Календар подій Івано-Франківської області 2017*

Дата

Назва

Місце проведення

Стисла характеристика

Організатор
(назва, ПІП контактної особи, адреса,
телефон, факс, сайт, електронна адреса)

СІЧЕНЬ
12.01

14.01

січень

січень

січень

Міське свято
«Цілий світ звеселився –
Христос народився»

Районний фестиваль
«Різдвяна розколяда»

м. Болехів,
пл. І. Франка

Виконання творів новорічноріздвяного-циклу щедрувальними
групами, церковними
хорами, аматорськими колективами

Відділ культури
Болехівського міськвиконкому,
77202, м. Болехів, пл. І.Франка,3
тел. (03437) 3-42-79,
e-mail: vkbm@ukr.net

м. Рогатин

Представлення місцевими аматорськими
фольклорними колективами обряду
новорічно-різдвяного циклу (Різдво,
Коляда, Вертепи, Маланки, щедрівки).
Представлення місцевими
аматорськими фольклорними
колективами колориту українських
Великодніх гаївок, опільських звичаїв
та обрядів

Відділ культури Рогатинської
райдержадміністрації,
вул. Шевченка,111, м. Рогатин,
тел. (03435) 2-16-08,
e-mail: viddilkulturyrog@ukr.net

Фестиваль
«Різдво в Франківську»

м. Івано-Франківськ,
Вічевий майдан

Відображення різдвяних традицій у
виступах народних аматорських
вокальних ансамблів, хорових
колективів, муніципальних колективів,
дитячих музичних шкіл міста

Різдвяний фестиваль
«Коляда на Майзлях»

м. Івано-Франківськ,
Церква Христа Царя
при монастирі
оо. Василіян УГКЦ

Виступи церковних та катедральних
хорів, аматорських хорових колективів
з метою відновлення, збереження та
поширення колядок, щедрівок та з
метою розвитку духовного вокальнохорового мистецтва

м. Івано-Франківськ,
вул. Д. Вітовського

Виставка-ярмарок у рамках новорічноріздвяного фестивалю, що популяризує
мед та продукти бджільництва з метою
відродження стародавніх традицій
медоваріння як невід’ємної частки
народної спадщини

Різдвяний ярмароквиставка
«Питні меди 2016»

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18;
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42
Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18;
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому
вул. Грушевського,21,
тел. (0342) 55-18-42

Категорія

січень

Фестиваль
«Різдво у місті
Богородиці»

с-ще Богородчани,
Церква
Іоана Богослова

січень

Районне
театралізоване свято
«Гуцульська коляда»

січень

Міжнародний
молодіжний фестиваль
вокального,
хореографічного та
циркового мистецтва
«Діамант Карпат»

м. Яремче,
Будинок культури

січень

Новорічно-різдвяні
театралізовані дійства

Івано-Франківська
область

02.02

Орнітологічна екскурсія
на бурштинському
водосховищі до
Всесвітнього дня захисту
водно-болотних угідь

с-ще Верховина

Відображення різдвяних традицій за
участю церковних хорів району

Роман Матлюк,
тел. (097) 945 42 49

У заході беруть участь місцеві
колядницькі колективи

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

Мета фестивалю: представити культуру
і традиції своїх народів, зробити все
можливе для зміцнення і створення
дружніх відносин молоді з різною
етнічною і релігійною приналежністю.
Надати всесвітню підтримку і
пропаганду молодим талантам.
Колективи художньої самодіяльності
краю тішать жителів та гостей
старовинними колядками,
щедруваннями, вертепами,
повіншуваннями

моб. (067) 441 49 39, (097) 266 99 00
e-mail: info@splanet.org.ua
http://www.splanet.org.ua/ru/

міжнародний

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
тел. (0342) 55-18-66

ЛЮТИЙ
Еколого-пізнавальна
стежка «Вздовж
Бурштинського
водосховища»

Спостереження і вивчення птахів
неозброєним оком та за допомогою
оптичних приладів та визначників

18-19.02

Фестиваль-конкурс
«Свято питних медів»

м. Долина

У програмі фестивалю ярмарок
продуктами бджільництва, дегустація
питних медів, голосування та вибір
переможців, семінар на тему
бджільництва та концертна програма

лютий

Змагання із зимових
видів спорту
«Зимові ігри»

м. Надвірна,
гора Городище

Змагання з швидкісного спуску на
лижах та сноуборду

Обласний фестиваль
української естрадної
пісні «Водограй»

с-ще Брошнів-Осада,
Народний дім,
Дитяча школа
мистецтв
ім. В. Івасюка

Галицький національний природний парк,
с. Крилос, вул. Галицька 1а,
тел/факс: (03431) 22-113, 21-187
http://www.halychpark.if.ua
Туристично-інформаційний центр
«Бойківщина»
вул. Грушевського, 11
м. Долина
тел. (03477)25230, 095 855 00 37
e-mail: boykivschyna@meta.ua
Надвірнянський туристичноінформаційний центр,
Гринішак Володимир,
тел. (096) 861 84 38,
e-mail: ntic@i.ua

