
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

ЮВІЛЕЙНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

ФЕСТИВАЛЮ СУЧАСНОЇ ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ 

«ЧЕРВОНА РУТА–2019»  
 

(17-22.09.2019 р., м. Чернівці) 
 

 

дата / час захід локація 

 /// 17 вересня (вівторок) ///  
14:00 – 15:00 Прес-конференція – відкриття фестивалю Чернівецька міська рада, 

(Центральна площа, 1)  

17:00 – 19:00 Концерт-відкриття фестивалю «Червона рута»  
з програмою «Симфонічний Івасюк» за участю 
Національного симфонічного оркестру України, 
джаз-бенду, хору «Чернівці» Чернівецької 
обласної філармонії та солістів-переможців 
фестивалю «Червона рута»  

Літній театр Парку  
ім. Т. Г. Шевченка 
(вул. Садова,1-А) 

 /// 18 вересня (середа) ///  

10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі: «популярна музика» (І частина) 
Конкурс у жанрі: «танцювальна музика» 
(І частина) 

Концертний зал  
«Юність Буковини» 
(вул. Героїв Майдану, 5) 

10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі:  
«український автентичний фольклор» (І частина) 

Центральний палац культури  
(Театральна площа, 5) 

 /// 19 вересня (четвер) ///  
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі: «популярна музика» (ІІ частина) 

Конкурс у жанрі: «танцювальна музика» 
(ІІ частина) 

Літній театр Парку  
ім. Т. Г. Шевченка 
(вул. Садова,1А) 

10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі:  
«український автентичний фольклор» (ІІ частина) 

Центральний палац культури 
(Театральна площа, 5) 

16:00 – 19:00 Концерт бардівської пісні та співаної поезії Будинок естетики і дозвілля  

(вул. Шепетівська, 5) 

21:00 – 03:00 Музичні молодіжні вечірки за участю виконавців 
рок- та акустичної музики 

Клуб «Republic»  
ТРЦ «DEPOT’t Center» 
(вул. Головна, 265-А) 

 /// 20 вересня (п’ятниця) ///  
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі: «рок-музика» (І частина) 

Конкурс у жанрі: «експериментальна музика» 
(І частина) 

Літній театр 
Парку ім. Т.Шевченка 
(вул. Садова,1-А) 

10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі: «акустична музика» (І частина) Чернівецька обласна філармонія 
(вул. Чайковського, 10) 

16:00 – 19:00 Концерт бардівської пісні та співаної поезії Будинок естетики і дозвілля 

(вул. Шепетівська, 5) 



19:00 – 22:00 Концерт гостей фестивалю Відкрита сцена 
(Центральна площа, 1) 

21:00 – 03:00 Музичні молодіжні вечірки за участю виконавців 
рок- та акустичної музики 

Клуб «Republic»  
ТРЦ «DEPOT’t Center»  
(вул. Головна, 265-А) 

 /// 21 вересня (субота) ///   
10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі: «рок-музика» (ІІ частина) 

Конкурс у жанрі: «експериментальна музика» (ІІ 
частина) 

Літній театр Парку  
ім. Т. Г. Шевченка 
(вул. Садова,1-А) 

10:00 – 22:00 Конкурс у жанрі: «акустична музика» (ІІ частина) Чернівецька обласна філармонія 
(вул. Чайковського, 10) 

16:00 – 19:00 Концерт бардівської пісні та співаної поезії Будинок естетики і дозвілля 

(вул. Шепетівська, 5) 

19:00 – 22:00 Концерт гостей фестивалю Відкрита сцена 
(Центральна площа, 1) 

21:00 – 03:00 Музичні молодіжні вечірки за участю виконавців 
рок- та акустичної музики 

Клуб «Republic»  
ТРЦ «DEPOT’t Center» 
(вул. Головна, 265-А) 

 /// 22 вересня (неділя) ///  
14:00 – 16:00 Концерт переможців фінальних конкурсів Літній театр Парку  

ім. Т.Г. Шевченка 
(вул. Садова,1-А) 

17:00  Заключний Гала-концерт фестивалю Літній театр Парку  
ім. Т.Г. Шевченка 
(вул. Садова,1-А) 

 
 
 
Супутні заходи (17-22 вересня) 
 
 

Зустрічі організаторів та учасників  
першого фестивалю «Червона рута» 

Чернівецький національний 
університет ім. Юрія Федьковича 
(вул. Коцюбинського, 2)  

Виставка фотографій першого  
фестивалю «Червона рута» 1989 р. 

Музей Володимира Івасюка 
(вул. Маяковського, 40) 

Художня виставка  Мистецька галерея «Вернісаж» 
(вул. Івана Франка, 15) 

Екскурсії, обряди 
 

Музей архітектури та побуту 
(вул. Світловодська, 2) 

Театральні вистави, музичні фольклорні програми 
 

Театр-студія «Ґердан» 
(вул. Поповича, 2)  

А також: 

 Концертні майданчики «Для тих хто хоче» 

 Зустрічі учасників та організаторів Першого фестивалю «Червона рута» 

 Круглий стіл «Аналіз та перспективи української національної масової культури»  

 Майстер-класи з українського автентичного фольклору та народних обрядів  

 Тематичні лекції «Роль масової культури  у формуванні національної свідомості» 

  

 Пересувні виставки фотографій, книжок, плакатів із використанням інтерактивних   
        аудіо- й візуальних засобів 

 


