ПРОГРАМА
ІІ Міжнародного фестивалю співаної поезії
«Lviv Music & Poetry Week»
6 - 12 травня 2019 року
Культурно-мистецький центр "Львівський Палац мистецтв"
Фестиваль складається з двох етапів – підготовчого та основного.
Під час підготовчого етапу фестивалю співаної поезії серед учнівської та
студентської молоді оголошується конкурс молодих поетів, прозаїків та бардів у
двох вікових категоріях « – пре – ЛЮД – і – Я ».
На основний етап «Lviv Music & Poetry Week» – 6-12 травня 2019 р.
запрошуються відомі поети, письменники та барди з діаспори та України.
Фестиваль присвячений 100-річчю з дня народження відомого українського
поета, перекладача, лінгвіста Миколи Лукаша.
В рамках фестивалю кожен день відбуватимуться:
- зустрічі учнівської та студентської молоді з літераторами в навчальних закладах,
бібліотеках міста Львова та Львівської області;
- книжкова ярмарка, автограф-сесії, майстер-класи, поетично-музичні концерти
гостей фестивалю та переможців конкурсу « – пре – ЛЮД – і – Я » у КЗ ЛОР КМЦ
"Львівський палац мистецтв".
В рамках фестивалю відбудеться відкриття Міжнародної виставки-конкурсу
акварелі «Акварельні монологи» та студентський конкурс екслібрисів за мотивами
творів Миколи Лукаша.
06.05.2019 р.
- 14:00 – Львівський органний зал – відкриття фестивалю за участі доцента кафедри
перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура ЛНУ
ім. Івана Франка Валентини Савчин - дослідниці творчості Миколи Лукаша,
концерт композитора, музиканта і виконавця Ігоря Якубовського на слова
Миколи Лукаша.
- 17:00 – І поверх, великий зал КМЦ «Львівський палац мистецтв» - відкриття
Міжнародної виставки - конкурсу акварелі «Акварельні монологи» та
студентський конкурс екслібрисів за мотивами творів Миколи Лукаша.
07.05.2019 р. – 11.05.2019 р. – ІІ поверх, вестибюль КМЦ «Львівський палац
мистецтв».
- 14:00 – презентації книжок, книжкова ярмарка.
07.05.2019 р. – 10.05.2019 р. – конференц-зал КМЦ «Львівський палац мистецтв».
- 17:00 – концерт учасників фестивалю.
11.05.2019 р. – І поверх, великий зал КМЦ «Львівський палац мистецтв»
- 17:00 – нагородження учасників фестивалю, концерт, джем-сейшин.
12.05.2019 р. конференц-зал КМЦ «Львівський палац мистецтв».
- 12:00 – нагородження та концерт переможців конкурсу молодих літераторів
«-пре – ЛЮД – і – Я».

