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Вип. 4
Фестивалі
З 6 по 26 жовтня 2018 року у Харкові проходив XXV Міжнародний
музичний фестиваль «Харківські асамблеї: противлення злу мистецтвом».
Цього року фестиваль «Харківські асамблеї» був присвячений видатній
піаністці XIX століття, дружині і першій виконавиці творів Роберта Шумана Кларі
Шуман.
Відкриття його відбулося 6 жовтня у Харківській обласній філармонії. У
концерті, що відкрив фестиваль, виступили Академічний симфонічний оркестр
Харківської філармонії та студентський симфонічний оркестр Харківського
національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. Диригував гість із
Німеччини Крістоф Адт, соло виконував Вольфганг Манц. Музиканти виконали
Концерт для фортепіано з оркестром №1 Брамса та симфонію №2 Шумана.
Фестиваль проходив протягом трьох тижнів. За цей час публіка мала
можливість зустрітися з блискучими музикантами. Серед них: диригенти Крістоф
Адт (Німеччина), Юрій Насушкін (Іспанія) і Костянтин Ліфшиць (Швейцарія),
піаністи Вольфганг Манц (Німеччина), Вільям Фонг, Майкл Белл (Великобританія),
Юстас Дваріонас (Литва), Стефанія Аргентьєрі (Італія), Лідія Стратулат, Пабло
Гальдо (Іспанія), а також кларнетист Естебан Вальверде (Іспанія); віолончелісти
Денис Северин (Швейцарія), Вен-Сінн Янг (Німеччина), Разван Сума (Румунія),
Атанас Крастев (Болгарія), Євген Ліфшиць (США); співаки Крістіан Хільц
(Німеччина) і Карен Радкліфф (Великобританія); скрипаль Петер Розенберг
(Німеччина).
Традиційно в рамках фестивалю відбулись концерти класів провідних
професорів Харківського національного університету мистецтв, концерт студентів –
стипендіатів ротарі-клубів міста. Також концерти дали кафедри камерного
ансамблю, оркестрових струнних інструментів, духових та ударних інструментів,
спільний концерт дали кафедри спеціального фортепіано Університету мистецтв і
відділу спеціального фортепіано ХССМШ.
У рамках «Харківських асамблей» відбувся третій конкурс музичного
мистецтва, у якому взяли участь понад 50 митців з різних країн Європи.

Крім того, відбулась науково-практична конференція «Жінка за межами
звичайного: Клара Шуман, Фанні Мендельсон, Марія Шимановська...», а також
презентації книг, творчі зустрічі, майстер-класи.
Міжнародний музичний фестиваль «Харківські асамблеї» проходив під
патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
Джерело інформації:
Анничев А. Ты – женщина, и этим ты права, от века убрана короной
звездной… / А. Анничев // Время.- 2018.- 2 окт.
Гусев П. Героем «Харьковских ассамблей» стала немецкая пианистка / П.
Гусев // Вечер. Харьков.- 2018.- 6 окт.
Завершился 25-й международный фестиваль «Харьковские ассамблеи» //
Харьков. известия.- 2018.- 30 окт.
«Клара Шуман. Женщина в искусстве – муза, мастерство, легенда»:
Программа XXV международного музыкального фестиваля «Харьковские
ассамблеи – 2018» // Время.- 2018.- 2 окт.
Лебедь М. Женщины, которые успевают все / М. Лебедь // Вечер. Харьков.2018.- 9 окт.
Лисичка А. Уильям Фонг: Когда рвутся струны рояля, это еще не трагедия / А.
Лисичка // Харьков. известия.- 2018.- 11 окт.
Лисичка А. «Харьковские ассамблеи»: конкурс музыкантов-профессионалов /
А. Лисичка // Харьков. известия.- 2018.- 18 окт.
Мельникова М. Музыкальная магия и сила женщины – композитора /
Мельникова М. // Харьков. известия.- 2018.- 23 окт.