БЕРЕЗЕНЬ

05.03

Конкурс серед учнів дитячих музичних
шкіл та шкіл мистецтв,
присвячений 68-річниці від дня
народження Володимира Івасюка

Відділ культури
Рожнятівської райдержадміністрації,
тел. (03474) 4-62-28, 4-70-79

обласний

Обласний фестиваль
оркестрів народних
інструментів
«Кобзареві струни»

с-ще Рожнятів,
Народний дім

21.03

Всесвітній день лісів

м. Галич, Галицький
національний
природний парк

Організація акції «Ліс своїми руками».
Посадка дерев та кущів

березень

Фестиваль
театрального мистецтва
«Театральна весна»

м. Калуш

П’ятий театральний фестиваль за
участю аматорських та професійних
колективів

березень

Змагання на кубок
України з
водного туризму
«Карпатське ралі»

с-ще Вигода
Долинського району,
урочище «Шандра»

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

10.03

Фестиваль оркестрів народних
інструментів «Кобзареві струни»,
присвячений 203-ій річниці від дня
народження Т. Г. Шевченка

Відділ культури
Рожнятівської райдержадміністрації
тел. (03474) 2-12-37, 2-05-76
Галицький національний природний парк,
с. Крилос, вул. Галицька 1а,
тел/факс: (03431) 2-21-13, 2-11-87
http://www.halychpark.if.ua
е-mail: galych@ifforestry.gov.ua
Управління культури, національностей та
релігій Калуського міськвиконкому,
Народний театр «Легенда»,
Піцик Леся Ярославівна
моб. (098) 513 07 42, (03472) 6-67-51
Федерація спортивного туризму України
вул. Тургенівська, 71, м. Київ
тел. (044) 531-90-28, моб. (050) 68-29-479
e-mail: fstu@optima.com.ua
http://www.fstu.org.ua

обласний

обласний

всеукраїнський

КВІТЕНЬ

22.04

23.04

Міжнародний день Землі

VІ етнографічний
фестиваль
«Галицька брама»

м. Галич,
Галицький
національний
природний парк

Проведення заходів озеленення та
благоустрою

Галицький національний природний парк,
с. Крилос, вул. Галицька 1а,
http://www.halychpark.if.ua
факс: (03431) 2-21-13, 2-11-87
е-mail: galych@ifforestry.gov.ua

М. Галич, с. Крилос
Галицького району,
Музей етнографії

Це мистецький проект, у рамках якого
майстри народної творчості та юні
аматори матимуть можливість
представити свої унікальні роботи,
провести майстер-класи з розпису
писанок. Крім того, гості матимуть
змогу разом з учасниками дійства піти
до «Кривого танцю», заспівати гаївок,
помилуватись парадом вишиванок та
виставкою рушників з навколишніх сіл
району та гостей, відвідати ярмарок
декоративно-ужиткового мистецтва,
скуштувати смачних страв,
приготованих на відкритому вогні тощо

Національний заповідник «Давній Галич»,
вул. Івана Франка,1, м. Галич,
e-mail: davniyhalych@meta.ua

обласний

квітень

Фестиваль духовної та
естрадної пісні
«Великодні дзвони»

квітень

Ярмарок
«Великодній кошик»

квітень

Районний
фестиваль «Великодний
розмай на Рогатинщині»

квітень

Всеукраїнський
фольклорний фестиваль
«Писанка»

м. Івано-Франківськ,
Вічевий майдан

Відтворення пісенних традицій на
великодню тематику у виступах
хорових колективів, вокальних
ансамблів, солістів

м. Івано-Франківськ,
пл. Ринок

Організація торгівлі великодньою
продукцією місцевих виробників
харчової та сувенірної промисловості

м. Рогатин

м. Коломия

квітеньтравень

Фестиваль професійного
музичного мистецтва
«Прикарпатська весна»

м. Івано-Франківськ

квітеньтравень

Міський відкритий
фестиваль танцю
«Карпатські візерунки»

м. Івано-Франківськ

Представлення місцевими
аматорськими фольклорними
колективами колориту українських
Великодніх гаївок, опільських звичаїв
та обрядів
Завданням і 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
Мета фестивалю – популяризація
кращих зразків професійної української
та світової музичної культури. Основні
завдання, які ставлять перед собою
організатори мистецького заходу, збереження, розвиток та пропагування
національного класичного та сучасного
професійного музичного мистецтва;
залучення широких верств населення до
надбань світової музичної спадщини;
обмін досвідом, розширення зв'язків і
налагодження співпраці між
професійними творчими колективами
України та світу
Фестиваль проводиться з метою
сприяння розвитку та популяризації
хореографічного мистецтва серед дітей
і юнацтва

