КАЛЕНДАР ТУРИСТИЧНИХ ПОДІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2019

(можливі зміни і доповнення)
Дата

Назва

Місце проведення

січень

Новорічно-різдвяні
театралізовані дійства

Івано-Франківська
область

19.12-20.01

Новорічно-різдвяний
фестиваль
«Файне Різдво

м. Надвірна

07-20.01

Фестиваль
«Різдво у Франківську»

07-14.01

Фестиваль автентичної
коляди
«Христос родився –
Славіте!»

08-12.01

Міжнародний конкурсфестиваль вокального,
хореографічного та
циркового мистецтва
«Діамант Карпат»

08-14.01

Різдвяний фестиваль
«Коляда на Майзлях»

Стисла характеристика
СІЧЕНЬ
Колективи художньої самодіяльності краю
тішать жителів та гостей старовинними
колядками, щедруваннями, вертепами,
повіншуваннями
Фестиваль народної новорічно-різдвяної
творчості

м. Івано-Франківськ

У фестивалі беруть участь колективи
художньої самодіяльності міста

м. Яремче

Фестиваль за участю мистецьких колективів
краю проводиться щорічно з метою
збереження традицій та обрядів гуцульської
коляди

м. Яремче

Фестиваль організовується з метою
зміцнення і створення дружніх стосунків
молоді з різною етнічною і релігійною
приналежністю. Надає підтримку молодим
талантам

м. Івано-Франківськ

Виступи церковних і кафедральних хорів,
аматорських хорових колективів з метою
відновлення, збереження та поширення
колядок, щедрівок та з метою розвитку
духовного вокально-хорового мистецтва

Організатор
(назва, адреса, ПІП контактної особи,
телефон, e-mail, сайт)

Категорія

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66
Надвірнянська міська рада
м. Надвірна, вул. Мазепи, 29
тел. (03475) 2-30-24
Департамент культури,
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53-42-18
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. (03443) 2-20-35
e-mail: yar_kult@ukr.net,
yarcult.com.ua
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. (03443) 2-20-35
e-mail: yar_kult@ukr.net,
yarcult.com.ua
Департамент культури,
Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53-42-18, 55-18-42

Місцевий

Регіональний

Міжнародний

Міжнародний

09.01

Районне
театралізоване свято
«Гуцульська коляда»

с-ще Верховина

У заході беруть участь місцеві
колядницькі колективи

13-14.01

Театралізоване свято
«А, що другий празникСвятого Василя»

с-ще Верховина

Театралізоване дійство на співочому полі в
селищі Верховина

Фестиваль естрадноспортивного танцю
«Фест»

м. Івано-Франківськ,
Івано-Франківський
академічний обласний
музично-драматичний
театр ім. І. Франка

Відділ культури і мистецтв
Верховинської райдержадміністрації, РОМЦ
с-ще Верховина, вул. Івана Франка, 23
тел. (03432) 2-15-94
e-mail: kultura_verkh@i.ua
Верховинська райдержадміністрація,
Верховинська районна рада, РОМЦ
се-ще Верховина, вул. Івана Франка, 23
тел. (03432) 2-15-94
e-mail: kultura_verkh@i.ua

Місцевий

Місцевий

ЛЮТИЙ

15-18.02

Розвиток та популяризація сучасних танців
та активне залучення дітей та молоді до
хореографічного мистецтва.

Департамент культури
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 28
тел. (0342) 53-42-18

БЕРЕЗЕНЬ

03.03

Всеукраїнський
відкритий фестиваль
народної хореографії
«Покутські витоки»

м. Коломия

10.03

Відкритий обласний
фестиваль оркестрів
народних інструментів
«Кобзареві струни

с-ще Рожнятів,
народний дім
«Просвіта»

22-24.03

Змагання
на кубок України з
водного туризму
«Карпатське ралі»

с-ще Вигода
Долинського району,
урочище «Шандра»

