
Анонс
       фестивалю виноградарства “Слобожанське гроно”

 На  центральній  площі  міста  Чугуєва  29  серпня  2015  року о  9.00
розпочнеться   фестиваль  виноградарства  “Слобожанське  гроно”,  де  ви
дізнаєтеся про все, пов'язане з вирощуванням винограду та його переробкою,
а  також  матимете  нагоду  взяти  участь  у  вижиманні  соку  та  дегустації
винограду  й  вина.  У  програмі  –  майстер-класи;  робота  виставкових
павільйонів національних меншин, які традиційно вирощують цю культуру;
конкурси  на  найсмачніший  виноград,  найкрасивіше  та  найбільше  гроно,
найкраще домашнє вино; різноманітні розваги та музика.

Фестиваль  проводиться  під  патронатом  голови  облдержадміністрації
Ігоря  Райніна.  Організатори  фестивалю  –  Чугуївські  районна  державна
адміністрація (голова Євген Королюк) та міська рада (міський голова Галина
Мінаєва). 

“Слобожанське гроно” об’єднає виноградарів всієї Харківської області.
Вони продемонструють свої досягнення і напрямки подальшого розвитку, а
заодно матимуть змогу розширити свої зв’язки й знайти нових партнерів та
ринки збуту продукції.  В рамках фестивалю відбудеться семінар “Сучасні
технології виноградарства”. 

Не випадково зберуться виноградарі саме на Чугуївщині, яка має свій
досвід і  традиції  вирощування винограду. Відомо, що в давнину з нашого
благодатного краю везли виноград в столицю до царського столу. 

За  легендою,  колискою  винограду  є  Вірменія.  У  Східну  Європу
виноградну  лозу  завезено  через  Крим  і  Чорне  море  давньогрецькими
переселенцями. Вирощування винограду є традиційним для вірменів, греків,
грузинів.  Представники  цих  національних  меншин  Слобожанщини
продемонструють свою  культуру  вирощування й  виробництва  винограду.
Грузинське  товариство  на  чугуївській  площі  відтворить  свято  збору
винограду “Ртвелі” зі своєю музикою, піснями, танцями та кухнею. Кожен
павільйон національних меншин буде оформлено в оригінальному стилі, там
проходитиме майстер-клас. Оскільки вина не буває без хліба, сиру та меду,
на  фестивалі  будуть  виставки,  презентації  та  майстер-класи  не  тільки
виноградарів,  а  й  пекарів,  сироварів  і  бджолярів.  Відвідувачі  зможуть
побачити, як виготовляється вино, хліб, сир, та взяти участь у цьому процесі,
збагатити свій досвід новими знаннями і рецептами. 

Переможців  конкурсу  “Золота  грона  Слобожанщини”   на  красивішу,
смачнішу та найбільшу грону,  конкурсу вина і  напоїв з  винограду “Напої
Богів”  визначатиме  поважне  журі  з  представників  виробників  продукції  і
торговельних  фірм.   Однак  від  учасників  фестивалю  залежатиме,  кому
дістануться призи глядацьких симпатій. 



Дорослі  зможуть продегустувати продукцію й долучитися до процесу
видавлювання виноградного  соку  босими ногами,  взяти  участь  у  змаганні
виноробів. І це ще не все: можна буде спробувати  виноград у шоколадному
фонтані та знамениту чугуївську “жженку”, яку приготують тут же на ваших
очах.  Аніматори  проведуть  масові  ігри,  конкурси,  вікторини.  Для  дітей
організатори фестивалю теж готують цікавий відпочинок: аква-грим,  надувні
гірки, батути тощо. Глядачів розважатимуть артисти цирку “Бенефіс”. 

Яке ж свято без пісні та музики! На фестивалі вони лунатимуть цілий
день. Буде й оркестр, і концерти народного ансамблю “Бояничі, переможців
фестивалю  “Голос  Чугуївщини”  та  інших  аматорів  району.  А  на  аніма-
дискотеку ввечері вас запросить молодий  гурт “Санта Лючія”.

Запрошуємо на фестиваль  виноградарства “Слобожанське гроно”! Ви з
користю, весело та цікаво проведете вихідний день.

Програма  фестивалю 

29 серпня 2015 року                                           м.Чугуїв,  центральна площа

9.00 – Інформаційне мовлення. Робота торговельних наметів виноградарів

10.00 – Майстер-класи виноградарів, пасічників, бондарів, виробників сирів,
пекарів 

Робота  “Дитячого  містечка”:  аква-грим,  атракціони для дітей та  дорослих,
батути, гойдалки

Робота  виставкових  павільйонів  національних  меншин  Слобожанщини:
національні традиції, пов’язані з виноградарством

12.00 –  Конкурсна  програма  для  глядачів  на  головній  сцені.  Дегустація
винограду, вина, меду, сиру, випічки

12.00  –  Семінар  виноградарів  за  темою  “Захист   винограду  препаратами
фірми “БАСФ”  в приміщенні художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна 

14.00 –  Робота  членів  журі-дегустаторів.  Конкурси  “Найсмачніша  грона”,
“Найкрасивіша грона”,  “Найбільша грона”,  “Найкраще авторське  домашнє
вино” 

15.00  – Урочиста  частина  на  головній  сцені.  Нагородження  переможців
конкурсів

17.00 –  Виступ  переможців  фестивалю  “Голос  Чугуївщини”  та  аматорів
району

19.00 – Аніма-дискотека, виступ гурту “Санта-Лючія” 


