За шопінг у ПортCity дарують знижки на розваги

НОВИНИ

19 жовтня
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«Запорукою успішного вирішення питань є активна робота з командою однодумців», –
депутатка Рожищенської міськради Вікторія Котовська

На Рівненщині змагалися юні волейболісти з чотирьох областей

У Любешівському районі браконьєри знову підстрелили лося

Дизайнер із Луцька презентував у Південній Кореї типографічний постер

Луцьк: підозрюваній у вбивстві новонародженого сина обрали запобіжний захід

На Рівненщині – 152 нові випадки COVID-19, четверо людей померли

На Волині – 156 нових хворих на коронавірус, одна людина померла

Лучанку з мертвим немовлям підозрюють у вбивстві

У Нововолинську капітально відремонтують поліцейський відділок

Зі штрафом і без права водіння залишився волинянин через нетверезу їзду

На Любомльщині анонім «спалив» екопорушника

У Волинському перинатальному центрі пацієнток прийматимуть лише за попереднім
записом

Шацьк: усі районні медичні, освітні та культурні заклади передадуть у власність
селищної ради

Зооволонтери закликають нововолинців стерилізувати безпритульних тварин

На Любешівщині впорядкували могилу повстанців

Лісництво на Рівненщині теж долучилось до озелення країни. ФОТО

На Волині судили білоруського шпигуна

На Волині жінці видалили пухлину розміром з футбольний м'яч

У Сарненській лікарні померли троє пацієнт ів з коронавірусом

У міст і на Рівненщині – нашестя шкідників-багатоніжок. ВІДЕО

«Луцькі соколи» шукають на зиму місце для занять зі стрільби з лука

У Володимирі на пішохідному переході авт івка збила людину. ВІДЕО

У селі на Любешівщині зупинку прикрашає герб повстанської армії

У Рівному на узбіччі застрягла десятитонна вантажівка. ФОТОФАКТ
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https://rayon.in.ua/news/306763-derevok-mistsevii-uchitel-prikrasiv-zupinku-gerbami-sela-ta-upa
https://rayon.in.ua/news/306753-u-rivnomu-vantazhivka-filarmoniyi-zastriagla-u-bagniutsi-fotofakt
https://gravitec.net/rf/?site=rayon.in.ua&utm_source=rayon.in.ua&utm_medium=bell&utm_campaign=rayon.in.ua_bell
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ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

Волинь долучилася до масштабної акції «Мільйон дерев за добу»

У Нововолинську біля автостанції сталася аварія

Власники секондхендного сміття на Ковельщині прибрали викинуте. ФОТО, ВІДЕО

На Рівненщині підтвердили 236 нових випадків коронавірусу, одна людина померла

На Волині – 148 нових випадків захворювання на COVID-19, одна людина померла

У селі біля Луцька зняли фільм про майстринь краси. ВІДЕО

Маневиччина озеленилася. ФОТО

У сільраді на Рожищенщині приховали розподіл землі між родичами депутат ів

Жителю Сарненщини загрожує до трьох років за ґратами через бурштин

На Рівненщині молодик побив до смерт і товариша по чарці

 

14:50 Помер волинський журналіст  

10:22 У сільраді на Рожищенщині... 

14:38 У Сарненській лікарні померли... 

17:58 Працівники пологового... 

11:34 На Рівненщині підтвердили 236... 
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https://rayon.in.ua/tags/fotoreportazh
https://rayon.in.ua/tags/dokumenti
https://rayon.in.ua/news/306728-volin-doluchilasia-do-masshtabnoyi-aktsiyi-milion-derev-za-dobu
https://rayon.in.ua/news/306742-u-novovolinsku-bilia-avtostantsiyi-stalasia-avariia
https://rayon.in.ua/news/306749-vlasniki-sekondhendnogo-smittia-bilia-dubovogo-pislia-rozgolosu-pribrali-vikinute
https://rayon.in.ua/news/306707-na-rivnenshchini-pidtverdili-236-novih-vipadkiv-koronavirusu-odna-liudina-pomerla
https://rayon.in.ua/news/306692-na-volini-148-novih-vipadkiv-zahvoriuvannia-na-covid-19-odna-liudina-pomerla
https://rayon.in.ua/news/306690-serial-pro-liudei-boratinskoyi-gromadi-vosmu-seriiu-prisviatili-maistriniam-krasi
https://rayon.in.ua/news/306667-manevitski-posadovtsi-dopomogli-visaditi-chotiri-tisiachi-siiantsiv-sosni-ta-berezi
https://rayon.in.ua/news/306678-u-topilnenskii-silskii-radi-prihovali-rozpodil-zemli-mizh-rodichami-deputativ
https://rayon.in.ua/news/306614-sarnenchanin-nelegalno-skupovuvav-i-pererobliav-burshtin
https://rayon.in.ua/news/306612-razom-vipivali-u-kostopoli-cholovik-pobiv-inshogo-do-smerti-iogo-zatrimali
https://turiysk.rayon.in.ua/news/306721-pomer-turiiskii-zhurnalist
https://rozhyshche.rayon.in.ua/news/306569-u-topilnenskii-silskii-radi-prihovali-rozpodil-zemli-mizh-rodichami-deputativ
https://sarny.rayon.in.ua/news/306772-u-sarnenskii-likarni-pomerli-troe-patsientiv-z-koronavirusom
https://medicine.rayon.in.ua/news/306533-pratsivniki-pologovogo-otrimuvatimut-300-doplat-za-robotu-z-kovidnimi-hvorimi-golovnii-medik-lutska
https://medicine.rayon.in.ua/news/306706-na-rivnenshchini-pidtverdili-236-novih-vipadkiv-koronavirusu-odna-liudina-pomerla
https://gravitec.net/rf/?site=rayon.in.ua&utm_source=rayon.in.ua&utm_medium=bell&utm_campaign=rayon.in.ua_bell


Про нас  Контакти  Реклама  Правила користування  Про район
© Агенція мед іа-технологій «СІД  ІНФОРМ», 2015-2020. Усі права захищені.

Copyright © 2015-2020, Район.in.ua Використання матеріалів сайту лише за умови посилання на
«Район.in.ua» не нижче другого абзацу.

bigmir)net  хиты 64572 хосты 16504

Noti�cations by
Gravitec

https://rayon.in.ua/about_us
https://rayon.in.ua/contact
https://rayon.in.ua/reclam
https://rayon.in.ua/rule
https://rayon.in.ua/about_city
https://rayon.in.ua/
https://rayon.in.ua/
http://www.bigmir.net/
https://gravitec.net/rf/?site=rayon.in.ua&utm_source=rayon.in.ua&utm_medium=bell&utm_campaign=rayon.in.ua_bell