Розвиток та популяризація народних танців
та активне залучення дітей та молоді до
хореографічного мистецтва
Відкритий обласний фестиваль «Кобзареві
струни» проводиться з метою підтримки,
розвитку та популяризації в широких колах
оркестрової музики, збереження традицій
гри на народних інструментах, популяризації
ансамблевої виконавської майстерності,
формування професійного відношення до
сучасної української музичної культури.
Обмін досвідом та укріплення творчих
зв’язків між колективами та керівниками
оркестрів народних інструментів області.
Змагання відбуватимуться у два етапи –
трикілометровий спринт з елементами
слалому на річці Мізуньці та довгі перегони
довжиною 18 кілометрів із безліччю
перешкод на річці Свіча

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4-70-19
e-mail: kocult@ukr.net

Всеукраїнський

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації, навчальнометодичний центр культури і туризму
Прикарпаття, відділ культури
Рожнятівської райдержадміністрації
В. Борович
тел. (03474) 4-62-28, 4-70-79
Н. Дичка
тел. (03474) 2-12-37, 2-05-76

Обласний

Федерація спортивного туризму України
м. Київ, вул. Тургенівська, 71
тел. (044) 531-90-28, (050) 68-29-479
e-mail: fstu@optima.com.ua,
http://www.fstu.org.ua

Всеукраїнський

КВІТЕНЬ

06.04

03-05.05

03-05.05

05.05

05-07.05

Туристична виставка
«Весна – літо 2019»

IV Міжнародний
фестиваль
мистецтв країн
Карпатського регіону
«Карпатський простір»

Міжнародний
фестиваль ковальського
мистецтва
«Свято ковалів»

Всеукраїнський
фольклорний фестиваль
«Писанка»

Фестиваль
«Покутські витоки»

м. Калуш

м. Івано-Франківськ

м. Івано-Франківськ,
Фортечний провулок,
галерея «Бастіон»

м. Коломия

м. Коломия,
МПК «Народний дім»

Активізація розвитку внутрішнього та
в’їзного туризму, просування українського
туристичного продукту
ТРАВЕНЬ
Фестиваль має на меті об'єднати країни
Карпатського регіону не лише за
територіальною ознакою, а й через
мистецтво. Захід буде майданчиком для
щорічних зустрічей не тільки митців, а й
бізнесменів, дипломатів, політиків країн
Карпатського регіону

Управління економічного розвитку
міста Калуського міськвиконкому
Віктор Павлів
тел. (068) 311 67 49
e-mail: kalushtur@ukr.net,
http://kalushcity.if.ua
Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
м. Івано-Франківськ
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66

Міжнародний

Міжнародний мистецький фестиваль з
демонстрацією ковальської праці та ярмарок
кованих речей, виготовлених ковалями
України та зарубіжжя. Метою фестивалю є
об’єднання країн Карпатського регіону через
мистецтво, а також презентація культур
своїх країн

«Спілка майстрів ковальського мистецтва»,
Управління економічного та
інтеграційного розвитку,
Департамент культури
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53-42-18, 53-42-18

Міжнародний

Метою фестивалю є збереження і
примноження національних традицій
народного мистецтва писанкового розпису;
підтримка обдарованих дітей та юнацтва,
популяризація писанки як національного
символу великоднього християнського
дійства та унікального мистецького витвору
в українському фольклорі; ознайомлення з
традиціями писанкарства різних регіонів
України, Європи та світу

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4-70-19
e-mail: kocult@ukr.net

Всеукраїнський

Метою фестивалю є розвиток, збереження та
популяризація українських хореографічних
традицій

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4-70-19
e-mail: kocult@ukr.net

Обласний

06-07.05

Фестиваль
«Івано-Франківськ –
місто для життя»

м. Івано-Франківськ

Святкування, присвячені 357-й річниці
від Дня заснування міста

КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53-91-22, 53-35-27,
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18

12.05

Відкритий
обласний фестиваль
«Великдень у Космачі»