Харьковские ассамблеи: противление злу искусством // Харьков. известия.2018.- 9 окт.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/na-kharkivskikh-asambleyakh-vistuplyatmuzikanti-z-riznikh-krain-svitu--39941.html
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/muzikanti-z-nimechchini-vidkrili-25-y-sezonkharkivskikh-asambley--39987.html
https://kharkivoda.gov.ua/news/95620
https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-harkovi-rozpochavsya-mizhnarodniy-muzichniyfestival-harkivski-asambleyi-foto-20181006849129
З 25 листопада по 10 грудня 2018 року у Харківській середній
спеціалізованій музичній школі-інтернаті проходив Міжнародний музичний
фестиваль
виконавського
мистецтва
«Музика – наш спільний дім».
У програмі фестивалю – близько 20
концертів, конкурси молодих виконавців
«Джаз-фієста» і «Камерні барви», традиційні
конкурси в номінації «Фортепіанний концерт», прем'єра дитячого мюзиклу «У
пошуках щастя» (автор і художній керівник – Єлизавета Авочарова), ювілейний
концерт до 75-річчя ХССМШ.

Нинішній фестиваль був приурочений до 75-річчя спеціалізованої музичної
школи-інтернату, вихованцями якої свого часу стали піаністи Володимир Крайнєв
та Данило Крамер, композитори Левко Колодуб та Олександр Щетинський,
диригент Аллін Власенко. У зв'язку з цим ще в кінці 90-х років виникла ідея
проводити концерти за участю випускників
навчального закладу та їх друзів з різних країн.
Цього року у заключному концерті
фестивалю, який відбувся 10 грудня на сцені
великого залу ХССМШ, взяли участь відомі
музиканти – колишні учні цієї школи, лауреати
міжнародних конкурсів Валерій Соколов
(скрипка, Україна – Німеччина) та Олексій
Шадрін (віолончель, Україна – Німеччина), а також португальський піаніст
Рауль да Коста. У супроводі Молодіжного академічного симфонічного оркестру
«Слобожанський» ці видатні майстри зіграли музику Чайковського і Бетховена.
Джерело інформації:
Последний аккорд // Харьков. известия.- 2018.- 4 дек.
https://newsroom.kh.ua/news/v-harkove-na-mezhdunarodnom-festivale-vystupitportugalskiy-pian
http://robinzon.tv/news/41658
https://kharkivoda.gov.ua/news/96280?sv
https://student.kh.ua/ru/event-pro/mezhdunarodnyj-muzykalnyj-festyvalyspolnytelskogo-yskusstva-muzyka-nash-obshhyj-dom/
Зразковий ансамбль танцю «Мрія» Палацу культури Основ'янського
району взяв участь у VIII Фестивалі української культури, який проходив з 2 по 7
грудня 2018 року в Нетанії (Ізраїль).
Захід пройшов за підтримки Посольства України в Ізраїлі та Міністерства
абсорбції Ізраїлю.
Довідка: Зразковий ансамбль танцю «Мрія» Палацу культури Основ'янського
району м. Харкова – володар Гран-прі і переможець міжнародних та всеукраїнських
фестивалів і конкурсів хореографічного мистецтва. Колектив неодноразово
представляв українську культуру і Харків на фестивалях і форумах в різних країнах.
Танцюристи вже побували в Туреччині, Алжирі, Мексиці, Франції, Чехії, Польщі та
Угорщини.
Джерело інформації:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivskiy-ansambl-mriya-predstavivukrainu-na-festivali-v-izraili-40549.html
Дні культури
XVIII сезон фестивалю «Дні грецької культури», присвячений грецькому
Дню «Охі!», розпочнеться 19 жовтня в Харкові.
В межах фестивалю відбудуться заходи, присвячені культурі Греції і її
митцям. Заплановане проведення літературного вечора, фотовиставки, традиційної
виставки дитячих малюнків, дитячого свята.

