ПРАГРАМА*
заключных мерапрыемстваў XІ Рэспубліканскага
фестывалю нацыянальных культур у г. Гродна 3-5
чэрвеня 2016 года
23.05.-05.06.2016
“Гродна – дарог скрыжаванне”. Міжнародны мастацкі пленэр,
прысвечаны
20-годдзю
Рэспубліканскага
фестывалю
нацыянальных культур.

18.00

03.06.2016
Евангелічна-лютэранская царква святога Іаана (Кірха)
Канцэрт арганнай музыкі. Ганна Хорш (Германія).

10.00

11.00–12.00
12.00– 13.00
13.00 – 14.30

14.30 – 16.00
18.00 – 20.45
21.30 – 00.00
00.00 – 00.10
00.10 – 01.30
З 11.00
13.00 – 16.00
16.00 – 17.30
17.30 – 19.30
19.30 – 21.00
21.00 – 23.00

04.06.2016
Сенатарская зала Новага замка
“Колеры вясѐлкі”. Адкрыццѐ фотавыставы, прысвечанай
галоўным падзеям юбілейнага Х Рэспубліканскага фестывалю
нацыянальных культур (2014 год).
Плошча Леніна – плошча Савецкая
“Мовай культуры размаўляем са светам”. Тэатралізаванае
шэсце прадстаўнікоў дыяспар.
Плошча Савецкая
“Зямля, што крылы мне дае”. Урачыстае адкрыццѐ заключных
мерапрыемстваў
ХІ
Рэспубліканскага
фестывалю
нацыянальных культур.
“Запаветны бераг”. Канцэрт Заслужанага калектыву
Рэспублікі Беларусь ансамбля народнай музыкі «Бяседа»
Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыѐкампаніі Рэспублікі
Беларусь.
“Мы тут выраслі”. Канцэрт калектываў нацыянальных
культурных аб'яднанняў.
“Сугучча”. Дывертысмент творчых калектываў нацыянальных
суполак.
“Кветкі Радзімы”. Гала-прадстаўленне майстроў мастацтва.
Шоу-праграма з удзелам прафесійных эстрадных артыстаў.
“Віншуем фестываль са святам!” Феерверк, прысвечаны 20годдзю Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур.
“Без межаў”. Канцэрт гурта “TENИ”.
Плошча Леніна
АРТ-кафэ пад адкрытым небам.
“Ой, пад гаем”. Этна-канцэрт калектываў з фальклорнай
(традыцыйнай) манерай выканання. Госць – гурт “Ветах”.
“Абдымі мяне”. Канцэрт гурта “NAVI”.
“Танцы і рытмы розных народаў”. Міжнацыянальнае свята
харэаграфічнага мастацтва.
“Намалюю табе зоры”. Эстрадны канцэрт выканаўцаў з
нацыянальных культурных аб'яднанняў.
“Танцуй разам з намі!” Маладзѐжны канцэрт. Госць – гурт

“Беатрыс”.
23.00 – 00.00 “Гродна фестывальны!” Дыска-раrty.
Вуліца Віленская
З 11.00
“Завітайце на кірмаш!” Выстава-продаж вырабаў народных
майстроў.
Плошча Тызенгаўза
З 11.00
“Горад майстроў”. Выстава народных промыслаў і
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва майстроў Гродзенскай
вобласці.
Вуліца Сацыялістычная (каля кінатэатра “Чырвоная Зорка”)
З 11.00
Іранскі шацѐр: выстава вырабаў народнай творчасці,
майстэрства каліграфіі, кніжная выстава.
Вуліца Сацыялістычная (насупраць кінатэатра “Чырвоная Зорка”)
З 11.00
Паштовы падворак.
Гарадскі парк імя Жана Эмануэля Жылібера
12.00 – 20.00 Інтэрнацыянальны забаўляльна-сямейны кемпінг:
– “Ствараем самі”. Майстар-класы для дзяцей і іх бацькоў ад
рамеснікаў розных нацыянальнасцей;
– “Вусаты, паласаты”. Кантактная пляцоўка заапарка;
– “Мульт-палѐт”. Паказ мультыплікацыйных фільмаў;
– “Кніганошы”. Дзіцячая бібліятэка пад аткрытым небам;
– “Настолкі”. Гульнѐвыя пляцоўкі для самых разумных.
12.00 – 16.00 “Сяброўскі рынг”. Спартыўна-гульнѐвая пляцоўка.
Швейцарская даліна
16.30 – 19.00 “У кожнай мовы – свае словы”. Літаратурна-тэатральная
майстэрня.
Пляцоўка каля Гродзенскага абласнога тэатра лялек
13.00 – 16.00 Беларускі падворак: свята нацыянальнай гульні.
16.00 – 19.00 Беларускі падворак: адкрыты конкурс ансамбляў музыкі і
песні.
19.00 – 22.00 “Стары горад”. Забаўляльна-гульнѐвая праграма ад гадлѐвага
цэнтра OldCity:
– Майстар-клас па лацінаамерыканскім танцам;
– Майстар-клас па этнічным барабанам;
– Канцэрт гурта “Los Partizanos”;
– Кокурсы, гульні і падарункі ад гадлѐвага цэнтра OldCity.
Летняя эстрада
13.00 – 13.45 Урачыстае адкрыццѐ інтэрнацыянальнага свята сям’і.
13.45 – 17.00 “Горад сонца”. Канцэрт дзіцячых калектываў і выканаўцаў.
17.00 – 17.30 Канцэрт гурта “Мезраб” (Іран).
17.30 – 18.00 “Ирландский клевер”. Выступленне танцавальнага клуба
“Бассданс”.
18.00 – 19.00 “Адкрыты мікрафон”. STAND UP.
19.00 – 19.30 “Шатландская вечарына”. Выступленне дуэта валыншчыкаў
“PiobROCK” і танцавальнага клуба “Бассданс”.