с. Космач
Косівського району

Популяризація етнотрадицій, відродження
місцевого мистецтва та ремесел

Космацька ОТГ
e-mail: s_rada.kos@ukr.net

с. Одаїв та с. Ісаків
Тлумацького району

Дельтадроми у с. Одаїв та с. Ісаків відомі
далеко за межами України. Наявність
термічних коридорів завжди створювала
прекрасні можливості до виконання
ширяючих польотів. При умілому
пілотуванні можливим є піднімання
літального апарату до захмарних висот.
Термодинамічні повітряні потоки
приваблюють любителів парапланерних
польотів

КП Дністровський регіональний ландшафтний
парк імені Сергія Дідича,
тел. 096 723 68 87, 095 452 07 57
e-mail: dnisterpark@gmail.com

Фестиваль
«Колорит»

м. Коломия

Фестиваль має на меті популяризувати не
тільки українську вишиванку, а й всі
національні ремесла, танці, бойові
мистецтва та багато іншого.

26.05

Гастрономічний
фестиваль «Бігус»

м. Калуш,
міський парк
ім. Івана Франка

Популяризація гастрономічного туризму і
презентація місцевих страв

травень

Музейно-етнографічний
фестиваль
«Галицькі Великодні
фестини»

Національний
заповідник «Давній
Галич», Музей
етнографії, с. Крилос
Галицького району

Фестиваль проводиться з метою
популяризації Великодніх традицій та
обрядів Прикарпаття

Національний заповідник «Давній Галич»
тел. (03431) 2-16-63, 2-18-03, 2-14-58
e-mail: davniyhalych@meta.ua,
http://davniyhalych.com.ua

травень

Свято майстрів
народної творчості

с. Брустури
Косівського район

Популяризація народних промислів та
майстрів. Проведення тематичних виставок,
зустрічей та засідань

ГО «Гуцульська ґражда»
Лосюк Василь Петрович
тел. 067 394 69 99

12.05

13.05

Відкриття сезону
парапланеризму у
вигляді фестивалю
«Свято неба»

Обласний

Відділ економіки, інвестиційної політики та
енергозбереження міської ради
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, пр. Грушевського, 1
тел. (03433) 5-07-60
е-mail: tower.ko_invest@ukr.net
Управління економічного розвитку
міста Калуського міськвиконкому
Віктор Павлів
тел. 067 737 68 71, 095 498 15 50
е-mail: kalushtur@ukr.net

Регіональний

17.06

24-25.06

Концерт-фест
«Ой легонька
коломийка»

Фестиваль вуличних
мистецтв «Арт-візія»

с-ще Рожнятів,
площа Єдності

м. Коломия

Міжнародний
фестиваль «Сурми гір»

м. Долина

червень

Гуцульське
народне дійство
«Полонинське літо»

с. Верхній Ясенів
Верховинського
району, урочище
Запідок

червеньлипень

Міжнародний
фестиваль
карильонного і
дзвонового мистецтва:
«Дзвони Ясної гори
єднають усіх»

с. Гошів
Долинського району

червень

ЧЕРВЕНЬ
Фестиваль проводиться з метою збереження
та відродження фольклорної спадщини
бойківського краю. Як практичне
знайомство з джерелами автентичного
фольклору, привернення уваги до вивчення
та дослідження культурної спадщини
Бойківщини. Основним завданням
Фестивалю є розвиток та пошук
різноманітних форм фольклору, звичаїв,
традицій та обрядів нашого краю,
популяризація фольклорних колективів
району, виявлення нових творчих
колективів, окремих виконавців та майстрів
декоративно-ужиткового мистецтва.
Вуличні музиканти, артисти, художники,
літератори, хенд-мейдери, ковалі та
фотографи заповнять мистецтвом серце
міста та назавжди залишать феєрію емоцій
цієї незабутньої літньої атракції, буде
створено графічний міні-мурал, який стане
естетичною заміною стихійної реклами
У програмі Фестивалю – творчі зустрічі
керівників оркестрів, презентація музичних
інструментів, аксесуарів та нотної
літератури. Урочисте відкриття Фестивалю
розпочнеться спільним виконанням всіма
оркестрами заздалегідь визначених творів.
Далі – концертні виступи, показ шоу-дефіле,
виступи мажореток в супроводі оркестру,
урочисте нагородження
Розвиток та представлення
сільськогосподарської продукції, розвиток
туристичної галузі та гуцульського
декоративно-прикладного, ужиткового та
автентичного мистецтва
У програмі фестивалю: науковий семінар з
історії дзвонів та дзвонового мистецтва,
Божественна Літургія, Благословення
Найсвятішими Тайнами; концерт
карильонної музики; майстер-класи і
виступи провідних українських дзвонарів