19 жовтня, під час відкриття фестивалю, пройде літературний вечір «Співаки
Свободи: до 230-річчя від дня народження Джорджа Байрона і 220-річчя від дня
народження Діонісіоса Соломоса». Захід відбудеться в Центральній науковій
бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
27 жовтня заплановане проведення зборів, присвячених державному святу
Греції – Дню «Охі!». Урочистості відбудуться в Харківському національному
автодорожньому університеті.
Завершиться фестиваль презентацією репринтного видання книги 1905
«Уривки з перекладу «Одіссеї» (О. Потебеня). Презентація відбудеться 10 листопада
в ЦНБ ХНУ ім. Каразіна.
Довідка: Національне свято День «Охі!» відзначають у Греції 28 жовтня. У
цей день в 1940 році фашистський уряд Італії на чолі з Муссоліні пред'явило Греції
ультиматум, що вона переходить під італійський уряд і пропускає на свою
територію фашистські війська. Греція відповіла коротким «Охі!» - «Ні!», після чого
Італія почала вторгнення. Окупація Греції тривала до 1944 року, і за цей час країні
вдалося сформувати потужний рух опору, який пізніше було визнано
найефективнішим в окупованій Європі.
День «Охі!» греки відзначають з 1942 року, а після закінчення Другої світової
війни його офіційно визнали державним святом.
Джерело інформації:
https://varta.kharkov.ua/news/city/1201875
https://kharkov.comments.ua/news/u-harkovi-vidznachat-1/
«Тижні Німеччини в Україні 2018» проходять з 19 жовтня по 2 листопада
2018 року в 14 містах країни.
У Харкові Тижні Німеччини урочисто відкрилися 20 жовтня концертом
відомих музикантів – Крістіана Шмітта
(орган) і Отто Заутера (труба-пікколо) – в
обласній філармонії.
В рамках заходу в Харкові в
муніципальній
галереї
відкрилася
фотовиставка Крістіана Хена «Поезія
вокзалів». В бібліотеці Харківського
національного університету імені В. Н.
Каразіна – виставка «Україна і Німеччина
у 1918-1923 роках. До сторіччя встановлення дипломатичних відносин. Виставка
архівних документів».
У будинку Нюрнберга можна буде ознайомитися з експозицією дитячого
малюнка «Дюрер і інші метаморфози».
Також у місті пройдуть Українсько-німецький форум «Біоенергетика,
енергоефективність та агробізнес», фестиваль документальних фільмів і фестиваль
нового німецького кіно інші заходи.
Довідка: «Тижні Німеччини в Україні» вперше були організовані восени 2013
року і проводяться щорічно. Організаторами їх є Посольство Німеччини в Києві,
Генеральне консульство в Донецьку з місцем знаходження в Дніпрі, а також Почесні

консули в Харкові, Одесі, Львові та Чернівцях. Велика кількість німецьких
організацій є партнерами «Тижня Німеччини в Україні», які проводять заходи
самостійно.
Джерело інформації:
В Харькове проходят немецкие дни // Харьков. известия.- 2018.- 23 окт.
Недели Германии в Украине: Отто Заутер и Кристиан Шмитт дали концерт //
Харьков. известия.- 2018.- 3 нояб.
Харьковчане окунутся в немецкую историю и культуру // Харьков. известия.2018.- 23 окт.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-kharkovi-prokhodyat-tizhni-nimechchini-vukraini-40124.html
https://www.objectiv.tv/objectively/2018/10/20/v-harkove-prohodyat-nedeligermanii/
https://www.objectiv.tv/objectively/2018/10/21/v-harkove-vystupili-izvestnyenemetskie-muzykanty/
http://insidernews.info/xarkovshhina-prinimaet-nedeli-germanii-v-ukraine/
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/21.10.2018/nedeli_germanii_v_ukraine_20
18_startovali_na_harkovschine/
Концерти
10 жовтня 2018 року в Харківській філармонії відбувся концерт
«Віолончельний вернісаж».
