місто херсон

програма Фестивалю
«З країни в Україну»
«З країни в Україну» — це масштабний культурнопросвітницький фестиваль, який щороку відбувається в містах України. Проєкт започатковано
у 2014 році, щоби максимально допомогти місцевим громадам на Сході країни наповнити свої
міста атмосферою єдності та підтримки.
Проєкт реалізує Фундація соціальних інновацій
«З країни в Україну» за підтримки проєкту USAID
«Демократичне врядування у Східній Україні».
Фестиваль, задля уникнення скупчень людей,
проводиться на розділених локаціях: Центральний простір, Україна традиційна, Україна активна, Україна сучасна, Україна змістовна та локації місцевої
команди.
Програма фестивалю відбувається
з 14:00 до 22:00.
Адреса локації: Площа Свободи,

навпроти кінотеатру «Україна», Бульвар Мирний
Перехід на сайт
фестивалю
за QR-кодом
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР
Радіо «З країни в Україну»
Ефіри з ведучими про всі події фестивалю та про наших партнерів. Зустрічі з місцевими активістами, представниками влади та організаторами заходів. Прямі трансляції з локацій фестивалю
та цікаві розмови з учасниками програми, прямі включення з артистами.
На цій локації найактивніші зможуть здобути цінні знання та отримати приємні подарунки.

14:00–19:00

Фотовиставка
Виставка фотографій «Глибока висота» від Григорія Веприка (український фотограф, засновник проєкту «Індустріальна Україна»).

14:00–19:00

Виставка Григорія Веприка «Глибока висота» естетизує індустріальний краєвид, залишаючи
простір для роздумів про вплив людини на природній ландшафт та екологію.

InfoPoint
Пізнавальна вікторина «З країни в Україну».
Розіграш призів серед активних гостей фестивалю.
Брендована фотозона.
Активності для наймолодших.

14:00–19:00

ПРОГРАМА МІСТА ХЕРСОНА

ПРОГРАМА МІСТА ХЕРСОНА
Південний Courage-2021 – ми покажемо нашим гостям, що змінювати Херсон на краще – не тільки потрібно, але і надзвичайно весело.
Місту потрібен Супергерой. Квест, у якому учасники зможуть не тільки врятувати місто від загрози, але й
покласти у свою валізу інструменти впливу на рішення у Херсоні.
Пікнік людей та ідей. 12 історій про людей та їхні ідеї, які вже зараз роблять Херсон комфортним для
молоді.
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УКРАЇНА ТРАДИЦІЙНА

УКРАЇНА ТРАДИЦІЙНА
Містечко майстрів

Таврійський розпис дерев’яних декоративних предметів побуту;
Розпис писанки — створення сакральних візерунків на звичайному яєчку, виконаних в
14:00–19:00
унікальній восковій техніці;
Створення ляльки-мотанки, ознайомлення з традиційними техніками і звичаями;
Традиційна вишивка та ознайомлення з різноманітними художніми швами;
Художня кераміка: огляд основних технік обробки глини.

Програма від Українського інституту національної пам’яті
Презентація проєктів УІНП, Володимир Поліщук.
Круглий стіл за участі науковців та краєзнавців.

14:00–19:00

Лекція Павла Подобєда на тему: Відомі українці в лавах армії УНР.

Програма від Музею Революції Гідності
Презентація книжок та видань Музею Революції Гідності.

14:00–19:00

УКРАЇНА ЗМІСТОВНА
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УКРАЇНА ЗМIСТОВНА

Фотонапрям від Української асоціації професійних фотографів
Фотовиставка «Східна Україна в 70 — 90 роки»;

14:00–19:00

Майстер-клас зі створення анімаційних фільмів та мультфільмів;

14:00–19:00

Кiнонапрям від «Сучасного українського кіно»
Відкрита бібліотека від Українського інституту книги

Стенд з QR-кодом на Українську цифрову бібліотеку;
Літературний вечір;
Книжкові подарунки відвідувачам майданчика.

14:00–19:00

Програма на сцені «Україна змістовна»:
«Фокстер і Макс». Фантастичний сімейний фільм про пригоди хлопчика та собаки-супергероя.
Режисер: Анатолій Матешко;

14:00–15:30

Лекція про літературні можливості для молоді. Презентація книжки;

15:30–16:00

Віктор_Робот. Анімаційний фільм про пригоди робота на ім’я Віктор.
Режисер: Анатолій Лавренішин;

16:00–17:20

Лекція про фотографію від Ігоря Чекачкова;

17:20–17:50

«Мої думки тихі». Трагікомедія про відносини сина й матері та про гонитву за щастям в українських реаліях. Режисер: Антоніо Лукіч.

17:50–19:40

УКРАЇНА СУЧАСНА
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УКРАЇНА СУЧАСНА

Музей науки
Інтерактивний простір з 10 науковими та дослідницькими експонатами. Кожен з об’єктів допоможе зрозуміти фізичні та хімічні явища. Також на майданчику можна буде пройти квест між
експонатами та послухати подкасти від Музею науки, взяти участь у майстер-класах.
На виставці дозволено торкатися експонатів!

14:00–19:00

Презентація та розіграш листівок від проєкту PocketCityAr (укр.«Кишенькове місто») — проєкт,
який популяризує архітектуру міст через сувенірну AR-продукцію.

14:00–19:00

Олена Сироїд «Усі усім мільйони, а хтось комусь однісінький один або коротка історія про те, як
наші гени роблять нас такими!»;

14:00–15:00

Таїсія Карасьова «Навіщо нам космос і ми йому?»;

15:30–16:30

Дар’я Добричева «Що молочний шлях та інші галактики можуть нам розповісти про еволюцію
всесвіту», «Як машинне навчання допомагає робити нові космічні відкриття?».

17:30–18:30
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УКРАЇНА АКТИВНА

Молодь та спорт

УКРАЇНА АКТИВНА

Тут можна ознайомитись із маловідомими в Україні видами спорту, які все ж мають своїх
поціновувачів та заслуговують на увагу.
Змагання з крокету;
Кожен відвідувач може спробувати пограти в крокет — французьку спортивну гру 17
століття.
14:00–19:00
Змагання з флорболу та майстер-класи від Федерації флорболу України;
На майданчику можна пограти у флорбол — різновид хокею, який зародився у Швеції в
70-их роках XX століття;
Змагання з бадмінтону та інших видів спорту для всіх охочих.
Найактивніші відвідувачі отримують спортивні подарунки.

Охорона здоров’я

Програма НеСоромно (самообстеження молочної залози та базові правила контрацепції);
Проєкт УМСА.«CuteMed» (знайомство дітей із роботою лікаря в ігровій формі);
Майстер-клас із чищення зубів;
Проєкт ГО УМСА «Арт-терапія»;
14:00–19:00
Руханка;
Майстер-клас «Здорове харчування й не тільки»;
Лекційна програма про Охорону здоров’я.

Влада та громада

На локації можна дізнатися, як влаштована влада в Україні.
Відповімо на Ваші питання: Хто за що відповідальний у країні?
Хто кому підпорядковується? До кого і з якими проблемами звертатися?

Містечко громадських організацій

На локації можна ознайомитись із відео-презентаціями громадських організацій.

14:00–19:00

Вечірній концерт
Виступ гуртів з міста Херсон

18:00

Виступ гурту MAZEPA

19:30

Виступ гурту NESPROSTA

20:00

Виступ Христини Соловій

21:00

Наші партнери з програми