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42
Відділ культури Рогатинської
райдержадміністрації,
вул. Шевченка,111, м. Рогатин,
тел. (03435) 2-16-08,
e-mail: viddilkulturyrog@ukr.net

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
вул. Театральна, 27, м. Коломия,
тел./факс (03433) 47019,
e-mail: kocult@ukr.net

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
тел. (0342) 55-18-66

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18

всеукраїнський

квітеньтравень

Відкритий фольклорний
етно-фестиваль
«Великдень у Космачі»

с. Космач
Косівського району

Фестиваль покликаний занурити
відвідувачів у неповторну атмосферу
гуцульського колориту: помилуватися
мальовничими карпатськими
краєвидами, познайомитися із
самобутніми космацькими звичаями,
обрядами та ремеслами

Косівська райдержадміністрація
e-mail: kosivrda@i.ua
http://kosivrda.gov.ua

Презентація відреставрованих
скульптур та ікон памятки ЮНЕСКО
Церкви Зішестя Святого Духа

Музейний комплекс м. Рогатин – філія
Музею мистецтв Прикарпаття,
вул. М. Угрина-Безгрішного, 14,
м. Рогатин, тел. (03435) 2-17-31
www.museum-rogatyn.at.ua
e-mail: museum.rogatyn@gmail.com

Мистецько-благодійна
акція «Подаруй іконі
друге життя»

м. Рогатин

18.05

День вишиванки

Центр реабілітації
диких тварин
Галицького
національного
природного парку

З нагоди дня вишиванки усі, хто прийде
на територію парку, отримають
безкоштовний вхід, а групи понад 20
осіб і безкоштовну екскурсію

18.05

Міський фестиваль
«Маленькі бойки»

м. Болехів,
Народний дім

Збереження традицій
та обрядів бойківського краю

остання
неділя
травня

Чемпіонат України з
кантрі-кросу

с. Вербовець
Косівського району,
участок Синегово

Спортивні змагання у виді
«АМАТОР», «КАНТРІ», «OPEN»

травень

Гастрономічний
фестиваль
«Свято Бігусу»

м. Калуш,
площа Героїв

Другий міський кулінарний фестиваль у
програмі святкування 580 років Калушу

травень

Всеукраїнський
фестиваль сценічних
мистецтв «Час театру»

м. Івано-Франківськ

Презентація знакових вистав на основі
української класики та сучасної
драматургії

травень

Обласний відкритий
фестиваль духових
оркестрів

м. Івано-Франківськ

Фестиваль присвячений 75-й річниці
створення Української повстанської
армії

квітеньчервень

ТРАВЕНЬ
Галицький національний природний парк,
с. Крилос, вул. Галицька 1а,
http://www.halychpark.if.ua
тел/факс: (03431) 2-21-13, 21-187
е-mail: galych@ifforestry.gov.ua
Відділ культури
Болехівського міськвиконкому,
м. Болехів, пл.І.Франка,3
тел. (03437) 3-42-79,
е-mail: vkbm@ukr.net
Косівська Федерація мотоспорту,
сектор у справах сім’ї, молоді та спорту
Косівської райдержадміністрації
тел. (03478) 2-45-12,
http://kosiv.info.rda
е-mail: kosivrda@i.ua
Виконавчий комітет
Калуської міської ради
Віктор Павлів
моб. (050) 171-23-21, тел. (03472) 6- 52-88,
е-mail: kalushtur@ukr.net
Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
тел. (0342) 55-18-66
Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
тел. (0342) 55-18-66

всеукраїнський

всеукраїнський

обласний

травень

ІІ Міжнародний
мистецький фестиваль
країн Карпатського
регіону «Карпатський
простір»

м. Івано-Франківськ

Фестиваль має на меті об'єднати країни
Карпатського регіону не лише за
територіальною ознакою, а й через
мистецтво. Фестиваль буде
майданчиком для щорічних зустрічей
не тільки митців, а й бізнесменів,
дипломатів, політиків країн
Карпатського регіону

травень

Фестиваль
«Покутські витоки»

м. Коломия,
МПК «Народний дім»

Метою фестивалю є розвиток,
збереження та популяризація
українських хореографічних традицій

травень

ВелоДень

м. Надвірна

Велосипедна акція

травень

Ніч у музеї

м. Надвірна,
Музей історії
Надвірнянщини

Упродовж заходу відбуватимуться
виставки та перфоманси

травень

Фестиваль
«Шляхами Європи»