Концерт став подвійною подією – це був заключний
виступ ArtCelloFestival (творчий проект Дениса Северина)
і продовження Міжнародного фестивалю «Харківські
асамблеї».
У концерті виступили всесвітньо відомі музиканти
Вен-Сін Янг (Німеччина), Разван Сума (Румунія), Атанас
Кристєв (Болгарія), Юрій Погорецький (Україна), Денис
Северин (Швейцарія), брав участь – Дмитро Старцев
(фортепіано, Україна).
Джерело інформації:
Микрюкова А. Концерт «Виолончельных икон» / А.
Микрюкова // Харьков. известия.- 2018.- 18 окт.
http://filarmonia.kh.ua/event/festival-harkivski-asambleyi-violonchelnij-vernisazh/
У рамках відкриття «Тижнів Німеччини в Україні» у Харківській філармоніїї
20 жовтня відбувся концерт всесвітньо відомих німецьких музикантів – органіста
Крістіана Шмітта та тромпетиста Отто Заутера.
Джерело інформації:
Недели Германии в Украине: Отто Заутер и Кристиан Шмитт дали концерт //
Харьков. известия.- 2018.- 3 нояб.

2 листопада 2018 року в Домі Алчевських відбувся концерт Молодіжного
академічного симфонічного оркестру «Слобожанський», яким управляв
диригент із Норвегії Роман Рєзнік.
У концерті «Торжество Классики» прозвучали твори із репертуару провідних
оркестрів світу.
Джерело інформації:
У нас в гостях – дирижер из Норвегии // Харьков. известия.- 2018.- 30 окт.
Лебедь М. Харьков стал ступенькой в дирижерской карьере музыканта / М.
Лебедь // Вечер. Харьков.- 2018.- 30 окт.
https://kharkivoda.gov.ua/news/95650
В рамках третього тижня італійської кухні у світі 10 грудня у
Харківському театрі опери та балету ім. М.В. Лисенка відбувся концерт
«Музика та їжа».
Твори видатних композиторів, які оспівують різні кулінарні страви, під
керівництвом італійського диригента й композитора Ауреліо Канонічі, виконали
музиканти симфонічного оркестру СХІД Опера
Концерт було присвячено 150-річниці видатного композитора Джоаккіно
Россіні, який був поціновувачем італійської кухні.
Під час концерту також звучали музичні твори Моцарта, Белліні,
Чайковського, Пуччіні та Верді.
Джерело інформації:
Італійська «Музика та їжа» в Харкові // Слобід. край.- 2018.- 11 груд.
Концерт памяти композитора и гурмана // Харьков. известия.- 2018.- 11 дек.
Лебедь М. Сотрудничество с Италией продолжается в культурной сфере / М.
Лебедь // Вечер. Харьков.- 2018.- 11 дек.
https://www.objectiv.tv/objectively/2018/12/10/u-harkovi-vidbuvsya-kontsertmuzika-ta-yizha-video/
https://www.objectiv.tv/visually/2018/12/10/ukrayinsko-italijskij-kontsert-uharkovi/
https://vecherniy.kharkov.ua/news/152185/
21 грудня 2018 року в Харкові всьоме відбувся Міжнародний мистецький
благодійний проект «Класична феєрія».
Благодійний концерт, на якому світові зірки виступили разом із МАСО
«Слобожанський», відбувся у ХНАТОБі.
Метою учасників «Класичної феєрії» цього року став збір коштів на
придбання принтера, що друкує шрифтом Брайля, для Харківського спеціального
НВК ім. В.Г. Короленка. У закладі навчаються близько 200 дітей із вадами зору.
