ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ VIRA FEST
Особливі події 26 ТРАВНЯ
11.00 – Троїцька хода. Темп задає - Народний оркестр барабанщиць "КИЯНКИ"
12.00 – ВСТАНОВЛЕННЯ РЕКОРДУ УКРАЇНИ (поки що секретно)
12.10 – урочисте відкриття.
12.30 – старт автоквесту "Скарби гетьмана".
12.45 – старт Всеукраїнського конкурсу духовної пісні. Аматори
13.00 – благодійна вистава «Наталка-Полтавка» від Черкаського академічного обласного
українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, що відбудеться просто неба на
локації "Театр OpenAir"
14.00, 17.00 - старти забігів косплею "Шалені забіги"
15.00 – майстер-клас з катання на роликах від столичного ролера
15.00-18.00 – пересувна виставка цікавої науки "Мандрівна наука" (Будинок культури)
16.00 – вистава «Кайдашева сім'я» від київського театру «Срібний острів» (Будинок культури)
18.00 – виступ українського виконавця ХАС
19.00 – виступ української співачки Злата Огнєвіч
Особливі події 27 ТРАВНЯ:
9.00 – старт Веломарафону "Черкаси-Чигирин" з м. Черкаси.
12.15 – бойова спортивна розминка на фесті від Всеукраїнської федерації різних видів бойових
мистецтв імені В. Синєбрюхова. Показові виступи
12.00-15.00 – пересувна виставка цікавої науки "Мандрівна наука" (Будинок культури)
12.30 – старт Всеукраїнського конкурсу духовної пісні. Професіонали
13.30 – велозмагання "Малий ровер" серед дітей від 4 до 15 років за цінні призи. Реєстрація на місці
з 12.30.
14.00 – велозмагання "Крутий ровер". Загальний призовий фонд 7000 гривень. Реєстрація на місці з
12.30
15.00 – благодійні вистави для дітей від Черкаського академічного театру ляльок, що відбудуться під
відкритим небом на локації "Театр OpenAir"
17.00 – фінал Конкурсу таланту та краси "Красуня VIRA FEST". В програмі – виступ Золотого голосу
Грузії в Україні Шмагі Тагіашвілі.
20.00 – виступ хедлайнера дня – гурту KAZKA
ВПРОДОВЖ ДВОХ ДНІВ діятимуть локації:
- Територія безкоштовних розваг для дітей "Бешкетівка".
- КвестROOM Хмельницького
- Косплей «Шалені забіги»
- Троїцька майстерня
- Літературна гутірка просто неба "Читальня"
- Ярмарок "Козацька столиця"
- Фестиваль вуличної їжі "Просто ЇЖА(к)".
Вхід – вільний!
FB: @VIRAfest
Instagram: @virafestival

