КАЛЕНДАР ТУРИСТИЧНИХ ПОДІЙ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ*
Дата

Назва

Місце проведення

13-17.06

Міжнародний фестиваль
«PORTO FRANKO»

м. Івано-Франківськ

23.06

Фестиваль вуличних
мистецтв «Арт-візія»

м. Коломия

23-30.06

І Міжнародний форум
Східної та Центральної
Європи
«VIA CARPATIA»:
- гуцульське
народне дійство
«Полонинське літо»;
- міжнародна конференція
«Коло Вінценза:
майбутнє Карпат»;
- кінофестиваль
«TRANSСARPATIA»;
- фестиваль народної
творчості імені
Гната Хоткевича;
- фестиваль музики
та мистецтв
«Sounds of Carpatia»

01.07

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

Стисла характеристика

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

Міжнародний фестиваль актуального мистецтва
де поєднуються непоєднувані речі, де змішують Благодійний фонд «Україна Інкогніта» (м. Київ)
стилі та напрями, мови та релігії, місце, де
Благодійний фонд Олександра Шевченка
людина, вільна від класових, соціальних,
«Новий
Івано-Франківськ» (м. Івано-Франківськ)
політичних та інших умовностей, може відчути
http://portofrankofest.com
себе вільною у творенні та сприйнятті
справжнього мистецтва.
Вуличні музиканти, артисти, художники,
Відділ інвестиційної політики,
літератори, хенд-мейдери, ковалі та фотографи
зовнішньоекономічної діяльності та
заповнять мистецтвом серце міста та назавжди
енергозбереження Коломийського міськвиконкому
залишать феєрію емоцій цієї незабутньої літньої
м. Коломия, пр. Грушевського, 1
атракції, буде створено графічний міні-мурал,
тел. (03433) 5 07 60
який стане естетичною заміною стихійної
tower.ko_invest@ukr.net
реклами

с. Криворівня;
урочище Запідок,
с. Верхній Ясенів
Верховинського району

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

с. Гошів
Долинського району

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

Категорія

міжнародний

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

міжнародний

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

міжнародний

ЛИПЕНЬ

06.07

Свято Вигодського літа

07.07

Фестиваль
автентичного одягу і
традицій «Лудинє»

07-10.07

Мотозмагання з
екстремального ендуро
«RUBA GRUNEM»

12.07

15-16.07

Етно-фольк
фестиваль «Вільха»

Патріотична акція
«Яворина»

с-ще Вигода,
Долинського р-ну

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, Долинський р-н,
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

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

Косівський міськвиконком
Роман Печижак
тел. 097 755 85 95
e-mail: kosiv.rada@gmail.com

Пропаганда та популяризація
мотоциклетного спорту

Косівська Федерація мотоспорту,
ГО «Мотоклуб «Хайлендерс»
Василь Андрецуляк
тел. 067 343 04 01
e-mail: rubagrunem@gmail.com

м. Косів

м. Тлумач

с. Липа Долинського
району, 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,
етно-рокової музики. Всі бажаючі можуть
взяти участь у різноманітних майстеркласах – повчитися гончарити, плести
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 14 44

Долинська райдержадміністрація
м. Долина, пр. Незалежності, 5
тел. (03477) 2 70 27, 2 70 04
e-mail: dolyna_org@ukr.net
Відділ культури
Витвицької ОТГ, с. Витвиця
Кульпа Віталій
тел. 099 916 90 07
e-mail: kult_vutv_sr@ukr.net

21-22.07

Ярмарок-фестиваль
«Меди Прикарпаття
2018»

м. Івано-Франківськ,
площа Ринок

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

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

м. Яремче

Розвиток та популяризація традиційних
видів народного мистецтва, звичаїв,
обрядів, етнічної групи українців-гуцулів,
підвищення соціального і мистецького
статусу автентичного фольклору,
виявлення самобутніх творчих колективів,
окремих виконавців та майстрів
образотворчого і декоративно-ужиткового
мистецтва