Нове обладнання надасть можливість друкувати для них не лише підручники, але й
атласи, картини та ноти. Задля цієї цілі участь у благодійному концерті цього року
взяли музиканти зі світовими іменами – Ласло Фенйо, Данило Австріх, Арутюн
Чколян, Юрій Яковенко, Олександр та Сергій Дворніченко.
Джерело інформації:
Музыканты – детям // Харьков. известия.- 2018.- 11 дек.

https://varta.kharkov.ua/news/art/1203017
https://newsroom.kh.ua/news/v-harkove-sobrali-dengi-na-printer-braylya-dlyaslabovidyashchih-detey
https://dozor.com.ua/news/tabloid/1213616.html
https://vecherniy.kharkov.ua/news/152596/
https://www.objectiv.tv/objectively/2018/12/07/v-harkove-projdet-blagotvoritelnyjkontsert-mirovyh-zvezd-klassicheskoj-muzyki/
Виставки
12 жовтня 2018 року у Хакові в галереї «АВЕК» презентували мобільну
виставку «Німці в Україні: історія і культура».
Автор виставки – Альфред Айсфельд, німецький історик, експерт з історії та
культури німців в Російській імперії, Радянському союзі і країнах пострадянського
простору, автор численних наукових праць.
Виставка складається з 24 стендів, проілюстрованих фотографіями, картами і
документами німецькою та українською мовами. Кожен стенд представляє певну
тему з історії та культури німців України, починаючи з Х століття і закінчуючи 1939
роком.
Захід проводиться в рамках Тижнів Німеччини в Україні. У ньому планується
участь Генерального консула ФРН у Донецьку Вольфганга Мессінгера, Почесного
консула ФРН у Харкові Тетяни Гавриш, представників Ради німців України.
Джерело інформації:
В Харькове презентуют мобильную выставку «Немцы в Украине: история и
культура» // Время.- 2018.- 5 окт.
https://kharkivoda.gov.ua/news/95268
Робота 11-річної вихованки Чугуївської дитячої художньої школи імені
Рєпіна Аріни Резченко зайняла третє місце на міжнародному конкурсі дитячої і
юнацької творчості "Діти не хочуть війни", що завершився в Парижі.
На престижному конкурсі образотворчого мистецтва юна художниця
представила картину «Діти малюють мир».
Конкурс «Діти не хочуть війни» у Франції – традиційний, щороку він збирає
не менше тисячі юних учасників зі всього світу.
Джерело інформації:
Андреева Ю. Школьница из Чугуева получила премию на конкурсе в Париже /
Ю. Андрєєва // Вечер. Харьков.- 2018.- 22 дек.
Василець Т, Зорянська М. Паризька відзнака для чугуївської художниці / Т.
Василець, М. Зорянська // Слобід. край.- 11 груд.
Дети не хотят войны // Харьков. известия.- 11 дек.
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2596547-kartina-unoi-ukrainki-peremoglau-miznarodnomu-konkursi-diti-ne-hocut-vijni.html
https://glavnoe.ua/news/n356977520-kartina-junoj-ukrainki-pobedila-vmezhdunarodnom-konkurse-deti-ne-hotjat-vojny

Кіномистецтво та відеокультура
Показ фільмів Фестивалю короткометражного кіно Manhattan Short Film
Festival – 2018 проходив у Харкові 6 – 7 жовтня 2018 року у кінотеатрі «Боммер»
(вул. Полтавський Шлях, 6).
В рамках фестивалю глядачі подивились 9 короткометражок режисерів з
США, Великобританії, Угорщини, Нової Зеландії, Канади, Косово, Німеччини та
Австрії.
Після перегляду кожен гість фестивалю мав змогу проголосувати за
кінострічку, що найбільш сподобалася.
Всі фільми озвучені українською мовою.
Довідка: Найбільший в світі інтерактивний Манхеттенський фестиваль
короткометражних фільмів щорічно збирає заявки від режисерів зі всього світу і в
вересні представляє чергову добірку з 10 фіналістів. Переможців визначає численна
міжнародна аудиторія протягом одного тижня. У 2018 році українці вже в 12-й раз
приєднуються до вибору кращої короткометражки року.