м. Калуш,
Краєзнавчий музей
Калущини

Третій міський фестиваль присвячений
580-ій річниці міста Калуша

травень

День міста
Івано-Франківська

Центральна частина
м. Івано-Франківська

Об’єднує низку культурних заходів за
участю муніципальних мистецьких
колективів, солістів; представників
різних галузей народних ремесел,
виробників сувенірної продукції

травень

Міжнародний фестиваль
ковальського мистецтва
«Свято ковалів – 2016»

м. Івано-Франківськ,
фортечна галерея
«Бастіон»

Демонстрація ковальської праці та
ярмарок кованих речей, виготовлених
ковалями України та зарубіжжя

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
тел. (0342) 55-18-66
Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
вул. Театральна, 27, м. Коломия,
тел./факс (03433) 47019,
e-mail: kocult@ukr.net
Надвірнянський туристичноінформаційний центр,
Гринішак Володимир,
тел. (096) 861 84 38,
e-mail: ntic@i.ua
Відділ культури
Надвірнянської райдержадміністрації,
Надвірнянський туристичноінформаційний центр,
Гринішак Володимир
тел. (096) 861 84 38,
e-mail: ntic@i.ua
Краєзнавчий музей Калущини,
Єфремов Артур
моб. (050) 717-53-29, тел. (03472) 6-01-72
е-mail: arty@mail.ru
Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18;
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42

міжнародний

міжнародний

травеньчервень

Проведення відкриття
сезону парапланеризму у
вигляді фестивалю

с. Одаїв та с. Ісаків
Тлумацького району

травень вересень

Фестиваль мистецтв
«Мелодії парку»

м. Івано-Франківськ,
Парк культури та
відпочинку
ім. Т. Шевченка

10.06

Турнір з петанку
«Маленький глечик»

с. Копачинці
Городенківського
району

25.06

ІІ міжнародний
фестиваль духових та
естрадно-духових
оркестрів «Сурми гір»

м. Долина

червень

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

червень

Всеукраїнський дитячий
конкурс-фестиваль
популярної музики
«Карпатські соловейки»

червень

Дитячий фестиваль
народної творчості
«Барви дитинства»

с. Гошів
Долинського району

м. Івано-Франківськ,
пл. Ринок

м. Івано-Франківськ,
Парк культури і
відпочинку
ім. Т.Шевченка

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.
Концерти за участю хорових
колективів, муніципального камерного
хору, аматорських вокальних
колективів
ЧЕРВЕНЬ
Регіональний, відкритий. Входить до
серії турнірів з петанку «Великий
глечик» в Івано-Франківській області
Фестиваль включатиме низку
різноманітних заходів, об’єднаних
загальною художньою ідеєю
У програмі фестивалю: науковий
семінар з історії дзвонів та дзвонового
мистецтва, Божественна Літургія,
Благословення Найсвятішими Тайнами;
концерт карильонної музики; майстеркласи і виступи провідних українських
дзвонарів
Розвиток та популяризація української
сучасної музики, заснованої на кращих
традиціях національної культури,
надання шансу українським молодим
виконавцям стати популярними,
розкриття та розвиток їх творчого
потенціалу, розширення культурних,
зв’язків між регіонами України
Творча презентація дитячих та
юнацьких робіт гуртків та студій
образотворчого та декоративноужиткового мистецтва ІваноФранківського міського Центру дитячої
та юнацької творчості

Федерація дельтапланеризму та
парапланеризму,
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Тлумацької райдержадміністрації
пл. Данила Галицького 5, м. Тлумач,
тел. (03479) 2-23-59

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18
Іван Паламарчук
моб. (098) 678 79 33
e-mail: palamarchuk.ivan@gmail.com
Долинський муніципальний
духовий оркестр
пр. Незалежності, 5, м. Долина,
моб. (097) 030 77 19
e-mail: yariks17@bigmir.net

міжнародний

Гошівський монастир УГКЦ
«Чину Св. Василія Великого, с. Гошів
моб. (096) 386 62 24

міжнародний

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18

всеукраїнський

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18

червень

Велопробіг учнівської
молоді до Міжнародного
дня захисту дітей

м. Тлумач

Екскурсійний супровід по туристичних
об’єктах району

червень

Міжрегіональний
фестиваль
«Дністрові Зорі»

м. Городенка,
Площа Незалежності

Участь аматорських колективів
Чернівецької, Тернопільської областей
та Городенківського району

червень

Гуцульське
народне дійство
«Полонинське літо»

село Верхній Ясенів
Верховинського
району, урочище
Запідок

Розвиток та представлення
сільськогосподарської продукції,
розвиток туристичної галузі та
гуцульського декоративно-прикладного,
ужиткового та автентичного мистецтва
ЛИПЕНЬ
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

Фестиваль
автентичного одягу і
традицій «Лудинє»

м. Косів

06.07

Районне свято духовної
пісні «Духова криниця»

