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Всеукраїнський фестиваль запрошує
На теренах Кореччини проводиться ряд фестивалів, районних свят та конкурсів.
Щорічним і традиційним було проведення обласного фестивалю народної творчості
”Зелене Купало в літо упало”, яке проходило 15 років поспіль.
Цей фестиваль став візитівкою нашого гостинного краю. Його учасниками є професійні,
аматорські колективи та народні умільці Корецького району, Рівненської та сусідніх їй
областей, Луганської області, колективи з Республіки Польща.
Щороку фестиваль відвідує більше 7 тисяч гостей, місцеві жителі, десятки колективів,
посадові особи різних рівнів, схвальні відгуки яких створили над фестивалем ореол
воістину народного свята.
У цьому році за погодженням з Міністерством культури України, обласному фестивалю
народної творчості ”Зелене Купало в літо упало” присвоєно статус Всеукраїнського.
Основною метою Всеукраїнського фестивалю є збереження народних традицій,
відновлення кращих зразків місцевого фольклору, налагодження культурних зв’язків та
творчого взаємообміну між колективами України, ближнього та дальнього зарубіжжя,
формування в підростаючого покоління естетичного смаку і прищеплення поваги до
культури українського народу, ознайомлення з кращими здобутками культур інших
держав.
Гостинно запрошуємо на Всеукраїнський фестиваль народної творчості ”Зелене Купало
в літо упало”, який проходитиме 12-14 липня 2019 року.
Програма фестивалю:
12 липня
• 16.00. Круглий стіл ”Мистецтво об’єднує нас”
• 19.00. Виступи аматорських колективів на святах у селах району.
13 липня
• 14.00. Мистецька вітальня
• 16.30. Урочиста хода учасників фестивалю
• 17.00. Офіційна церемонія відкриття фестивалю
Презентація садиб ”Гостинна Кореччина запрошує”
• 17.30. фольклорне дійство ”Петрівочка – мала нічка”
День річки Корчик
Спортивні, кінно-трюкові розваги
• 18.30. ”Святковий розмай” – концертна програма за участю творчих колективів
Луганської, Київської, Житомирської, Хмельницької, Львівської, Волинської, Рівненської
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областей та Республіки Польща.
• 20.00. Конкурс ”Купальська красуня”
• 20.30. Театралізоване купальське дійство ”Чари купальської ночі”
• 22.00. Фаєр-шоу.
• 22.30. Святкова вечірня програма
• Народні гуляння.
14 липня
• 11.30. Музейні гостини. Виставка майстрів декоративно-ужиткового та образотворчого
мистецтва ”Майстерня захоплень”
• 12.00. Відвідини Корецького туристичного центру.
Оргкомітет
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