Джерело інформації:
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/kharkivyan-zaproshuyut-na-mankhettenskiyfestival-korotkometrazhok-39824.html
https://bommer.com.ua/manxettenskij-festival-korotkometrazhnix-filmiv-2018-0607/
Фестиваль французького короткого метра «Francourt» пройшов з 4 по 10
жовтня у кінотеатрі «Боммер».
У програмі п'ять фільмів: «Недільна їжа», «Молодість пустельників»,
«Дівчата», «Гарний рот» і «Чистий звук».
Всі фільми демонструвались мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Організатори показів у Харкові – «Festivals cinema» за підтримки
французького культурного центру «Альянс Франсез Харків».
Джерело інформації:
Фестиваль короткого метра // Харьков. известия.- 2018.- 2 окт.
http://www.city.kharkov.ua/uk/news/u-misti-proyde-festival-frantsuzkikhkorotkometrazhok-39916.html
З 18 по 24 жовтня 2018 року в кінотеатрі «Боммер» пройшов 3-й
«Фестиваль Короткий метр з Данії».
У програму фестивалю увійшли 11 різножанрових фільмів, які мають відзнаки
престижних міжнародних кінофестивалів: ігрові та анімаційні стрічки – драми,
комедії, пригоди, екшн і фантастика.
Фільми озвучені українською мовою.
Джерело інформації:
http://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/21.10.2018/v_harkov_privezut_kinofestival
/

24 – 28 жовтня 2018 року в Харкові в рамках Тижнів Німеччини проходив
другий міжародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film
Festival.
У програмі фестивалю: 21 повнометражних і художніх фільмів (стрічкиучасники
Берлінського
кінофестивалю,
володарі
нагород
Каннського
кінофестивалю, претенденти на майбутню премію «Оскар») та інші картини з
України, Німеччини, Ізраїлю, США,
Польщі, Великої Британії. Цього року
на
фестивалі
–
1
українська
фестивальна прем'єра, 7 українських
національних прем'єр і 4 харківські
прем'єри, програма «ретроспектива» і
спеціальні покази.
В рамках індустріальної секції
кінофестивалю
meetfilmindustry
заплановано 8 заходів, цікавих як початківцям, так і досвідченим кінематографістам.
Також в рамках Kharkiv MeetDocs – одразу два конкурси: пітчинг кінопроектів та
конкурс короткометражних стрічок від кінофестивалю короткого метра «Бардак».
Організатори фестивалю: Громадська організація Media Frontline e.V. за
підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges
Amt).
Партнери фестивалю: IMAX Планета Кіно, PR-аґенція «Bagels & Letters».
Переможницею першого в історії Харкова пітчингу стала Софія Возняк з
проектом фільму «Маршрут № ⅓». Володарем Гран-прі другого фестивалю
короткометражного українського незалежного кіно «Бардак» (він проходив у рамках
Kharkiv MeetDocs) став Олександр Онуфрієв з роботою «Заїнька».
Фільмом-закриттям фестивалю стала картина-переможець фестивалю
Docudays UA «Вєаюфром» харківського режисера Дмитра Лавриненка.
Джерело інформації:
Гусев П. В Харькове покажут лучшие фильмы / П. Гусев // Вечер. Харьков.2018.- 20 окт.
Kharkiv MeetDocs с новым названием и конкурсом // Харьков. известия.2018.- 27 сент.
Kharkiv MeetDocs – 2018 объявил программу // Харьков. известия.- 2018.- 23
окт.