с- ще Єзупіль
Тисменицького району,
урочище Вишневець

Нічні чування, посвята води та
святковий концерт

7-10.07

Мотозмагання з
екстремального ендуро
«RUBA GRUNEM»

м. Косів

Пропаганда та популяризація
мотоциклетного спорту

с. Липа Долинського
району, урочище
Розтока

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

5-7.07

15-16.07

Патріотична акція
«Яворина»

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Тлумацької райдержадміністрації,
пл. Данила Галицького 5, м. Тлумач,
тел. (03479) 2-23-59
Відділ культури Городенківської
райдержадміністрації, методичний центр
Палацу культури м. Городенки
тел. 2-13-84, 2-25-62,
e-mail: kultura_Horodenka@i.ua
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
Виконавчий комітет
Косівської міської ради,
моб. (097) 755 85 95
Роман Печижак
e-mail: kosiv.rada@gmail.com
Відділ культури Тисменицької
райдержадміністрації
тел. (0336) 2-16-63
http://kultura-tsm.at.ua
e-mail: kultura-tsm@ukr.net
Косівська Федерація мотоспорту,
ГО «Мотоклуб «Хайлендерс»,
Василь Андрецуляк,
моб. (067) 343 04 01
e-mail: rubagrunem@gmail.com

Долинська райдержадміністрація
пр. Незалежності, 5, м. Долина
тел. (03477) 2-70-27, 2-70-04
http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua
e-mail: dolyna_org@ukr.net

міжрегіональний

липень

Молодіжний фестиваль
«Купальська ніч»

м. Івано-Франківськ,
міське озеро

Театралізоване дійство, що
супроводжується запаленням
«Купальської ватри» виступами
молодіжних гуртів та
організацією ярмарки виробів народних
майстрів ужиткового мистецтва з метою
збереження та вивчення народних
традицій молодими поколіннями

липень

Фестиваль
«Золота долина»

с. Росільна
Богородчанського
району,
Будинок культури

За участю колективів, співаків, кращих
зразків сучасного мистецтва, виявлення
нових талановитих виконавців і авторів

липень

Фольклорно-обрядове
дійство «В ніч на Івана»

м. Яремче,
урочище Жонка

Театралізоване дійство, в рамках якого
вечірня конкурсно-розважальна
програма

липень

День міста Яремче

м. Яремче

липень

Етно-фольк
фестиваль «Вільха»

с. Кутище
Тлумацького району

липень

Районне свято
«Ой на Івана та й
на Купала»

м. Надвірна

Святкова Літургія в храмі Івана
Хрестителя. Урочистості та святковий
концерт за участю кращих колективів
краю та гостей міста. Виставка
декоративно-ужиткового мистецтва.
Вечірня розважальна святкова програма
Відновлення традиції святкування свята
«Вільха» у день св. Петра та Павла, яке
традиційно відзначається у селах
Тлумацького району з метою
популяризації покутських народних
звичаїв та традицій. Учасники
фестивалю можуть стати свідками
виступів фольклорних колективів, взяти
участь у різноманітних майстер-класах
Святкове
театралізоване дійство

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18

Росільнянська сільська рада
вул. Шевченка, 156, с. Росільна
тел. (03471) 3-62-48
e-mail: rosilna.silrada@ukr.net
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
тел. (03434) 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net
Виконавчий комітет
Яремчанської міської ради
тел. (03434) 2 20 35
e-mail: yar_kult@ukr.net

Відділ культури
Тлумацької райдержадміністрації,
м. Тлумач, вул. Грушевського 2,
тел. (03479) 2-24-94

Виконавчий комітет
Надвірнянської міської ради
вул. Мазепи, 29,м. Надвірна,
тел. (03475) 2-30-24,
http://nadvirnamr.gov.ua e-mail:
nadvirna_mr@ukr.net

СЕРПЕНЬ
Метою 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 та гостей
міста з широким проведенням
концертних та розважальних програм.
Мистецький форум з нагоди Дня
незалежності України та 650-річчя
надання Галичу Магдебурзького права
Петанк є одним з різновидів боулзу,
метою якого є, стоячи всередині кола
(обома ногами торкаючись землі),
кинути порожнисті металеві кулі
якомога ближче до маленької дерев'яної
кулі. У грі, як правило, грають на
жорсткому ґрунті або гравії, але можна
також грати на траві, піску тощо

19.08

Фестиваль
«Медовий Спас»,
День міста Коломиї

м. Коломия

24.08

Туристично-краєзнавчий
фестиваль «Сальви
лицарській звитязі»

Галицький замок

26-27.08

ІІ Фестиваль петанку
«Каньйон»

с. Копачинці
Городенківського
району, річка Дністер

27.08

Фестиваль
«Ліричної Франкової
поезії»

с. Лолин
Долинського району

Виступи мистців, відвідини музею,
концерти народних аматорських
колективів тощо

серпень

Фольклорноетнографічний фестиваль
«Співочий гай»

м. Калуш,
Палац культури
«Мінерал»

За участю художніх колективів та
окремих виконавців міста та області

серпень

Фестиваль
«Довбушфест»

м. Івано-Франківськ,
пл. Вічевий майдан,
пл. Ринок

Патріотичне дійство, приурочене до
Дня Незалежності України, в якому
поєднується патріотично-освітня та
культурно-мистецька складова

серпень

Свято бойківського
меду і ремесел

м. Долина

Проведення різноманітних майстеркласів, виставок, ярмарок.