19.30 – 21.30 “Салют!”, “Bonjour!”, “Hello!” Інтэрнацыянальны канцэрт
студэнцкай творчасці.
Пляцоўкі горада
13.00 – 19.00 Вандроўка па нацыянальных падворках.
Канцэртная зала Цэнтра культуры г. Гродна
13.00 – 17.00 “Гродна-Масква-Транзіт”. Гумарыстычны конкурс-канцэрт
дэбютантаў жанру.
13.15 – 14.00 Прэзентацыя альбому “Беларусь шматнацыянальная” (4-е
выданне) апарата Упаўнаважанага па справах рэлігій і
нацыянальнасцей. Падвядзенне вынікаў Рэспубліканскага
конкурсу сярод журналістаў і сродкаў масавай інфармацыі на
лепшае асвятленне міжнацыянальных і міжканфесійных
адносін, міжнароднага дыялогу Рэспублікі Беларусь і
супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой.
Вуліца Кастрычніцкая – вуліца Савецкая
З 13.00
“Гродзенскі Арбат”. Арт-пляцоўкі: мастакі-партрэтысты,
фота-зоны, жывыя скульптуры, музычна-танцавальныя
пляцоўкі.
22.00
Тэсла-шоу, інтэрактыўнае прадстаўленне ад кампаніі
“Мероприятия со вкусом”.
Гродзенская выставачная зала
13.00
“Традыцыі і сучаснасць”. Урачыстае адкрыццѐ выставы
мастакоў міжнароднага пленэра “Гродна – дарог
скрыжаванне”, прысвечанага 20-годдзю Рэспубліканскага
фестывалю нацыянальных культур.
Кінатэатр «Чырвоная Зорка»
13.15 – 13.45 Прэзентацыя фотаальбома
“Рэспубліканскі фестываль
нацыянальных культур у Гродне”.
З 23.00
Кінапаказы пад адкрытым небам.
Каложскі парк
13.30 – 14.30 “Шчыра
вітаем
у
нашай
сям’і”.
Пасадка
дрэў
нацыянальнасцей.
Евангелічна-лютэранская царква святога Іаана (Кірха)
15.00
Канцэрт арганнай музыкі. Вікторыя Гамазава (Расія).
Гродзенскі дзяржаўны каледж мастацтваў
19.00 – 21.00 “Гродна-Масква-Транзіт”. Гумарыстычны канцэрт артыстаў
эстрады.

З 10.00
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05.06.2016
Сенатарская зала Новага замка
“Колеры вясѐлкі”. Працяг работы фотавыставы, прысвечанай
галоўным падзеям юбілейнага Х Рэспубліканскага фестывалю
нацыянальных культур (2014 год).
Цэнтральны спартыўны комплекс «Нѐман»
Інтэрнацыянальныя маладзѐжныя спаборніцтвы.
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Сярэдняя школа № 8
Адкрыццѐ музея Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных
культур.
Правы бераг ракі Нѐман
Адкрыццѐ дэкаратыўнай скульптуры “Ладдзя-насад”.
Гарадскі парк імя Жана Эмануэля Жылібера
“Горад майстроў запрашае на кірмаш”. Выстава-продаж
вырабаў народных промыслаў і дэкаратыўна-прыкладнога
мастацтва.
Летняя эстрада
Вечар альтэрнатыўнай музыкі: гурт “Вочы”, гурт “ONE
STRING MAN”, гурт “PunKrot”.
“Гэты свет створаны, каб жыць!” Канцэрт эстраднай студыі
Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай
творчасці.
Летняя дыскатэка: поп-гурт “Телефон”, танцавальная студыя
“OLIA LETA”, гурт «STAY».
Плошча Савецкая
“Оркестр гремит басами…”. Плац-парад духавых аркестраў.
“Шчасце разам песні пець”. Узнагароджанне і канцэрт
лаўрэатаў ХІ Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных
культур.
“Сердце, музыку качай”. Канцэрт гурта “7 хвілін жыцця”.
“Падарожжа”. Канцэрт гурта “Pawa”.
“Паветра”. Канцэрт гурта “J:MORS”.
“Усѐ гэта – мы!” Танцавальна-забаўляльная праграма
выканаўцаў і калектываў Цэнтра культуры г. Гродна.
Плошча Леніна
“Оркестр гремит басами…”. Плац-парад духавых аркестраў
пл. Леніна – вул. Савецкая.
“Рамантык ART”. Канцэрт ансамбля народных інструментаў
Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў.
“Вакол свету”. Канцэрт эстрадна-сімфанічнага аркестра “NotaBand” пад кіраўніцтвам Юліі Амельчанкі (Дзіцячая музычная
школа мастацтваў № 2 г. Гродна).
“Шлягеры на ўсе часы”. Канцэрт Заслужанага калектыву
Рэспублікі Беларусь Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага
аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста
Беларусі Міхаіла Фінберга.
Вуліца Савецкая
“Гродзенскі Арбат”. Арт-пляцоўкі: мастакі-партрэтысты,
фота-зоны, жывыя скульптуры, музычна-танцавальныя
пляцоўкі.
Швейцарская даліна
“Mysticam historiam”. Вогненна-светлавы перформанс ад

тэатра агню “Ergo bibamus” і тэатра “Гексаген”.

*- у праграме магчымы змяненні

