Фестивалі та культурні заходи в Закарпатті в жовтні 2011 року

29 вересня – 2 жовтня – «Вечори над Латорицею» всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс
естрадного мистецтва. Місце проведення: м. Мукачево.
1-2 жовтня – День міста Іршава. 1-2 жовтня – «Золота осінь» фестиваль – ярмарок. Місце
проведення: м. Ужгород, по вулиці Л. Толстого-площа Шандора Петефі.
1-2 жовтня - святкування Дня міста Тячів, гість свята – народний артист України Олександр
Пономарьов. Програма 1 жовтня 10.00-17.00 - Міжнародний турнір з футболу на Кубок Л. Бийреша.
Фінал турніру та нагородження переможців (міський стадіон). 11.00 - Відкриття ярмарки ”Золота осінь”.
Свято урожаю „Сюреті бал”. 11.00-15.00 - Музична програма за участю учнівських колективів Тячівсь¬ких
загально - освітніх шкіл: №1 ім. В. Гренджі-Донського, №2 та з угорською мовою навчання ім. Ш. Голлоші,
інструментального оркестру викладачів та художніх колективів дитячих шкіл мистецтв з Тя¬чева, Тересви,
Солотвина,соціального центру –інтернату «Парасолька», районного центру дитячої та юнацької
творчості. 11.00-23.00 - Святкова торгівля. Конкурс «Краща торгова палатка» (масові гуляння пл.
Поштова).
12.00-15.00 - Турнір з шашок на Кубок міста (спортзал Тячівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Ш. Голлоші).
14.00-18.00 - Міжнародний турнір ветеранів з великого тенісу (міський парк). 15.00-17.00 - Міський
конкурс «Тячівська ґаздинька» ( пл. Поштова ). 15.00-16.00 - Караоке-шоу «Хочеш – співай!» (пл.
Поштова). 16.00-17.00 – Циркова програма ( пл. Поштова). 17.00-19.00 - Концертна програма за участю
Заслуженого академічного Закарпатського народного хору (худ. керівник Н. Петій-Потапчук),
ін-струментального оркестру викладачів дитячих шкіл мистецтв ( худ. керівник В. Ломаков), колективів
художньої самодіяльності ра¬йону (пл. Поштова). 19.00-22.30 - Гала-концерт за участю Народного артиста
України Олекса¬ндра Пономарьова. 22.30-23.00 - Святковий фестиваль феєрверків (пл. Поштова). 2
жовтня 10.00-18.00 - Виставка-продаж художніх виробів майстрів народної твор¬чості району,
фотовиставки І. Козуряка та В.Сойми (вздовж тротуару по вул. Незалежності). 10.00-18.00 - Виставка
здобутків загальноосвітніх шкіл м. Тячів (вздовж тротуару по вул. Незалежності). 10.00-15.00 Некласифікаційні змагання з більярду на кубок «Кращий більярдист -2011» (Більярдний клуб «Грін
–Стар» вул. Армійська, 4). 11.00-12.30 - Зліт коронованих міст (реформатська церква м. Тячів).
11.00-11.25 – Підписання угоди про співпрацю між містами-побратимами Тячів та Вац (Угорщина).
11.30-12.00 - Закладання капсули під будівництво спортивного комплексу по вул. Вайди. 12.05–12.30 Святкове відкриття реконструйованого об’єкту – площі По¬штової. 12.30-13.30 - Урочисте відкриття свята
з нагоди Дня міста, вручення По¬чесних нагород, відзнак, вшанування місцевих жителів: найстаршої та
наймолодшої пари, наймолодшого жителя міста та довгожителя,спільне богослужіння ( пл. Поштова).
13.30-14.00 - Нагородження переможців конкурсу «Кращий мікрорайон, вулиця, багато - квартирний та
індивідуальний житловий будинок» ( пл. Поштова). 14.00-14.30 - Нагородження переможців дитячих
конкурсів «Кращий учень м. Тячів – 2011», «Кращий спортсмен м. Тячів - 2011», «Кращий художник м. Тячів
- 2011», «Кращий художній (поетичний) твір «Тячів сьогодні» (пл. Поштова). 14.30-17.00 - Сценічне шоу
„Міні-міс та Юна міс Тячів - 2011”. У перервах виступи танцювальних груп із Тячева, Ужгорода (пл.
Поштова). 15.00-17.00 - Фестиваль колективів угорської художньої самодіяльно¬сті (пл. Незалежності.
15.00-16.00 - Товариська зустріч з футболу між ве¬теранами «Динамо» (Київ) та збірною командою
ветеранів Закарпаття (мі¬ський стадіон). 17.00-19.00 - Юні таланти Тячівщини. Концерт виконавців
естрадної пісні (пл. Поштова). 19.00-22.30 - Гала–концерт за участю заслужених та народних артистів
України (пл. Поштова). 22.30-23.00 - Святковий фестиваль феєрверків (пл. Поштова). 1-2 жовтня “Каштан” традиційний міжнародний турнір по грі у петанк. Місце проведення: м. Ужгород. У програмі: 1
жовтня – дуплети 2 жовтня - триплети 1 - 6 жовтня - «Інтерлялька-2011» ХІІІ Міжнародний фестиваль
театрів для дітей. В рамках, якої 4 жовтня, відбудеться традиційна театралізована костюмована хода
містом, в якій візьмуть участь 15 колективі, а також усі охочі. Серед учасників фестивалю будуть: - 6
колективів театрів ляльок з різних міст України (Харків, Одеса, Тернопіль, Горлівка, Луцьк, та, звичайно
Ужгород); - постійні учасники, друзі та колеги Карпатського Єврорегіону (театри Сербії , Польщі,
Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії); - нові колективи, які вперше візьмуть участь у фестивалі, а саме
театр „Шут” з м. Вороніж (Росія), театр „Еспрессо” м. Вюрцбург (Німеччина), театр ляльок „Провінція” м.
Гродно (Білорусь). Місце проведення: м. Ужгород.
2 жовтня - 22-й обласний фестиваль угорського
народного мистецтва. Місце проведення: с. Вари Берегівського району. Початок о 13.30.
5 жовтня –
«Стекляні взуття» вистава Закарпатського обласного угорського драматичного театру ім. Дьюли Ійєша.
Інші програми: 7, 18, 19, 25, 27, 28 жовтня. Місце проведення: м. Берегово. 6 жовтня – Урочистості з