Відділ культури Рожнятівської
райдержадміністрації
В. Борович
тел. (03474) 4-62-28, 4-70-79
Н. Дичка
тел. (03474) 2-12-37, 2-05-76

Відділ економіки, інвестиційної політики та
енергозбереження міської ради
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, пр. Грушевського, 1
тел. (03433) 5-07-60
e-mail: tower.ko_invest@ukr.net

КЗ «Долинський міський центр культури,
спорту та туризму»
м. Долина, вул. Степана Бандери, 1
тел. 095 855 00 37, 066 30 33 750
e-mail: dmckst@gmail.com.

Міжнародний

Відділ культури і мистецтв
Верховинської райдержадміністрації, РОМЦ
с-ще Верховина, вул. Івана Франка, 23
тел. (03432) 2-15-94
e-mail: kultura_verkh@i.ua
Гошівський монастир УГКЦ
«Чину Св. Василія Великого, с. Гошів
тел. (096) 386 62 24

Міжнародний

Тарас Кухарук,
тел. 097 942 67 64
e-mail: kutar@i.ua

Міжнародний

с-ще Вигода
Долинського району

Розважальна програма свята включає
різноманітні театралізовані дійства,
запалювання карпатської ватри, виступи
солістів та аматорських колективів,
проведення майстер-класів по плетінні
українського віночка, ярмарок

Вигодська селищна рада
вул. Данила Галицького, 75
с-ще Вигода
тел. (03477) 6-12-44
e-mail: danchyko@ukr.net
Долинська райдержадміністрація,
м. Долина, пр. Незалежності, 5
тел. (03477) 2-70-27
e-mail: dolyna_org@ukr.net

Регіональний

07.07

Фестиваль
автентичного одягу і
традицій «Лудинє»

м. Косів

Етнографічний фестиваль має на меті
збереження популяризація ужиткового
мистецтва, традицій, обрядів Гуцульщини та
інших регіонів, розвиток громадського та
культурного життя Косівського району,
розвиток музейної справи

Косівська міська рада
Роман Печижак
тел. 097 755 85 95
e-mail: kosiv.rada@gmail.com

07-10.07

День міста Косів

м. Косів

Проведення ярмарку, виставок, святкові
концерти, змагання

Косівська міська рада
Роман Печижак
тел. 097 755 85 95

05-07.07

06.07

12.07

13-14.07

Міжнародний
байк-фест
«Дикий вогонь»

ЛИПЕНЬ
Популяризація байк-культури.
Під час фестивалю відбудуться концерти
етнорок гуртів, конкурси, дискотеки, виїзди
на полонини

Свято Вигодського літа

Фестиваль народної
творчості «Вільха»

Патріотична акція
«Яворина»

м. Яремче

с. Вікняни
Тлумацького району

с. Липа Витвицької
ОТГ, урочище Розтока

Відновлення традиції святкування свята
«Вільха» у день св. Петра та Павла, яке
традиційно відзначається селах Тлумацького
району з популяризації покутських
народних звичаїв та традицій.
Учасники можуть стати свідком виступів
етнографічно фольклорних колективів.
Хресна дорога до цвинтаря полеглих вояків
старшинської школи «Олені» та бункера
Ярослава Мельника «Роберта», вшанування
пам’яті загиблих вояків старшинської школи
«Олені» та крайового провідника ОУН
Карпатського краю Ярослава Мельника в
урочищі Глибоке і на бункері «Роберта»,
урочистості біля пам’ятника Ярослава
Мельника «Роберта» в с. Липа

Відділ культури та туризму
Тлумацької ОТГ
м. Тлумач, вул. Грушевського, 2
тел. (03479) 2-12-91
e-mail: tlumach-kultura@ukr.net

