
Фестиваль молодих 
сучасних театрів 

у м. Гадяч
проект“Малі міста-великі враження”

14-15 вересня 2018



Організатори проекту:

Гадяцька міська рада

Полтавська обласна організація Національної спілки письменників

України

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Партнери проекту:

Департамент культури і туризму Полтавської ОДА

Відділ культури Гадяцької РДА

Громадська організація “Гадяч дружній”

Полтавська філія суспільної служби України





Передісторія задуму.
На високому березі заплави Псла й Груні
розкинувся Гадяч – старовинне українське місто, 
яке зберігає пам’ять про яскраві, незабутні події
національної історії



Фестиваль театрів - унікальний для Полтавщини
Місто Гадяч  для проведення театрального фестивалю  

вибране не випадково.

Завдяки аматорським виставам   в 1861 році

в Гадячі була заснована громадська бібліотека, одна з 

найстаріших бібліотек України  (157 років) .

Тут проводиться щорічне вручення літературно- мистецької

премії ім.Олени Пчілки

В Гадячі Олена Пчілка започаткувала

Дитячий театр і написала дитячі п’єси.

.



У дні фестивалю учасники та гості матимуть змогу прогулятися 

містом, відвідати історичні куточки Гадяча, стати учасниками 

інтерактивної театралізованої екскурсії «Лесиними стежками», за 

участі студентів Гадяцького коледжу культури і мистецтв

ім.І.П.Котляревського



Гадяцький коледж культури імистецтв ім. І.П.Котляревського –
став осередком юних талантів, який готує спеціалістів з 
проведення видовищно-театралізованих заходів та
менеджерів культури.

Історія міста дає безліч ідей нових тем для майбутніх
фестивалів



Ми пропонуємо використати можливості та

потенціал сучасного театру для привернення

уваги до збереження та відтворення культурної

спадщини - наблизити театр до глядача шляхом

нестандартного підходу до організації театральної

події в місті.



Фестиваль допоможе привернути увагу і зберегти

культурну спадщину історичного центру  міста, 

підкресливши її важливість специфікою локацій

масового заходу – театральних вистав молодого, 

сучасного українського театру.



- професіонали та аматори сучасного театрального 

мистецтва;

- студенти та вихованці культурно-мистецьких

навчальних закладів;

- мешканці міста та гості;

- окремі локації для різних вікових категорій.

Цільова аудиторія проекту

(вікова, соціальна,географічна)



Залучення приватних підприємців: 

прозорі та відкриті правила участі. 

Перевага надається креативному та соціальному бізнесу. 

Інвестиційна привабливість ідеї

(пропозиції для розвитку креативного бізнесу)



Всеукраїнський фестиваль молодих сучасних театрів, який

проводиться в м. Гадяч та є найбільшою театральною 

подією Полтавщини. 

Незвичайні локації, різні тематики щороку, відомі

театральні групи, вистави та перфоманси приваблюють

більше й більше гадячан та туристів.

Кількісна аудиторія 2018 року - 500-1000 учасників.

Прогнозований туристичний продукт 

та кількісна аудиторія



Головною особливістю фестивалю є не тільки

розважальний, а й навчальний та інформаційний характер 

події. Участь у фестивалі дасть можливість ознайомитись з 

історією і досягненнями Гадяцького коледжу

культури і мистецтв ім.. І.П.Котляревського, взяти участь в 

майстер-класах та обговореннях,обмінятись досвідом.

Навчальні заходи



Фестиваль молодих сучасних театрів запрошує !
14 вересня 2018 року    

Гадяцький коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського

В перший фестивальний день відбудуться екскурсія з історії

коледжу та навчальні заходи.

З 10:00 до 14:00 ми пропонуємо взяти участь у семінарі «Сучасне

критичне мистецтво»

(Спікери: Ден Гуменний, Ірина Гарець, Антон Романов).

Ден Гуменний

Ірина Гарець

Антон Романов



Локації проведення фестивалю 

Гадяцький коледж культури і мистецтв 

ім. І.П.Котляревського

Актова зала коледжу Аудиторія з малою сценою

240 місць Близько 50 чоловік



Відкриття фестивалю

Майданчик перед коледжем

15:00



Літературні читання творів Олени Пчілки

«Думки-мережанки», книжкова виставка. 

Міні п’єси  «Казки Зеленого гаю» (45хв.)

Літній танцмайданчик

16:00



Вже не одне століття театр і життя гадяцької громади
тісно повязані. 

Все починалось з аматорської вистави. 
Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки
Режисер -Бутко Валентина Володимирівна
Шкільний аматорський театр п*єса
«У краю лагідної краси»(20 хв.)
заснована на спогадах Олени Пчілки та її доньки Ізидори.

Головна сцена міста

16-00



Театр «На лінії вогню» 

(м.Попасна)

Авангардна невистава

“Що робити у Попасній після шостої вечора?”

Постановка режисера

Антона Романова

(Сімферополь-Київ) 

та драматурга, арт-директора

PostPlayТеатру Дена Гуменного.

40 хв+30 хв обговорення

16:00

Аудиторія з малою сценою



Театр «Новий Ліссабон»

(м.Лисичанськ)

Діалог на тему «Подвійні стандарти». 