1/2

Фестивалі та культурні заходи в Закарпатті в жовтні 2011 року

нагоди пам’яті мучеників, загиблих в м. Арад в 1849 р.
8-11 жовтня - Міжнародний турнір “Кубок
Закарпаття” з дзюдо серед юнаків та дівчат . Місце проведення: м. Ужгород, СК “Юність”. Початок: о
10.00 год. 12 - 16 жовтня - «Гран-прі Карпатського регіону» відкритий конкурс-фестиваль виконавських
мистецтв національних меншин України та закордонного українства. Мета фестивалю - відродження та
популяризації різних видів мистецтв національних меншин України та закордонного українства в Україні та
за її межами, виявлення талановитої та обдарованої молоді, сприяння творчому розвитку і
самовдосконаленню виконавців, а також розвитку дружніх добросусідських відносин та пожвавленню
творчого обміну з іншими країнами. Програма конкурсу-фестивалю 12 жовтня Заїзд учасників. 13
жовтня 11.00 Академічний вокал. (всі категорії, професіонали 1-тур) 15.00 Народний спів, естрадний
вокал. 19.00 Репетиція конкурсу краси та мод елінгу. 14 жовтня 9.00 - 11.00 Репетиції на сцені
хореографічних колективів. 11.00 Хореографія, шоу. 19.00 Репетиція мод елінгу та конкурсу краси. 15
жовтня 11.00 Академічний вокал, 2-й тур. (студенти вищих музичних закладів та професіонали). 12.00
Інструментальний жанр. 11.00 – 12.00 Репетиція мод елінгу та конкурсу краси. 13.00 Конкурс краси та
мод елінг. 19.00 &quot; І-й Бал Гран-прі Карпат&quot; ( меценати,журі, vip – гості фестивалю,керівники
колективів, преса) 16 жовтня 11.00 Церемонія нагородження та гала-концерт переможців конкурсу –
фестивалю. Роз'їзд учасників.
13 жовтня - із концертною програмою «Страдіварі-шоу» виступить
всесвітньовідомий скрипаль Едвін Мартон та його оркестр Monte Carlo Orchestra. У програмі прозвучать
класичні композиції в сучасній обробці: Тоска Фентезі, Вівальді Весна, Ріо Карнавал, Ромео та Джулєтта,
Кохання у Венеції, Ібіза, Угорська Рапсодія, Паганіні 5. Місце проведення: м. Ужгород, пл. Театральна, 8.
Початок о 19.00.
14 - 15 жовтня - &quot;Екле&quot; музично-поетично-художній фестиваль синтезу
мистецтв . Традиційно, на сцені відбуватимуться літературно-художньо-музичні перформанси. Нині
зголосилося більше тридцяти учасників як з Закарпаття, так і з інших регіонів України, а також гості з
Білорусії. Місце проведення: м. Ужгород, ПаДіЮн. 16 жовтня - обласний фестиваль словацького
народного мистецтва. Місце проведення: с. Лінці Ужгородського району. Початок о 13 год. 22 жовтня «Червена Ружа» обласний фестиваль русинської культури. У програмі фестивалів: виступи художньої
самодіяльності, виставка творів народних умільців, масові гуляння. Місце проведення: м.Мукачево. Початок
о 13 год.
23 жовтня - Урочистості з нагоди пам’яті Угорської революції 1956 р. Місце проведення:
Берегово, Закарпатський Угорський Інститут ім. Ференца Ракоці II та Закарпатський обласний угорський
драматичний театр ім. Дьюли Ійєша.
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