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
вул. Театральна, 27,
м. Коломия
тел./факс(03433)47019,
e-mail: kocult@ukr.net
Національний заповідник «Давній Галич»,
вул. Івана Франка,1, м. Галич,
e-mail: davniyhalych@meta.ua

міжрегіональний

Іван Паламарчук
моб. (098) 678 79 33
e-mail: palamarchuk.ivan@gmail.com

всеукраїнський

Управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації,
вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ
тел. (0342) 55-18-66
Палац культури «Мінерал», м. Калуш,
Терещенко Алла Феліксівна,
моб. (050) 054 08 34,тел. (03472) 6-04-83
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42;
Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18
Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
вул. Грушевського, 11, м. Долина
тел. (03477) 2-52-30
e-mail: boykivschyna@meta.ua

серпень

Автофестиваль
Drive For Life Fest

Аеродром та інші
локації м. Коломиї

Метою заходу є пропаганда здорового
способу життя, пропаганда
автомобільного, мотоциклетного та
авіаційного спорту в Коломиї та
Україні, сприяння естетичному,
культурному та інтелектуальному
розвитку молоді, створення
екстремальної атмосфери та
позитивного заряду емоцій з метою
залучення до таких видів спорту та його
проблематики якомога більше людей.

серпень

Змагання з велорогейну

м. Тлумач

Змагання з орієнтування на місцевості
на велосипедах

серпень

Фестиваль
«Опільські роси»

м. Рогатин

Представлення місцевими виконавцями,
сучасних творів та народних, ліричних
та патріотичних пісень

серпень

Обласне свято родинної
та сімейної творчості
«Родинні скарби
Прикарпаття»

с-ще Богородчани,
Палац культури

Свято відбувається за участю
родинних колективів області

Коломийський район

Традиційно фестиваль відбувається у
восьми гуцульських районах. Райони
представлять для участі колективи, основу
репертуару яких складають співанки,
коломийки, пісні і танці, драматичні твори,
сюжети відеофільмів з життя гуцулів. Окрім
мистецьких колективів кожен район
представить виставку народних умільців,
щоб показати кращі надбання краю у
вишивці, різьбі по дереву та інших жанрах
прикладного мистецтва. Фестиваль
демонструє справжні традиції гуцулівполонинників – їх побут, ремесло, культуру,
гостинність і здобутки

серпеньвересень

XXIV Міжнародний
гуцульський фестиваль

Михайло Вовк
тел. +38 097 61 04 707

Федерація спортивного орієнтування
Івано-Франківської області,
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
Тлумацької райдержадміністрації,
пл. Данила Галицького 5, м. Тлумач,
тел. (03479) 2-23-59
Відділ культури Рогатинської
райдержадміністрації,
вул. Шевченка,111, м. Рогатин,
тел. (03435) 2-16-08,
e-mail: viddilkulturyrog@ukr.net
Відділ культури, національностей та
релігій Богородчанської
райдержадміністрації
тел. (03471) 2-11-68
e-mail: turyzm-bogo@ukr.net

Відділ культури Коломийської
райдержадміністрації
м. Коломия, вул. Театральна, 21А
тел./факс: (03433) 2-55-46
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net

обласний

міжнародний

ВЕРЕСЕНЬ

22.09

День без автомобілів

Центр реабілітації
диких тварин
Галицького
національного
природного парку,

Акція « Приїдь велосипедом – отримай
безкоштовну екскурсію!»