Відділ культури
Витвицької ОТГ, с. Витвиця
Кульпа Віталій
тел. 099 916 90 07
e-mail: kult_vutv_sr@ukr.net

Регіональний

19-21.07

28.07

Міжнародний
ярмарок-фестиваль
«Меди Прикарпаття»

Фольклорне свято
бойківської кухні
«Варенички мої»

29.07

День міста Яремче

липень

Міжнародний
фольклорноетнографічний
фестиваль «Коломийка»

04.08

Спортивно-мистецький
фестиваль «Віадук.
Арка, що об’єднує
покоління»

м. Івано-Франківськ

Популяризація культури бджільництва серед
українців, обмін досвідом бджолярів,
демонстрація досягнень у сфері
бджільництва

с. Сваричів
Рожнятівського району

Мета та завдання свята бойківської кухні –
привернення уваги до традицій, звичаїв
бойківського краю, збереження та
популяризація самобутнього народного
мистецтва, відродження кухарського
мистецтва, пропаганда бойківської
старовинної та сучасної кухні

м. Яремче

Урочистості та святковий концерт за участю
кращих колективів краю та гостей міста.
Вечірня розважальна святкова програма за
участю зірок української естради та
дискотека

с. Королівка
Коломийського району

с-ще Ворохта
Яремчанської міської
ради

Відродження та збереження автентичного
фольклору, вивчення духовного багатства
українського народу, пізнання
етнографічних культур різних країн та
популяризації жанру коломийки
СЕРПЕНЬ

Залучення молодих людей до здорового
способу життя, збереження культурних та
моральних цінностей, творчої
самодіяльності

ГО «Спілка пасічників Прикарпаття»,
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53-91-22, 53-35-27,
Департамент культури,
Управління економічного та
інтеграційного розвитку
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53-42-18, 55-18-42 53-91-22
Сваричівська сільська рада
с. Сваричів, вул. Довга, 134
Михайло Рибчак
тел. 050 970 78 04
e-mail: svariciv@ukr.net
Відділ культури Рожнятівської
райдержадміністрації
тел. (03474) 2-05-76, 4-62-28, 4-70-79
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. (03443) 2-20-35
e-mail: yar_kult@ukr.net,
yarcult.com.ua
Відділ культури Коломийської
райдержадміністрації,
тел. (03433) 5-04-29
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
Кухарук Оксана Василівна
тел. (03443) 2-20-35
e-mail: yar_kult@ukr.net,
yarcult.com.ua
Стефанців Мирослава Михайлівна
тел. 097 934 07 73

Міжнародний

11.08

14-19.08

Регіональний фестиваль
«Татарівська ватра»

Фестиваль
«Медовий Спас»,
День міста Коломиї

с. Татарів
Яремчанської міської
ради

Популяризація традицій та обрядів
Карпатського краю для розвитку туризму на
Яремчанщині

Виконавчий комітет
Татарівської сільської ради
Олег Дзем’юк
тел. (03434) 2-52 40, 2-52-30

м. Коломия

Метою фестивалю є збереження та розвиток
традицій бджільництва на Прикарпатті,
популяризація цілющих властивостей меду,
іншої оздоровчої продукції бджільництва.
День міста відзначається на храмове свято
Спаса, спрямоване на збереження дозвілля
жителів і гостей міста з широким спектром
концертних та розважальних програм

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4-70-19
e-mail: kocult@ukr.net

23-25.08

Виставка-ярмарок робіт
народних майстрів
«Прикарпатський
вернісаж»

м. Івано-Франківськ

24-25.08

Ярмарок-фестиваль
«Свято винограду
та вина»

м. Івано-Франківськ

26.08

Фестиваль
«Ліричної Франкової
поезії»

с. Лолин
Долинського району

серпень

Фестиваль-конкурс
«Мальований дзбаник»