Режисер- Алик Сардарян, 

драматургиня - Ірина Гарець

Вони представлять глядачам історії

успіхів, історії подолання дискримінації

та несправедливості. Їх вчинки і їх історії, 

говорять про зміни на краще.

50 хв +30 обговорення

16-30

Актова зала коледжу



Аматорський народний театр

(м.Гадяч)

Головна сцена міста

Народний аматорський театр Гадяцького РБК 

Режисер - Олександр Глік.

Публіцистична вистава «Без надії сподіваюсь…»

за однойменною літературною драмою 

Інни Снарської присвяченій нелегкій жіночій долі Лесі Українки.

1 год.10 хв.

16-30



Театр «Прекрасні квіти» 

(м.Харків)

Біля старого будинку культури

Вистава «ДПЮ», режисер, драматург Ігор Ключник 

Спектакль буде документальним - у ньому звучать 

реальні історії з зони бойових дій.

1год. 10 хв+30 хв обговорення

18:00



Театр Сучасного діалогу 

(м.Полтава)

Інклюзивна, імерсивна вистава

«Моє місто наосліп» про людину в 

міському просторі.

Режисер вистави – ІгорБілиць,

драматургиня - Ірина Гарець. 

Вистава створена спільно зрячими 

та незрячими акторами, де разом з 

глядачем вони спробують знайти

відповіді на запитання:чому незрячих 

суспільство не бачить, а нечуючих —

не чує

1 година 10 хв + 30 хв обговорення.

Головна сцена

17-50



Молодіжний театр 

«І по всьому…» (м.Полтава)

Майданчик перед центральним входом
ЗОШ №2 ім. М.П.Драгоманова

Режисер Олександра Волакова.

Перед глядачем постає історія

двох дівчат, які рано втратили

маму і які мають різні характери

та спосіб комунікації зі світом. 

30 хв+ 40 хв обговорення

18-00



Театр «МайстернЯ» 

(м.Бахмут)

Вистава "Потяг історії». 

Режисер, драматург Анастасія Косодій,

режисер Jack Clover.  

Декомунізація у деталях. Історія міста за останні 100 років.

25хв+40 обговорення.

,

19:00

Головна сцена міста



Мультикультурні майданчики на території місцевого парку та 
навколо нього, наповнені подіями та враженнями для 
шанувальників театрального мистецтва.
Центр міста перетвориться на суцільний театральний

майданчик. 
Живі скульптури ,міми ,сценки,  майстер-класи –
студентський театр Гадяцького коледжу культури і 
мистецтв ім. І.П.Котляревського



Окрасою фестивалю стане вечірній 

виступ Полтавського обласного 

симфонічного оркестру
20-00

Головна сцена міста



Фаєр-шоу,

театр тіней 

м. Полтава

Площа Соборна Головна сцена міста

21:00 



Полтавський академічний 

обласний театр ляльок
З виставою «Ніч на Івана Купала»

Режисер- Анатолій Поляк

Головна сцена міста

11-00 15 вересня 2018 року



Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С. Бортнянського

Марко Лукич Кропивницький
«Не кожному лихо – іншому й талан»
Одноактна п’єса – перлина українського водевілю

(35 хвилин).

12-00

Головна сцена міста



Сумське вище училище мистецтв і культури
ім. Д.С. Бортнянського
уривок за мотивами містичної повісті М.Гоголя –
«ВІЙ»  (до 30хвилин) (з елементами театру тіней)

ККЗ «Дружба»

12-00



13-00     Сумський театр для дітей та юнацтва

Режисер - Тетяна Іващенко (м. Київ) «Таїна буття»
(про життя Івана Франка)    1год.40хв.

Головна сцена міста



Народний артист України,

Міністр культури України   

Євген Нищук
Моновистава

«Моменти кохання» 
1год. 10 хв.

Головна сцена міста

14-50



16-10 Сумський обласний академічний театр 

драми та музичної комедії ім. М.С.Щепкіна з 

виставою «Одруження »

Режисер , заслужений діяч мистецтв України -

Константин Дубінін (2год. 30хв.)



У ході фестивалю, просто неба 

будуть проводитися :

• майстер-класи з гриму та 

акторської майстерності;

• цікаві перфоманси;

• віртуозна гра мімів та 

акторів, живі скульптури;

• виставки, фотозони .

Кожен зможе знайти

для себе щось цікаве!



Святкове завершення фестивалю: 
парад театрів, нагородження учасників.

19-00



НАШІ ПЛАНИ

Урочисте відкриття у фестивальні дні



ГОСТИННО 

ЗАПРОШУЄМО НА 

ТЕАТРАЛЬНУ 

ФЕЄРІЮ ДО 

ГАДЯЧА!



Наші контакти :

Гадяцька міська рада
Поштова адреса: 37300, 
м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 3

Електронна адреса: gadyach_rada@meta.ua
hadiach_kultura@ukr.net
Телефон: (05354) 2-18-77; 2-34-25
Факс: (05354) 2-18-77

mailto:gadyach_rada@meta.ua
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