Крупнейший кинофестиваль Восточной Украины Kharkiv MeetDocs подвел
итоги // Харьков. известия.- 2018.- 1 нояб.
https://day.kyiv.ua/uk/news/251018-u-harkovi-vidkryvsya-naybilshyy-kinofestyvalshidnoyi-ukrayiny-kharkiv-meetdocs
https://allkharkov.ua/news/rest/ychasniki-kann-berlnale-ta-oskara-kharkivmeetdocs-2018-ogolosiv-programy.html
https://chronicles.pro/ua/society/u-kharkovi-startuvav-mizhnarodnyi-kinofestyvalkharkiv-meetdocs
https://kharkivoda.gov.ua/news/95682?sv

https://allkharkov.ua/news/rest/podaryvali-kamery-rozdali-sklianki-naiblshiiknofestival-shdno-ykrani-kharkiv-meetdocs-pdbiv-pds.html
Фестивальфранцузького анімаційного кіно проходив у Харкові 3 і 4
листопада20128 року у кінотеатрі «Боммер».
Це щорічний фестиваль, який знайомить харківську аудиторію з роботами
аніматорів Франції. Програма заходу складається з двох частин: перша адресована
для дитячої аудиторії, а інша – для сімейного перегляду.
Захід представили в рамках року Французької мови в Україні Festivals cinema
спільно з Альянс Францез.
Джерело інформації:
Фестиваль французского кино // Харьков известия.- 2018.- 30 окт.
https://varta.kharkov.ua/news/art/1202101
https://bommer.com.ua/category/afisha/page/2/
З 19 по 30 листопада у Харкові в кінотеатрі «Планета Кіно» проходив 14-й
фестиваль Нового грузинського кіно.
В межах заходу пройшли покази картин
відомих грузинських режисерів, які неодноразово
відзначалися
престижними
міжнародними
преміями.
Глядачі мали змогу подивитися п’ять
різножанрових фільмів. Усі стрічки будуть
транслювалися мовою оригіналу з українськими
субтитрами.
Окрім
Харкова,
фестиваль
грузинського кіно буде проходити в Сумах,
Запоріжжі, Львові та Одесі.
Джерело інформації:
https://kharkivoda.gov.ua/news/95986
https://varta.kharkov.ua/news/art/1202101
З 20 листопада до 10 грудня 2018 року на Харківщині тривав ХV
Мандрівний фестиваль документального кіно про права
людини Docudays UA.
Тема цьогорічного фестивалю — «Рівні рівності»:
людська гідність, свобода, справедливість та рівність.
Перший показ відбувся в кінотеатрі «8 1/2» 21
листопада. Фільм-відкриття – «Віддалений гавкіт собак»
(режисер Сімон Леренґ Вільмонт, Данія, Фінляндія,
Швеція). Фільм демонструвася з тифлоперекладом.
Загалом, увазі глядачів представлені 22 стрічки
українських та зарубіжних режисерів.
Довідка: «Docudays UA – єдиний в Україні
Міжнародний фестиваль документального кіно про права
людини. Він проходить щороку впродовж останнього тижня березня у Києві. По

завершенню Docudays UA традиційно презентує свої кращі стрічки в регіонах
України під час Мандрівного фестивалю. Фестиваль – неполітичний і
некомерційний. Мета – сприяти популяризації й розвитку документального кіно та
підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні» (*)
Джерело інформації:
Правдиве кіно про права людини вже у Харкові // Харьков. известия.- 2018.22 нояб.
http://unicon.org.ua/2018/11/22/u-den-gidnosti-ta-svobody-na-harkivshhynividkryvsya-hv-mandrivnyj-festyval-dokumentalnogo-kino-pro-prava-lyudyny-docudaysua/
(*)https://kh.depo.ua/ukr/kh/u-harkovi-rozpochinayetsya-festival-dokumentalnogokino-pro-prava-lyudini-20181120872788
https://mykharkov.info/news/u-den-gidnosti-ta-svobodi-na-harkivshhinividkrivayetsya-15-mandrivnij-festival-dokumentalnogo-kino-pro-prava-lyudini40778.html
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