Ведучі:
Заслужений працівник культури України Володимир Шинкарук
Заслужена артистка України Ірина Шинкарук

День перший
16 серпня, субота

10:00 Відкриття Медового ярмарку. Анонси денних подій
11:00 Благословення від святих отців. Привітання ведучих.
Відео-хроніка попередніх Свят Меду
Відкриття конкурсу краси “Медова княгиня 2008”
Гурт “Буття” м. Київ
Перший тур конкурсу “Медова княгиня 2008” – знайомство,
припрошення до меду
13:00 Відкриття І Всеукраїнського Медового Чемпіонату
”Чорнобривці” м. Полтава
Дитячий колектив “Ходаки” м. Тернопіль
“Сіверські Клейноди” м. Чернігів
14:00 Урочисте відкриття IV Всеукраїнського Свята Меду.
Парад хоругв. Виступи офіційних осіб.
Заслужена артистка України Ірина Шинкарук – акапельна програма
Народний артист України Анатолій Матвійчук
Другий тур конкурсу “Медова княгиня 2008” – старовинні танці
”Чорнобривці” м. Полтава
“Ходаки” м. Тернопіль
Вокальний ансамбль “Країна”
Фінал конкурсу краси “Медова княгиня 2008”
Церемонія нагородження
“Антитіла” м. Київ
18:00 Завершення першого дня святкувань. Анонси та оголошення

День другий

За підтримки Президента України

17 серпня, неділя

10:00 Відео-хроніка попередніх Свят Меду та основних подій
першого дня
12:00 Привітання ведучих, анонс денних подій
Виступ фольклорного ансамблю Національного обряду
“Родослав”
Художній керівник – заслужений артист України
Олександр Крутоус
Балетмейстер – Народний артист України Р. Малиновський
“Троїсті музики” м. Житомир
“Сіверські клейноди” м. Чернігів
”Родослав” м. Житомир – хореографічна програма

16-17

Етнографічний колектив “Володар”
“Троїсті музики” м. Житомир
Школа традиційних бойових мистецтв “Спас” – показовий
виступ

Серпня

2008

”Родослав” м. Житомир – вокальна програма
“Промінь”, м. Миколаїв
16:30 І Всеукраїнський Медовий Чемпіонат – церемонія
нагородження
Заслужена артистка України Ірина Шинкарук
17:40 Урочиста церемонія закриття IV Всеукраїнського Свята Меду
– за участю всіх колективів

Організатори:

info@honeyua.com
www.sviato.honeyua.com

Основна сцена

Інформаційна
підтримка:

Тим часом…

Медовий ярмарок та
“Ярмарок Ідей”
Обидва дні Свята, 10:00-18:00
Все краще, що пропонує українське бджільництво! Мед з усіх куточків
України, питні меди, прополіс, маточне молочко та інша продукція
пасічників. Сучасні технології, інновації, цікаві винаходи та ідеї у
бджільництві.

І Всеукраїнський Медовий
Чемпіонат
16 серпня: 14:00-18:00
17 серпня: 10:00-15:00
33 номінації. Змагатимуться різноманітні види меду, медових напоїв, воску
та виробів з нього, а також цікаві винаходи у бджільництві, художні твори,
фотографії, колекції на тему бджільництва та багато іншого. Чемпіонат
судитиме журі з визнаних експертів з продукції бджільництва, на чолі з 2кратним володарем Кубка Світу з якості меду, кавалером Ордена
Британської Імперії, паном Норманом Волшем (Norman Walsh). У трьох
спеціальних дегустаційних номінаціях кращий мед, медовий напій та
восковий виріб визначатимуть глядачі.

Інтерактивні майданчики
Обидва дні Свята, 12:00-17:00, перерва щогодини на 20 хв
• Майстер-класи народних ремесел: писанкарство, гончарство, плетиво з
лози, довбання бортей, плетення вінків, випікання весільних жайворонків та
читання казок.
• Народні ігри та хороводи літнього циклу.
• Навчання старовинних українських танців у танцювальних майстер
класах від гурту “Буття”
• Школа українських національних бойових мистецтв «Спас».
Увага!
У програмі можливі зміни та сюрпризи! Слідкуйте за оголошеннями ведучих.

Як потрапити
на Свято Меду?

- від метро Либідська – Тролейбус № 11,
протягом 16-17 серпня ходитиме також
спеціальний додатковий автобус.
- від Бесарабського ринку – Автобус № 156
- від метро Дружби Народів – Автобус № 172
- від метро Академмістечко – Автобус № 576

План локацій

