
 

    «Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово…» 

 

© Тарас Шевченко 

 

 

 

 

 

Попередня програма 

Ше.Fest 

Фестивалю Тараса Шевченка 

 

 

 

17 - 18 серпня 2019 р.  

у селі Моринці Звенигородського р-ну  

Черкаської обл. 

 

Під вільним небом! 

 

 

 

 



 

Музична сцена (19:00 – 00:00) 

 

17 серпня, Сб: 

 

ТАРТАК 

ВІЙ 

САД 

 

18 серпня, Нд: 

KARNA  

Go-A  

ШПИЛЯСТІ КОБЗАРІ 

 

Ведучі: Юрій Шивала та Олександр Висоцький. 

Координатор сцени: Юлія Капшученко-Шумейко і Тара Карпович  

 



Просвітницька галявина (12:00 – 18:00)* 

 

17 серпня, Сб: 
 
12:00 - 12:30 Відкриття фестивалю 

 
12:30 - 13:00 Музичний виступ. Гурт «Джулай 8» 

 
13:00 - 13:30 Лекція. Ірина Савченко, професор кафедри української         
літератури Національного педагогічного університету імені М.П.      
Драгоманова.  
 
13:30 - 14:00 Музичний виступ. Гурт «Сонце в кишені» 

 
14:00 – 14:30 Гутірка. Світлана Ковтюх. «Уся сила і вся краса нашої мови             
тільки йому одному одкрилася» (чому саме Тарас Григорович Шевченко є          
основоположником сучасної української літературної мови). 
 
14:30 - 15:00 Музичний виступ 

 
15:00 - 15:30 Лекція. Микола Зубков, мовознавець, доцент кафедри         
українознавства філософського факультету Харківського національного     
університету ім. В. Н. Каразіна. «Мовний Всесвіт нецензурованого        
Кобзаря». 
 
 
15:30 - 16:30 Гутірка. Сашко Лірник, казкар. 
 
16:00 – 16:30 Музичний виступ 

 
17:00 — 17:30 Гутірка. Мандрівний гурт Фолькнери. «Мандри, колорит         
країн та особливість української культури». 
 
17:30 - 18:00 Музичний виступ. Гурт «Фолькнери» 

 
 

18 серпня, Нд: 
 

12:00 - 13:00 Поетичний Ше.Батл 

 
13:00 - 13:30 Гутірка. Олександр Ірванець. «Тарас Шевченко у творчості          
бубабістів». 
 
13:30 - 14:00 Презентація. Роман-щоденник добровольця 2014 року        
«Спокійної ночі». Максим Петренко. 
 
14:00 – 14:30 Благодійний Ше.Аукціон. 



 
14:30 – 15:00  Музичний виступ. Бард  Віталій Кобзар. 
 
15:00 - 15:30 Гутірка. Василь Шкляр, письменник.  
 
15:30 – 16:00 Музичний виступ. Гурт «Супер 8» 

 
16:00 – 16:30 Презентація книги та фільму «Тарас. Повернення».         
Олександр Денисенко, режисер. 
 

16:30 - 17:00 Гутірка з Богданом Бенюком. 
 
17:00 - 18:00 Музичний джем. 
 
 

Ведучий: Дубина Олександр 

Координатори галявини: Тетяна Сапсай та Наталія Ярошенко  
 

Паралельно з галявиною проводитиметься дискусія від організаторів 
Черкаського книжкового фестивалю «Особливості мистецьких фестивалів в 

Україні» 

 

 

 

 

 

 



Театральна сцена (18:00 – 19:00) 

 

17 серпня, Сб: 

“Сон. Комедія”  

творчої майстерні “Театр у кошику” 

 (режисер Ірина Волицька, м. Львів)  

 

18 серпня, Нд: 

“Гайдамаки”  

Миколаївського академічного художнього 

драматичного театру  

(режисер Євген Олійник, м. Миколаїв)  

Координатор сцени: Єлизавета Красніченко 

 



Нічна акустика (00:00 – 3:00) 

 

Ніч з 18 на 19 серпня (з сб на нд) 

 

00:30 – 00:50 відкриття нічної акустики. 

00:50 – 01:10 музичний гурт PIANO 

1:10 – 2:00  музичний гурт Мелорі 

2:00 – 2:40  музичний гурт Galileo 

 

 

Координатор сцени: Ігор Двигало 

 

 

 

 



Інше 

 

Дитяча галявина 

Протягом двох днів:  

● Читання українських казочок 

● Майстер-класи: 

- з дитячого малюнку 

-із володіння шаблею та списом студії козацьких бойових 

мистецтв "Герць" 

-дрібна моторика, акрилові фарби, виготовлення 

листівок 

 

Координатор галявини: Антоніна Висоцька та Максим Черняк 

 

18 серпня, Нд: 

конкурсне читання поезії Тараса Шевченка дітьми.  

 

 

 

 

Ярмарок майстрів (хенд-мейд) 

Презентація та продаж унікальних українських виробів 

ручної роботи. Лише істинні майстри, лише їхні найкращі 

роботи. 

Координатори галявини: Олена Давидюк та Марія Поливач 

 

Художня галявина. 



Майстер-класи 

Упродовж двох днів буде проведено такі майстер-класи: 

Майстер-клас із акрилового живопису 

Розпис хною на руках 

Акварельний майстер-клас 

Майстер-клас із розпису на шкіряних виробах 

Майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки 

Майстер-клас із плетіння слінгонамиста  

Малювання портретів відвідувачів  

Майстер-клас із розпису екосумок 

Благодійний розпродаж картин та виробів хенд-мейду 

 

Координатори галявини: Єлена Вишневська, Тетяна Слободян 

 

Екскурсії 

Субота і неділя (збір охочих біля Будинку культури с. 

Моринці): 

11:00 – екскурсія с. Шевченкове: музейний комплекс             

«Батьківщина Тараса Шевченка», могила матері, могила           

батька, хата дяка. Квиток у музей – 50 грн (діти,                   

студенти – 30 грн). Можлива плата за транспортні               

перевезення. 

14:00 - екскурсія с. Моринці: садиба-музей Тараса             

Шевченка. Квиток у музей – 50 грн (діти, студенти – 30                     

грн).  

Координатор: Ярослава Андрущенко 

 

Територія їжі 

Фуд-корт 

Реєстрація триває. 

Координатор: Анастасія Хоменко 



 

 

*попередня програма станом на 2 серпня  2019 року. у 

програмі можливі зміни 