Галицький національний природний парк,
с. Крилос, вул. Галицька 1а,
тел. (03431) 2-11-87
http://www.halychpark.if.ua
е-mail: galych@ifforestry.gov.ua
Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського,21,
тел. (0342) 22-52-18
Снятинська районна рада,
Відділ культури Снятинської
райдержадміністрації
тел. (03476) 2-50-11, 2-21-64

вересень

Виставка-ярмарок
«Свято Хліба»

м. Івано-Франківськ,
майдан Шептицького

Виставка й продаж різноманітних
хлібобулочних та кондитерських
виробів, що супроводжується
театралізованими виступами колективів
художньої самодіяльності міста

вересень

Фестиваль
«Покутське Яблуко»

м. Снятин,
міський парк

Представлення досягнень садівництва
та кулінарних традицій району

вересень

Всеукраїнський
фестиваль
естрадного мистецтва
«Дзвони Прикарпаття»

с-ще Богородчани,
Палац культури

Захід відбувається за участю
естрадних виконавців

Світлана Весна
тел. (03471) 2-11-68

Виставка-ярмарок робіт
народних майстрів
«Прикарпатський
вернісаж»

м. Івано-Франківськ,
майдан Шептицького

Представлення українського ринку
декоративно-прикладного мистецтва та
популяризація народних ремесел

Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42;
Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18

вересень

Фестиваль-конкурс
молодіжної музики
«Едельвейс»

м. Івано-Франківськ,
парк культури і
відпочинку
ім. Т.Шевченка

Проводиться серед інструментальних та
вокально-інструментальних
молодіжних гуртів у номінаціях: "попмузика", "рок-музика" та "сучасна
альтернативна музика з метою
виявлення музично обдарованої молоді.

Департамент культури ІваноФранківського міськвиконкому,
тел. (0342) 22-52-18

вересень

Обласний відкритий
фестиваль народної
творчості
«Пісні Опілля»

м. Рогатин

Представлення кращих аматорських
колективів Львівської, Тернопільської
та Івано-Франківської областей

м. Косів

Мета мистецького заходу популяризація Косівської мальованої
кераміки як унікального
феноменального явища в українській
культурі

вересень

вересень

Фестиваль-конкурс
«Мальований дзбаник»

Відділ культури Рогатинської
райдержадміністрації,
вул. Шевченка, 111, м. Рогатин,
тел. (03435) 2-16-08,
e-mail: viddilkulturyrog@ukr.net
Косівська міська рада,
БО БФ «Автентика Гуцульщини»
тел. (03478) 2-12-56,
моб. (067) 672 65 06
e-mail: kosiv.rada@gmail.com

всеукраїнський

обласний

вересень

Вернісаж
гуцульських ліжників
«Барвограй»

с. Яворів
Косівського району

Популяризації гуцульського ліжника,
майстер- класи з виготовлення, продаж
та спілкування з майстринями

вересень

Обласний фестиваль
«Покутські джерела»

м. Городенка
Площа Незалежності

Участь аматорських колективів 5
районів: Снятинського, Тлумацького,
Тисминецького, Коломийського,
Городенківського

вересень

Х літературномистецький фестиваль
ім. Квітки Цісик

вересень

Районний молодіжний
екологічний фестиваль
«Гірська веселка»

с. Ліски
Коломийського району

м. Косів, майдан
Незалежності, 11

Це літературно-мистецьке свято
розпочиналося ще у 1999 р. як
поетичний фестиваль. Історія
становлення та розвитку фестивалю
пов’язана з іменем геніальної
американської співачки українського
походження, завдяки якій світ пізнав
українську пісню у 80-90-х роках
минулого століття. Метою обласного
літературно-мистецького фестивалю
ім. Квітки Цісик є створення культурномистецького центру, навколо якого
формувалася б сучасна культурна еліта;
допомогти талановитим особистостям
презентувати себе у суспільстві;
збереження української пісенної
традиції; популяризація творчості
Квітки Цісик; посилення національної
свідомості, зміцнення духу патріотизму,
почуття гордості за свою країну та її
представників
Формування екологічної культури
молоді, підвищення рівня
зацікавленості до вивчення
природничих дисциплін, залучення
молоді району до активної
природоохоронної роботи, активізація
молодіжного туристично-екологічного
руху в районі

Косівська райдержадміністрація,
Яворівський центр народного
мистецтва «Гуцульська гражда»
тел. (03478) 6-97-11
http://yavoriv.if.ua
e-mail: losyuk@i.ua
Відділ культури Городенківської
райдержадміністрації,
методичний центр
Палацу культури м. Городенка
тел. 2-13-84, 2-25-62,
e-mail: kultura_Horodenka@i.ua

Відділ культури Коломийської
райдержадміністрації
вул. Театральна 21А, м. Коломия,
тел./факс: (03433) 2-55-46
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net

Сектор у справах сім’ї, молоді
та спорту, відділ освіти Косівської
райдержадміністрації, НПП «Гуцульщина»
тел. (03478) 2-45-12, 2-47-84,
http://kosiv.info/rda/kosivrda@i.ua

обласний

Проведення
гуцульського бізнесфоруму

село Верхній Ясенів
Верховинського
району, урочище
Запідок

вересень

Всеукраїнський
театральний фестиваль
«Коломийські
представлення»

м. Коломия,
Коломийський
академічний обласний
український
драматичний театр
ім. І. Озаркевича

жовтень

ІІІ Великий
Бойківський ярмарок
«Долина Органік-Фест»

