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Начальнику
Департаменту освіти і науки
Черкаської обласної державної
адміністрації
Данилевському В. В.
Шановний Валерію Вікторовичу!
17-18 грудня 2016 року у м. Чигирині, відбудеться масштабне дійство Фестиваль Святого Миколая. Цей захід стане місцем творення справжньої
казки для дітей та їх батьків. Резиденція Миколая прийме близько 6000
українців.
Потужним співорганізатором дійства виступить Черкаська обласна
державна адміністрація. У зв’язку з цим, просимо Вас, шановний Валерію
Вікторовичу:
- поширити серед шкіл області, котрі мають дитячі вокальні колективи,
інформацію про Всеукраїнський конкурс колядок та щедрівок (Додаток 1);
- поширити серед шкіл області інформацію про Фестиваль Святого
Миколая та рекомендувати відвідання дійства. Забезпечити розміщення
інформації на сайтах шкіл (Додаток 2);
- організувати поїздку для вихованців інтернатних закладів області на
Фестиваль Святого Миколая. Харчування та подарунки для дітей гарантуємо.
Транспортні витрати покриваємо за зверненням за тел. (098)489-78-80.
- інформувати щодо кількості дітей з інтернатних закладів області,
котрі приїдуть на Фестиваль задля формування бюджету поїздок до
14.10.2016.
Сподіваємося на плідну співпраї
З повагою,
Голова громадської організації
Громадянський рух
«За процвітання Черкащини»
Додаток 1: Інформаційне оголошення про Всеукраїнс
Додаток 2: Інформаційний анонс Фестивалю Святого Миколая
Виконавець: Тищенко Н. (098)489-78-80
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Додаток 1

Інформаційне оголошення про Всеукраїнський конкурс колядок та
щедрівок
Масштабний культурно-мистецький проект «Фестиваль Святого
Миколая у першій козацькій столиці» відбудеться 17-18 грудня 2016 року у
м. Чигирині Черкаської області за ініціативи Черкаської обласної державної
адміністрації та громадської організації Громадянський рух «За процвітання
Черкащини».
Мета проекту - відродити інтерес у суспільстві до української
фольклорної спадщини, сприяти об’єднанню українців навколо культурних
та патріотичних цінностей шляхом проведення культурно-мистецьких акцій.
Минулого року Фестиваль зібрав більше 3000 гостей з усієї України.
Цього року Резиденція Святого Миколая прийме близько 6000 українців.
17 грудня 2016 року під час Фестивалю відбудеться Всеукраїнський
конкурс колядок та щедрівок. Конкурс передбачає дві програми - для
професіоналів та для аматорів із загальним призовим фондом - 55 тисяч
гривень.
•
Запрошуємо долучитися! Більш детальну інформацію щодо положення
конкурсу та умови участі можна дізнатися на сайті: kolodar.org та за тел.
(093)160-40-73.

З повагою,
Голова громадської організації
Громадянський рух
«За процвітання Черкащини»
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Додаток 2
Інформаційний анонс Фестивалю Святого Миколая
Святий Миколай відкриє на Черкащині власну Резиденцію
Дещо дивовижне трапиться у грудні цього року... У той час, коли кожна
дитина чекатиме омріяного подарунку під подушку, а кожен дорослий у душі
сподіватиметься на справжнє диво, головний добродійник покличе українців
до себе у гості - на Фестиваль Святого Миколая!
Святий Миколай розпочне свій шлях із самого серця країни - з першої
козацької столиці, Чигирина. 17-18 грудня тут збуватимуться мрії дітей та
дорослих, тут кожен українець знову згадає як це - вірити в диво, вірити в
краще, вірити, що все обов’язково буде добре!
Фестиваль Святого Миколая відбуватиметься вже вдруге. Торік він здійснив
мрії більш як півтори тисячі дітей - вони отримали безкоштовні подарунки,
можливість розважатися досхочу на локації атракцій, а головне - для
кожного маленького відвідувача Миколай знайшов час, пораду чи просто
добре слово. Загалом Фестиваль відвідало більш як три тисячі гостей.
Цього року Фестиваль Святого Миколая стане ще більш грандіозним
дійством! Два дні фесту запам’ятаються:
- кращими колядками та щедрівками у виконанні професійних та
аматорських колективів України - під час Всеукраїнського конкурсу колядок
та щедрівок
- мотиваційними виступами «сучасних Миколаїв» - українців, які відомі
своїми добрими справами і діяльністю на благо країни. А це - і олімпійські
чемпіони, і науковці, і потужні лідери думок. Вони надихатимуть гостей
фесту на нові звершення під час «Зльоту сучасних Чудотворців»
- квестом
для
всіх
малих
бешкетників
«Знайди
шлях
до
Миколая!», наприкінці якого дітей чекатиме зустріч із головним українським
чудотворцем та благодійником
- найсмачнішими гарячими напоями цієї зими - під час Фестивалю гарячих
напоїв

- колоритним ярмарком «Казкова столиця»
- масштабною «Ялинковою Алеєю», котру вінчатиме велетенський Дідух
Бажань
•
- безкоштовними подарунками для всіх діток.
Фестиваль відбуватиметься на території Національного історико-культурного
заповідника «Чигирин» та стане територією див для дітей від 3 до 103 років.
Підтримку казковому дійству вже виявили українські зірки і справжні
помічники Святого Миколая - співачки Тоня Матвієнко, Анжеліка
Рудницька, оперна діва Олена Гребенюк, гурт УІЮОА.
Захід відбудеться за ініціативи Громадянського руху «За процвітання
Черкащини» та за підтримки Черкаської обласної державної адміністрації.
Більше інформації на сайті: http://fest.kolodar.org/
З приводу організації шкільних поїздок звертатися за тел. (063)656-94-95

З повагою,
Голова громадської організації
Громадянський рух
«За процвітання Черкащини»

