
Фестиваль проходить в церкві Царя Христа монастиря отців Василіян за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 181

20192019

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
з 8 до 14 січня 2019 року Божого

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
з 8 до 14 січня 2019 року Божого

Х  МІЖНАРОДНИЙ  РІЗДВЯНИЙ  ФЕСТИВАЛЬХ  МІЖНАРОДНИЙ  РІЗДВЯНИЙ  ФЕСТИВАЛЬ

МАРЦІНКІВ
РУСЛАН

Міністерство культури України
Івано-Франківська обласна рада

Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Івано-Франківська міська рада

Монастир Христа Царя Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні УГКЦ в Івано-Франківську 
Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації

Департамент культури Івано-Франківської міської ради

8 СІЧНЯ (ВІВТОРОК)

12.00 – АРХІЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ за участю акторів Івано-Франківського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. І. Франка 
та колективів монастиря Царя Христа:
- парафіяльний хор «Надія»
- дитячий хор «Божі ангелята»
- молодіжний хор «Осанна»
- молодіжний хор «Істина»
- камерний хор «Cantemus»
- вокально-інструментальний ансамбль «Аве Марія» 
- вокальне тріо «Жива вода»
- вокальний гурт «Гроно любові» 

9 СІЧНЯ (СЕРЕДА)

15.00 – концертна програма на Вічевому майдані за участю Муніципальної академічної 
чоловічої хорової капели ім. Л.М.Ревуцького, 
народної артистки України Ніни Матвієнко (м. Київ) та гостей фестивалю.
16.45
18.00

 – Божественна Літургія
 – фестивальні виступи: 

- камерний хор «Credo» Івано-Франківського Архікатедрального собору Святого 
  Воскресіння (м. Івано-Франківськ) 
- фольклорний ансамбль «Дзвіночки» ДМШ № 1 (м. Івано-Франківськ) 
- Василіянський монаший хор «Deisis» (смт. Брюховичі, Львівська область)  
- квартет бандуристок «Гердан» (м. Івано-Франківськ)
- Муніципальна академічна чоловіча хорова капела ім. Л.М.Ревуцького та 
  народна артистка України Ніна Матвієнко (м. Київ) 

10 СІЧНЯ (ЧЕТВЕР)

15.00
16.45
18.00

 – концертна програма на Вічевому майдані за участю гостей фестивалю:
 – Божественна Літургія
 – фестивальні виступи: 

- студентський хор, чоловічий та жіночий вокальні ансамблі, вокальний квартет «Belcanto» 
  музичного училища ім.Д. Січинського (м. Івано-Франківськ) 
- народний аматорський молодіжний фольклорно-етнографічний гурт «Дністрові дзвони» 
  (с. Петрів, Тлумацький район)
- народний аматорський хор, чоловічий ансамбль та ансамбль «Сопілкарі» 
  (с.Лісний Хлібичин, Коломийський район) 
- фольклорно-співочий далматинський гурт  (м. Задар, Хорватія) 
- Вишгородський муніципальний хор «Коралі» (м. Вишгород, Київська область) 
- духовий оркестр Львівської духовної семінарії Святого Духа (м. Львів) 

11 СІЧНЯ (П'ЯТНИЦЯ) 

16.45
18.00 

 – Божественна Літургія
– фестивальні виступи: 

- Галицький академічний камерний хор (м. Львів) 
- фольклорний ансамбль «Заграйярочка»  (м. Волноваха,  Донецька область)
- Академічний камерний оркестр «Harmonia Nobile» та солісти Івано-Франківської 
   обласної філармонії імені І. Маланюк (м.Івано-Франківськ) 
- Академічний камерний хор «Чернівці» (м. Чернівці)

12 СІЧНЯ (СУБОТА) 

16.45
18.00

 – Божественна Літургія
 – фестивальні виступи: 

- гурт «ROCKOKO» (м. Львів)
- вокальний ансамбль «Церковні дзвони» обласного товариства 
  ім. Тараса Шевченка «Просвіта» (м. Івано-Франківськ)  
- вокальний ансамбль «Мелодія» (м. Попасна, Луганська область) 
- тріо бандуристок «Згарда» (м. Івано-Франківськ)  
- муніципальний камерний хор «Галицькі передзвони» (м. Івано-Франківськ) 

13 СІЧНЯ (НЕДІЛЯ)

14.00 – святкова хода з колядою від монастиря Христа Царя до Вічевого майдану
15.00
16.45
18.00 

 – концертна програма на Вічевому майдані за участю гостей фестивалю
 – Божественна Літургія
– фестивальні виступи: 

- студентський хор Бердичівського педагогічного коледжу «Novus» (м. Бердичів, 
  Житомирська обл.) 
- фольклорний ансамбль Вигодської ДМШ (смт. Вигода, Долинський район)
- хор академії економіки Молдови «Cantabile» (м. Кишинів, Молдова) 
- хор університету імені Олександра Йоана Кузи  (м. Ясси, Румунія)
- Хмельницький академічний муніципальний камерний хор  (м. Хмельницький) 

14 СІЧНЯ (ПОНЕДІЛОК)

12.00 – АРХІЄРЕЙСЬКА БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ ЗА УЧАСТЮ 
             ГЛАВИ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
             БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА ШЕВЧУКА 
             ТА АРХІЄПИСКОПА І МИТРОПОЛИТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 
             ВОЛОДИМИРА ВІЙТИШИНА 
16.00 – ГАЛА-КОНЦЕРТ а участю народної артистки україни Марії  Бурмаки, 
             гурту «Gypsy Lyre» та учасників фестивалю
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