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Фестивалі
2 – 9 вересня 2016 року в Харкові – VIII арт-фестиваль молодіжних
проектів «NonStopMedia».
На фестивалі представлять десять молодих художників з Харкова,
Києва, Львова, Одеси, Польщі та Литви.
У програмі фестивалю будуть представлені медіа-інсталяції та роботи в
стилі media art. Родзинкою стане Ніч
перфомансів, яка розпочнеться 3 вересня в
парку Шевченка. Городянам покажуть 12
перфомансів від українських художників і
гості із Великобританії Харрієт Флеріот.
Також в рамках фестивалю читатимуть лекції
про мистецтво, пройде концерт харківського
поета Сергія Жадана та «Собак у космосі» і кілька театральних вистав. Один
з них – в стилі абстрактного хіп-хопу, а другий спектакль презентують
актори театральної студії «Театр Урядова».
Єдиний проект під назвою «Бачити на дотик» без використання медіаінструментів представлять в International House. Він розповість про
взаємодію людей з проблемами зору зі світом.
За підсумком фестивалю журі оберуть переможця, який зможе в 2017
році провести персональну виставку.
Джерело інформації:
У Харкові пройде арт-фестиваль молодіжних проектів [Електрон.
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови,
виконавчого комітету.- Режим доступу: http://www.city.kharkov.ua/uk/news/ukharkovi-proyde-art-festival-molodizhnikh-proektiv-32953.html, вільний.- Назва
з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Ефанова М. Художнице из Англии понравилась харьковская окрошка /
М. Ефанова // Веч. Харьков.- 2016.- 3 сент.
Non Stop Media VIII 2016 [Електрон. ресурс] // Сайт города Харькова.Режим доступу: http://www.057.ua/afisha/full/86603, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані укр. мов.
З 30 вересня по 16 жовтня 2016 року в Харкові проходить
Міжнародний фестиваль класичної музики "Харківські асамблеї противлення злу мистецтвом".
Основна тема фестивалю – «Фелікс Мендельсон: магія єднання».
Свій талант на цьому святі музики продемонструють музиканти із
Франції, Німеччини і Швейцарії.

Концерти пройдуть в університеті мистецтв, оперному театрі, Домі
органної і камерної музики.
Джерело інформації:
Праздник классической музыки // Харьк. известия.- 2016.- 1 окт.
Театральні
Кафедра акторської майстерності та режисури театру анімації і
студенти Харківського національного університету мистецтв стали
учасниками Міжнародних фестивалів театральних шкіл лялькарів.
Перший проходив у Братиславі (Словаччина), другий – у Білостоці
(Польща).
Джерело інформації:
Чайка М. Когда фестиваль – островок профессионализма / М. Чайка //
Харьк. известия.- 2016.- 14 июля.
Соціальних ініціатив
З 23 по 25 вересня 2016 року в Харкові проходив молодіжний
фестиваль PLAN B.
Фестиваль зібрав громадських активістів з різних куточків України та
з-за кордону і презентував денні наради та нічні заходи на концертних
майданчиках і танцполах.
В приміщеннях Старого цирку проходили презентації від спікерів з
України, Африки, США і Європи, а в арт-просторах Харкова – нічні
концерти за участі музикантів з Великобританії, Німеччини, Нідерландів,
Франції.
Новий проект представили Громадська організація «Спілкування без
кордонів» (Харків), Громадська організація «День музики» (Харків),
Платформа ініціатив «Теплиця» (Слов'янськ) та Творчий простір «Вільна
Хата» (Краматорськ).
Джерело інформації:
Социальные проекты и новая музыка. В Харькове прошел молодежный
фестиваль «План Б» [Електрон. ресурс] // Медиа группа «Объектив».- Режим
доступу: http://www.objectiv.tv/260916/133384.html, вільний.- Назва з екрану.Текст на екрані рос. мов.
Субота В. «PLAN B…» / В. Субота // Культура і життя.- 2016.- 30 верес.
Фестиваль «План Б»: подводим итоги // Харьк. известия.- 2016.- 29
сент.
Гастролі
22 вересня 2016 року у Харкові в галереї COME IN пройде виступ
видатного кларнетиста сучасності Самюеля Берто (Франція).
В рамках українського туру французький соліст виступить зі струнним
квартетом NocturnumQuartet і Ганною Саламатова (фортепіано) – обидва з
Харкова.
У програмі концерту: твори Моцарта, Прокоф'єва, Берто, а також
прем'єра спеціально написаної кларнетистом до харківського концерту
"Клейзмерської мелодії" для кларнета і струнного квартету.