м. Косів

КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53-91-22, 53-35-27,
Виставка-ярмарок робіт народних майстрів,
Департамент культури,
представлення українського ринку
Управління економічного та інтеграційного
декоративно-прикладного мистецтва та
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
популяризація народних ремесл
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
«Клуб Виноградарі Прикарпаття»
м. Івано-Франківськ, вул.Гарбарська,21а,
тел. (03422) 4-43-51,
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
Відновлення та популяризація
тел. (0342) 53-91-22, 53-35-27,
виноградарства на Прикарпатті
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації,
Виступи мистців, відвідини музею, концерти
м. Івано-Франківськ,
народних аматорських колективів тощо
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-18-66
Відділ культури, національностей та релігій
Косівської райдержадміністрації
Мета мистецького заходу – популяризація
Гринюк Марія Миколаївна
Косівської мальованої кераміки як
тел. (03478) 2-14-63,
унікального феноменального явища в
БО БФ «Автентика Гуцульщини»
українській культурі
тел. (03478) 2-12-56, 067 672 65 06
e-mail: kosiv.rada@gmail.com

серпень

Свято бойківського
меду і ремесел

серпень

Х фольклорноетнографічний
фестиваль
“Покутські джерела”

друга
половина
серпня

Фестиваль культур
Global Village

м. Долина

Проведення різноманітних
майстер-класів, виставок, ярмарок

м. Коломия

Репрезентація етнографічних і культурномистецьких традицій, оригінальної
автентики кожного району,
що входить до складу Покуття

м. Івано-Франківськ

Щорічний фестиваль від міжнародної
молодіжної організації AIESEC, який
допомагає пізнати аспекти життя у різних
куточках світу

Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
м. Долина, вул. Грушевського, 11
тел. (03477) 2-52-30
e-mail: boykivschyna@meta.ua
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55 18 66
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18

Регіональний

Обласний

ВЕРЕСЕНЬ

07-08.09

Виставка-ярмарок робіт
народних майстрів
«Прикарпатський
вернісаж»

м. Івано-Франківськ

Виставка-ярмарок робіт народних майстрів,
представлення українського ринку
декоративно-прикладного мистецтва та
популяризація народних ремесл

08.09

Фестиваль
«Хліб і сир фест»

м. Івано-Франківськ

Виставка й продаж різноманітних
хлібобулочних, кондитерських виробів,
виробів із сиру, що супроводжується
виступами мистецьких колективів міста

20-22.09

«Бурштинове намисто»

м. Бурштин,
площа Героїв УПА

Західний фестиваль молодих виконавців
сучасної української пісні і танцю

вересень

Фестиваль крафтових та
малих регіональних
пивоварень
«Калуський BIR FEST»

м. Калуш

Мета фестивалю – виховання культури
споживання пива

КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53-91-22, 53-35-27,
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
ГО «Гільдія хлібопекарів»,
КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53-91-22, 53-35-27,
Департамент культури,
Управління економічного та інтеграційного
розвитку Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55-20-65, 53-42-18
Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків
Бурштинського міськвиконкому
Г. Пендерецька
тел. 097 502 30 50,
e-mail: viddil-kyltyru@ukr.net
ГО «Калуш туристичний»
Віктор Павлів
тел. 067 737 68 71, 095 498 15 50
e-mail: kalushtur@ukr.net

Регіональний

вересень

вересень

вересень

вересень

вересень

м. Галич,
Національний
заповідник
«Давній Галич»,
Галицький замок

Метою фестивалю ім. Квітки Цісик є
створення культурно-мистецького центру,
збереження української пісенної традиції;
популяризація творчості Квітки Цісик,
посилення національної свідомості
Фестиваль майстрів народної творчості
Популяризація народних промислів та
майстрів. Проведення тематичних виставок,
зустрічей та засідань
Проект втілюється з метою привернення
уваги широких кіл громадськості,
державних органів, до охорони культурної
спадщини, пропагування та розвитку
туристичного продукту Галицького краю

Фестиваль
«Покутське Яблуко»

м. Снятин,
міський парк

Представлення досягнень садівництва та
кулінарних традицій району

Театральний фестиваль
«Коломийські
представлення»