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

22-29.07

XXV ювілейний
Міжнародний
Гуцульський фестиваль

25.07

Фестиваль духовної пісні
«Косилівська ватра» в
рамках проведення
XXV ювілейного
Міжнародного
Гуцульського фестивалю

29.07

День міста Яремче у
рамках проведення
XXV ювілейного
Міжнародного
Гуцульського фестивалю

м. Яремче

29.07

Фольклорне свято
бойківської кухні
«Варенички мої»

с. Сваричів
Рожнятівського району

м. Яремче,
м-н Дора,
вул. Кам’янка

Втілення духовних цінностей як
засіб розвитку і збагачення української
культури

Культурна концертна програма за участю
художніх колективів району та гостей
свята

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
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

міжнародний

СЕРПЕНЬ

05.08

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

с-ще Ворохта

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

11.08

Регіональний фестиваль
«Татарівська ватра»

с. Татарів

Популяризація традицій та обрядів
Карпатського краю для розвитку туризму
на Яремчанщині

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

19.08

Фестиваль
«Медовий Спас»,
День міста Коломиї

25-26.08

Ярмарок-фестиваль
«Свято винограду та
вина»

м. Івано-Франківськ,
площа Вічевий майдан

Відновлення та популяризація
виноградарства на Прикарпатті

25-26.08

Свято бойківського
меду і ремесел

м. Долина

Проведення різноманітних
майстер-класів, виставок, ярмарок

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
Відділ культури
Яремчанського міськвиконкому
м. Яремче, вул. Свободи, 270
e-mail: yar_kult@ukr.net
yarcult.com.ua
Кухарук Оксана Василівна
тел. (03443) 2 20 35
Петращук Богдана Михайлівна
тел. 098 557 34 43
Відділ культури
Коломийського міськвиконкому
м. Коломия, вул. Театральна, 27
тел. (03433) 4 70 19
e-mail: kocult@ukr.net
«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
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
Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
м. Долина, вул. Грушевського, 11
тел. (03477) 2 52 30
e-mail: boykivschyna@meta.ua

регіональний

26.08

Фестиваль
«Ліричної Франкової
поезії»

с. Лолин
Долинського району

Виступи мистців, відвідини музею,
концерти народних аматорських колективів
тощо

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

ВЕРЕСЕНЬ

01-02.09

Виставка-ярмарок робіт
народних майстрів
«Прикарпатський
вернісаж»

м. Івано-Франківськ,
вул. Д.Вітовського

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

02.09

Фестиваль
«Свято Хліба»

м. Івано-Франківськ,
площа Ринок

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

08.09

Х літературномистецький фестиваль
ім. Квітки Цісик

с. Ліски
Коломийського району

09-16.09

Театральний фестиваль
«Коломийські
представлення»

Коломийський
академічний обласний
український Драмтеатр
ім. І.Озаркевича

16.09

Обласний відкритий
фестиваль аматорського
мистецтва «Покутські
джерела»

м. Тисмениця

21-22.09

Фестиваль-конкурс
«Мальований дзбаник»

м. Косів

Метою фестивалю ім. Квітки Цісик є
створення культурно-мистецького центру,
збереження української пісенної традиції;
популяризація творчості Квітки Цісик,
посилення національної свідомості
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
Репрезентація етнографічних і культурномистецьких традицій, оригінальної
автентики кожного району, що входить до
складу Покуття
Мета мистецького заходу – популяризація
Косівської мальованої кераміки як
унікального феноменального явища в
українській культурі

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 Коломийської
райдержадміністрації
м. Коломия, вул. Театральна, 21А
тел. (03433) 2 55 46
e-mail: vkitkol.rda@ukr.net
Коломийський академічний обласний
український драмтеатр ім. І. Озаркевича
м. Коломия, Вічевий Майдан, 7
тел. (03433) 2 68 43
Управління культури, національностей
та релігій облдержадміністрації
м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 55 18 66
Косівська міська рада,
БО БФ «Автентика Гуцульщини»
тел. (03478) 2 12 56, 067 672 65 06
e-mail: kosiv.rada@gmail.com