Джерело інформації:
В Харькове – известный французский кларнетист // Харьк. известия.2016.- 17 сент.
29 вересня у Харкові виступила рок-група з Лондона Confessions Of A
Traitor (Metalcore / Hardcore).
Британці приїхали до Харкова з Туманного Альбіону представляти свій
другий EP Illuminate в рамках туру по Східній Європі, в ході якого заодно
представляють свою команду на розігріві у німецької групи Caliban.
Джерело інформації:
Чепига А. Stand up with me! / А. Чепига // Харьк. известия.- 2016.- 8 окт.
Виставки
Учасники арт-резиденції в ЄрміловЦентрі співпрацюючи в рамках
проекту "ПогранКульт: ГаліціяКульт", створили виставку "Коло
спілкування", яка відкрилась 23 серпня 2016 року.
Над створенням виставки спільно працювало 6 харківських і 5
львівських художників, а також художниця з Великої Британії Джин Хі Парк.
До відкриття виставки Джин Хі підготувала невеличкий перформанс.
Виставка триватиме до 16 вересня.
Довідка:Джин Хі Парк – приїхала до Харкова як одна з переможців
українсько-британської програми мистецької резиденції SWAP за підтримки
Британської ради в Україні, народилася в Південній Кореї, живе і працює в
Лондоні. Вона закінчила магістратуру за фахом «скульптура» і вже взяла
участь у багатьох виставках в різних країнах світу.
Джерело інформації:
Єфанова М. Человеческая жизнь хрупка, как яичная скорлупа / М.
Єфанова // Веч. Харьков.- 2016.- 27 авг.
“ПогранКульт: ГаліціяКульт”: харківські та львівські художники
запрошують на спільну виставку [Електрон. ресурс] // Губернія.- Режим
доступу: http://www.guberniya.net/news.php?news_id=25873, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
22 вересня 2016 року Посольство Республіки Словенія в Україні та
Консульство
Республіки
Словенія
в
Харкові
представляють фотовиставку, присвячену 25-й річниці
Незалежності Словенії «Відчуваю Словенію. Відчуваю
25».
До експозиції увійшли знімки словенських
фотографів, які демонструють всю красу своєї країни.
Виставка відкрилась в Центрі сучасного мистецтва
«ЕрміловЦентр» і триватиме до 30 вересня.
Словенія є однією із наймолодших європейських
держав. Самостійною та незалежною вона стала у 1991 році. Виставка
присвячена 25-річчю Незалежності Словенії.

Джерело інформації:
Ковальская Е. Словенские фотографы признались в любви без слов / Е.
Ковальская // // Веч. Харьков.- 2016.- 24 сент.
Харків’яни зможуть побачити Словенію на фотографіях [Електрон.
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivyani-zmozhut-pobachiti-sloveniyu-nafotografiyakh-33199.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на екрані укр. мов.
В рамках Тижнів Німеччини в Україні у Посольстві Німеччини в
Україні проходить виставка малюнків харківських дітей.
За словами організаторів проекту, дітям показали чорно-білі фотографії
занедбаних німецьких і українських будівель і попросили пофантазувати в
фарбах, як вони могли б виглядати в якомусь іншому, ідеальному світі. Так
організатори хотіли звернути увагу на те, скільки прихованих ресурсів є в
кожному місті і як ефективно їх можна трансформувати в корисні для міської
громади об'єкти.
Володаркою Гран-прі у старшій віковій категорії стала 16-річна
Вікторія Коняхіна з харківської гімназії №34.
Джерело інформації:
«Город мечты» глазами детей // Харьк. известия.- 2016.- 1 окт.
Малюнки харківських дітей прикрасили Посольство Німеччини в
Україні [Електрон. ресурс] // Стрічка новин Харкова.- Режим доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2016/09/27/135971.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Кіномистецтво та відеокультура
Кінорежисер і сценарист Даміан Колодій (США) представив
харків'янам документальний фільм «Свобода або смерть» про події на
Майдані під час революції Гідності.
У 2016-му на кінофестивалі Phoenix Film Festival стрічка отримала приз
глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно в Майамі перемогла в
номінації «Кращий документальний фільм».
Показ відбувся 22 липня в прес-центрі медіапроекту «Накипіло».
Після сеансу Даміан поспілкувався із глядачами.
Джерело інформації:
У Харкові покажуть фільм про Евромайдан [Електрон. ресурс] //
Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://uanews.kharkiv.ua/culture/2016/07/19/129217.html, вільний.- Назва з
екрану.- Текст на екрані укр. мов.
Фильм украинского американца // Харьк. известия.- 2016.- 21 июля.

Побратимські зв'язки
Представники міст-побратимів і партнерів Харкова з 13 країн
світу відвідали Харків, щоб взяти участь в заходах, приурочених до Дня
міста.
Зокрема, 22 серпня 2016 року в Харкові пройшла перша Міжнародна
асамблея міст-побратимів і партнерів Харкова.
Цього ж дня відбулося урочисте відкриття першого регіонального
представництва Асоціації міст-володарів Призу Європи.
Також закордонні гості взяли участь в інших заходах, які проходили в
Харкові 22-23 серпня.
Джерело інформації:
В гості їдуть побратими // Харьк. известия.- 2016.- 20 авг.
На День міста до Харкова з'їдуться представники 13 країн світу
[Електрон. ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського
голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-den-mista-do-kharkova-zidutsyapredstavniki-13-krain-svitu-32765.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Туризм
Меморандум про співпрацю в сфері туризму підписали 23 серпня
2016 року Харків і Ченстохова (Республіка Польща) під час урочистого
прийому Харківського міського голови з нагоди святкування Дня міста.
Як було зазначено, місто Ченстохова активно розвиває релігійний
туризм, оскільки там є багато святих місць, зокрема монастир паулінів Ясна
Гора, в якому зберігається найдавніша Ченстоховська ікона Божої Матері.
Тому місто є центром паломництва віруючих Польщі та інших країн світу.
В рамках меморандуму планується обмін досвідом, розробка і
реалізація спільних проектів та ініціатив, спрямованих на стимулювання
розвитку туристичної сфери обох міст.
Джерело інформації:
Харків і Ченстохова підпишуть меморандум про співпрацю [Електрон.
ресурс] // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови,
виконавчого
комітету.Режим
доступу:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkiv-i-chenstokhova-pidpishutmemorandum-pro-spivpratsyu-32761.html, вільний.- Назва з екрану.- Текст на
екрані укр. мов.
Харьков – Польша: связи крепнут // Харьк. известия.- 2016.- 18 авг.