жовтень

Фестиваль
«Станіславівська
мармуляда»

жовтень

Фестиваль
«Свято винограду та
вина»

вересень

жовтень

Міжнародний фестиваль
театрів ляльок
«Обереги»

м. Долина

м. Івано-Франківськ,
пл. Ринок

Презентація району у виробничій сфері
для залучення інвестицій в економіку
району, туристичні презентації району
«Коломийські представлення» – це
фестиваль першопрочитань, на якому
театральні трупи України та 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
Фестиваль є своєрідною мандрівкою в
історію міста, нагадує про
«мармулядову пожежу». За легендою, у
1868 році на вулиці Липовій господиня
смажила сливову мармуляду, та
відволіклася на балачки чи то з
сусідкою, чи то з молодим драгуном.
Вітер підхопив жаринку, загорівся дах,
через годину пожежа охопила все
середмістя і знищила чверть будинків у
Станиславові (так до 1962 року
називався Івано-Франківськ)

м. Івано-Франківськ,
Вічевий майдан

Відновлення та популяризація
виноградарства на Прикарпатті

м. Івано-Франківськ

Глядачі матимуть змогу побачити
вистави у виконанні вітчизняних та
іноземних театралів, зорієнтовані на
дітей молодшого та середнього
шкільного віку, старшокласників та
дорослих

Верховинська райдержадміністрація,
Верховинська районна рада
http://ww2.gov.if.ua/verhovynska
Коломийський академічний обласний
український драматичний театр
ім. І. Озаркевича,
пл. Вічевий Майдан,7, м. Коломия
тел.+38 (03433) 26843

всеукраїнський

Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
вул. Грушевського, 11, м. Долина
тел. (03477) 2-52-30
e-mail: boykivschyna@meta.ua

Управління економічного та
інтеграційного розвитку Івано-Франківського
міськвиконкому
вул. Грушевського,21,
тел. (0342) 55-18-42

Управління економічного та
інтеграційного розвитку ІваноФранківського міськвиконкому,
вул. Грушевського, 21,
тел. (0342) 55-18-42
Івано-Франківський академічний обласний
театр ляльок ім. Марійки Підгірянки
вул. Незалежності, 10-а
м. Івано-Франківськ
http://ifteatr.org.ua
тел. (0342) 72-57-80
e-mail: theater_if@i.ua

міжнародний

жовтень

Міжнародна проща
Вервиці за єдність
Церкви

с. Погоня
Тисменицького району

жовтеньгрудень

Фестиваль
Духовної пісні

м. Рогатин

19.12

Щорічний фестиваль
«Новорічно-Різдвяна
іграшка»

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

грудень

грудень

Музичний фестиваль
ім. А. Кос-Анатольського

Обласний відкритий
фестиваль гумору і
сатири «Андрея»

* можливі зміни і доповнення

Духовний захід, який має на меті
розбудити в людях глибоку та щиру
віру в Бога, довір'я до заступництва
Пресвятої Богородиці, а також –
впевненість у силі молитви, витривалої
та терпеливої молитви, якої так легко
можна навчитися, молячись на вервиці.
В програму входять: співана вервиця,
Свята Літургія, Молебень до Божої
Матері із Погоні, Хресна Дорога, ватра,
духовна програма, розважання, духовні
пісні, в храмі – нічні чування
Представлення місцевими
аматорськими фольклорними
колективами та окремими виконавцями
творів на духовну тематику, збереження
та розвиток української духовності
ГРУДЕНЬ
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

Отець Никодим Гуралюк
моб. (067) 344 35 52
http://pohonia.in.ua

Відділ культури Рогатинської
райдержадміністрації,
вул. Шевченка,111, м. Рогатин,
тел. (03435)2-16-08,
e-mail: viddilkulturyrog@ukr.net

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

м. Коломия,
МПК «Народний дім»

Завдяки фестивалю відбувається знайомство
з шедеврами світової класики та творами
сучасних авторів, підтримуються традиції
класичного мистецтва, відновлюються
забуті сторінки унікальної культури
України, відкривається багатогранність та
своєрідність талантів молодих виконавців.
Найкращі мистецькі колективи та виконавці
України і зарубіжжя виступають під час
проведення фестивалів, репрезентуючи
перлини класичного музичного мистецтва

Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
вул. Театральна, 27,
м. Коломия,
тел./факс(03433)47019,
e-mail: kocult@ukr.net

м. Тлумач

На велике свято Андрея Первозванного
до Тлумача з’їжджаються знані
гумористи, співаки та актори з різних
областей України. Гостинно приймає
Тлумач як аматорів, так і народних
артистів

Відділ культури
Тлумацької райдержадміністрації,
м. Тлумач, вул. Грушевського 2,
тел. (03479) 2-24-94

міжнародний