обласний

м. Івано-Франківськ

Масовий пробіг вулицями міста на
дистанціях 21-10-5-3 км

с. Микуличин

Відродження, збереження, розвиток і
популяризація традиційної народної
культури, різних видів і жанрів
аматорського мистецтва

23-24.09

Фестиваль
«Станіславська
мармуляда»

м. Івано-Франківськ,
площа Ринок

Кулінарний фестиваль осені, метою якого є
популяризація історичного минулого міста,
в поєднанні з представленням продукції
гастрономічних закладів, що
спеціалізуються на переробці фруктів

29-30.09

Фестиваль крафтових
та малих регіональних
пивоварень
«Калуський бірфест»

м. Калуш

Мета фестивалю – виховання культури
споживання пива

вересень

Туристично-краєзнавчий
фестиваль «Сальви
лицарській звитязі»

м. Галич,
Галицький замок

Мистецький форум з нагоди
1120-річчя першої згадки про Галич
у «Діяннях угрів»

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
Галицького району та гостей, відвідати
ярмарок декоративно-ужиткового
мистецтва, скуштувати смачних страв,
приготованих на відкритому вогні тощо

23.09

V Frankivsk
Half Marafhon

23.09

Регіональний фестиваль
«Гуцульські фіґлі та
викрутаси»

вересень

Етнографічний фестиваль
«Галицька брама»

Департамент молодіжної політики та спорту
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53-40-79
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
Сорохманюк Наталія Юріївна
тел. 098 919 55 08
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 «Калуш туристичний»
Віктор Павлів
тел. 067 737 68 71, 095 498 15 50
e-mail: kalushtur@ukr.net
Національний заповідник
«Давній Галич»
м. Галич, вул. Івана Франка, 1
тел. (03431) 2 16 63
е-mail: davniyhalych@meta.ua

Національний заповідник
«Давній Галич»
м. Галич, вул. Івана Франка,1
тел. (03431) 2 16 63
е-mail: davniyhalych@meta.ua

регіональний

міжрегіональний

обласний

м. Снятин,
міський парк

Представлення досягнень садівництва та
кулінарних традицій району

Снятинська районна рада,
Відділ культури Снятинської
райдержадміністрації
тел. (03476) 2 50 11, 2 21 64

вересень

Фестиваль
«Покутське Яблуко»

20-21.10

XXII Міжнародні
змагання зі спортивної
ходьби на кубок
«Вечірній ІваноФранківськ»

жовтень

Бойківський ярмарок
«Долина Органік-Фест 2018»

м. Долина

12.12-20.01

Фестиваль
«Зимова казка»

м. Івано-Франківськ,
Вічевий майдан,
вул. Д.Вітовського

Відображення різдвяних традицій у
виступах вокальних ансамблів, хорових
колективів, муніципальних колективів

КП «Центр розвитку міста та рекреації»
м. Івано-Франківськ,
вул. Чорновола, 126
тел. (0342) 53 91 22, 53 35 27

19.12

Фестиваль
«Новорічно-Різдвяна
іграшка»

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 новорічноріздвяної та дитячої іграшки, розвиток та
популяризація звичаїв та обрядів
святкування Дня Святого Миколая

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

грудень

Фестиваль
«Новорічні
витребеньки - 2018»

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

ЖОВТЕНЬ

* можливі зміни і доповнення

м. Івано-Франківськ,
вул. Незалежності

Міжнародні змагання зі спортивної ходьби
У програмі свята ярмаркування
натуральними продуктами (мед і питні
меди, карпатські чаї, вина, різні види сиру),
екологічно чистими виробами та концертна
програма
ГРУДЕНЬ

Департамент молодіжної політики та спорту
Івано-Франківського міськвиконкому
м. Івано-Франківськ,
вул. Грушевського, 21
тел. (0342) 53 40 79
Туристично-інформаційний
центр «Бойківщина»
м. Долина, вул. Грушевського, 11
тел. (03477) 2 52 30
e-mail: boykivschyna@meta.ua

міський

міський

