
  
 

 

 

Програма Фестивалю «Ту Стань! – 2013»
*
 

 

 

 

 2 серпня (п’ятниця) 

 

14:00 – 18:00 Розбудова середньовічного наметового містечка воїнів, що відновлюють традиції і 

побут Київської Русі та Європи періоду ІХ-ХІІІ століття  

 Ігрові майданчики, стрільба з луків та арбалетів  

 Середньовічна кухня, квас, трав’яний чай 

 Ремісники  

17:00 Презентація клубів 

20:00 Середньовічне регбі 

21:00 Майстер-класи середньовічного танцю від студії «БЕЛЬТАЙН» (МПК ім. 

Г.Хоткевича) 

22:00 Запрошуємо глядачів постріляти вогняними стрілами 

22:15 – 24:00 Етнодискотека 

 

 

 3 серпня (субота)  

 

13:00 – 13:20 Урочисте відкриття Фестивалю, військовий похід, освячення воїнів, бугурт, 

показові слов’янські танці 

протягом 

дня 
Змагання воїнів на мечах, змагання лучників, бугурти, лицарські ігри, боротьба 

14:00 Майстер-класи слов’янських танців від клубу «ПАНТЕРА» 

14:30 Лицарський відбірковий турнір  

15:30 1-ша Гра «Уяви себе» – військове змагання на галявині  

16:15 Майстер-класи середньовічного танцю від студії «БЕЛЬТАЙН»  

17:00 Глядачів запрошуємо до бойових змагань 

17:45 Майстер-класи середньовічного танцю від студії «БЕЛЬТАЙН»  

18:30 2-га Гра «Уяви себе» – військове змагання на галявині 

19:15 Будуємо фортецю разом: змагання з кидання колоди, рубання дерева 

20:00 Змагання воїнів на конях 

21:00 Виступ гурту Йорий Клоц (Львів) 

22:00 Штурм фортеці 

22:45 Танцювальний показовий виступ від клубу «ПАНТЕРА» 

23:15 Виступ гурту Irdorath (Білорусь) 

00:15 Вогняне дійство від студії «БЕЛЬТАЙН» 

00:30 Ватра 

 

  



 4 серпня (неділя) 

 

11:00 Служба Божа  

12:00 Майстер-класи середньовічних танців від клубу «ПАНТЕРА» 

13:00 Бугурт 

13:45 Майстер-класи середньовічного танцю від студії «БЕЛЬТАЙН»  

14:30 Фінал лицарського турніру 

15:00 Майстер-класи середньовічних танців від клубу ПАНТЕРА» 

15:30 3-тя Гра «Уяви себе» – військове змагання на галявині  

16:30 «Вистава про мечі світу» від театральної студії «І по всьому» (м. Полтава). Автор 

вистави – Надія Мороз-Ольшанська за мотивами легенд різних народів світу та 

текстів Біблії 

17:15 Змагання воїнів на конях 

18:00 Підраховування голосів вуличних музик 

18:00 Регбі 

20:15 Мирослава Копанець та концерт переможців змагання вуличних музик 

22:00 Вогняне дійство  

22:15 Танці 

  

 Протягом фестивальних днів працюватимуть: 

 

Майстерня танцю: 

 Майстер-класи середньовічного танцю від студії стародавніх танців 

«БЕЛЬТАЙН» (МПК ім. Г.Хоткевича) 

 Майстер-класи середньовічного танцю клубу історичної реконструкції 

«ПАНТЕРА» 

  

Ігрові майданчики: 

13:00 – 19:00 Ігри для дітей та дорослих на кмітливість і спритність 

  

Майстерня бою: 

13:00 – 19:00 Тренування для тих, хто хоче позмагатися в обладунках та зі справжньою зброєю, 

а також вправи із м’якими мечами для дітей 

  

Середньовічна кухня: 

13:00 – 22:00 Спробуйте давні страви. Вся їжа не тільки без ГМО, а й без картоплі, помідорів та 

інших заморських продуктів. 

  

Ремісники: 

13:00 – 19:00 Майстри запропонують мистецький крам і навчать кувати, крутити гончарний 

круг, робити ляльки-мотанки та багато іншого…  

  

Скоморохи: 

13:00 – 19:00 Веселі та дотепні ігри з людьми, лялькова вистава «Легенди Львова» за Юрієм 

Винничуком і багато позитивного настрою. 

  

Гра «Уявіть себе»:  

13:00 – 19:00 Кожен із відвідувачів Фестивалю отримає картку з короткою легендою про те, ким 

він може стати цими фестивальними середньовічними днями. Буде нагода стати 

воїном: русичем чи татарином, скоморохом, малярем, взяти участь 

в танцювальних майстер-класах, забавах на ігрових майданчиках, зіграти на 

трембіті, розі тощо. 

 

* В програмі можливі зміни, тому слідкуйте за 

інформацією на кожній сцені та слухайте 

фестивальних глашатаїв. 