м. Коломия,
Коломийський
академічний обласний
український Драмтеатр
ім. І. Озаркевича

Х літературномистецький фестиваль
ім. Квітки Цісик
Міжнародний
фестиваль-ярмарок
«Барви карпатського
ліжника»
Фестиваль
«Галицька брама»
(історична
реконструкція
«Галицьке лицарство»)

с. Ліски
Коломийського району

м. Косів та с. Яворів
Косівського району

Це фестиваль першопрочитань, на якому
театральні трупи України і зарубіжжя
представляють свої нові творчі доробки.
Щороку до Коломиї приїжджають гості не
лише з України, а й з-за кордону,
представляючи глядачам свої цікаві вистави
ЖОВТЕНЬ
У програмі свята ярмаркування
натуральними продуктами (мед і питні меди,
карпатські чаї, вина, різні види сиру),
екологічно чистими виробами та концертна
програма

жовтень

Бойківський ярмарок
«Долина Органік-Фест»

жовтень

Гастрономічний
фестиваль
«Бульб’яні пироги
Бойківські»

с. Старий Мізунь
Долинського району,
урочище Підсигавка, 11

У програмі: майстер-клас по приготуванні
бульб'яних пирогів; дегустація овечих сирів,
питних медів, медопродуктів, карпатських
чаїв, грибів; кування монет; катання на
конях та ще багато цікавого для дорослих та
дітей

жовтень

Міжнародні змагання зі
спортивної ходьби на
кубок «Вечірній
Івано-Франківськ»

м. Івано-Франківськ

Міжнародні змагання зі спортивної ходьби

м. Долина

Відділ культури Коломийської
райдержадміністрації
м. Коломия, вул. Театральна 21А
тел. (03433) 5-04-29
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net
ГО «Гуцульська ґражда»
Лосюк Василь Петрович
тел. 067 394 69 99
Національний заповідник «Давній Галич»
тел. (03431) 2-16-63, 2-18-03, 2-14-58
e-mail: davniyhalych@meta.ua,
http://davniyhalych.com.ua
Снятинська районна рада,
Відділ культури Снятинської
райдержадміністрації
тел. (03476) 2-50-11, 2-21-64
Коломийський академічний обласний
український драмтеатр ім. І. Озаркевича
м. Коломия, Вічевий Майдан, 7
тел. (03433) 2-68-43
Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
м. Долина, вул. Грушевського, 11
тел. (03477) 2-52-30
e-mail: boykivschyna@meta.ua
Голова Відокремленого підрозділу Спілки
сприяння сільського зеленого туризму в
Україні в Івано-Франківській області, керівник
кластеру «Гостинна бойківська Долинщина»,
власниця садиби «Дарваїв кут»
Оксана Клебан
тел. (050) 661 91 71, (096) 945 90 23
е-mail: info@darvaiv.com.ua,
darvaiv.com.ua
Департамент молодіжної політики та спорту
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53-40-79

ГРУДЕНЬ

13-31.12

19.12

Фестиваль
«Новорічні
витребеньки»

Фестиваль
«Новорічно-Різдвяна
іграшка»

м. Івано-Франківськ,
Вічевий майдан,
різні локації міста
і сцени закладів
культури міста

Популяризація українських новорічних
традицій

Департамент культури
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Дністровська, 28
тел. (0342) 53-42-18

с. Пістинь Косівського
району, туристичномистецький комплекс
«Маєток Святого
Миколая»

Мета заходу вивчення та збереження
традицій, звичаїв та обрядів українського
народу та гуцульського краю з виготовлення
та використання новорічно-різдвяної та
дитячої іграшки, розвиток та популяризація
звичаїв та обрядів святкування Дня Святого
Миколая. У програмі: розважальні заходи
для дітей та молоді, запалення святкової
ватри, проведення конкурсів, концертів,
фотосесій

Косівська райдержадміністрація,
НПП «Гуцульщина»
Стефурак Юрій Петрович
тел. (03478) 2-85-50, 097 630 59 21
e-mail: st.nicholas.estate@gmail.com
http://mykolaj.if.ua

