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У Вінниці розпочався Air ГогольFest 2019 (Фото)
19 жовтня 2019 - 02:19 4199
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ТОП 10 новин Вінниці

19 травня, 11:32

В Україні з 22 травня

відновлять роботу

громадського транспорту, з

25 травня відкриють дитячі

садки

18 травня, 16:36

Вінницька міська лікарня

переповнена хворими з

COVID-19. Пацієнтів на

лікування відправлятимуть до

Калинівки (Фото)

20 травня, 15:29

В Україні вводять адаптивний

карантин до 22 червня (Фото)
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18 жовтня у Вінниці розпочався фестиваль сучасного мистецтва  Air

ГогольFest 2019. Протягом трьох днів відвідувачів дивуватимуть

перформансами, музикою та театральними виставами.

Мистецький захід розмістився на території колишнього заводу "Кристал", що на

600-річчя. Приміщення та коридори підприємства художники перетворили на

арт-галереї та самостійні творчі об'єкти. Картини, візуальні ефекти, скульптури,

мапінг, графіку - все змішали в один великий лабіринт дивакуватих

фантазій митців. 

Порівняно з минулим роком фестиваль розширив свої кордони та

представив  нові локації. Зокрема, для електронної музики відвели власний

бункер. Реальне захисне підземелля прикрасили червоними інсталяціями, які
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19 травня, 09:58

На Вінниччині матір виявила

мертвим власне немовля.

Подію розслідують як

"умисне вбивство"

22 травня, 15:06

На Вінниччині звільнили 14

керівників лікарень

21 травня, 12:09

Вінницьку область планують

об'єднати в три райони

(Відео)

22 травня, 16:22

У Вінниці з 1 червня

запрацюють дитячі садочки

24 травня, 10:42

На Вінниччині 16-річна

дівчина вчинила самогубство

20 травня, 11:17

На Вінниччині за добу

померли дві людини з

коронавірусом

21 травня, 14:52
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якнайкраще поєднувалися з діджейськими сетами та привертали увагу

любителів селфі. 

Простір у ангарі, де проходитиме основна музична програма, розширили та

розділили на дві частини. В одній встановили сцену та відвели місце для

глядачів, а в іншій розмістили  світлові об'єкти та картини. Відвідувачі також

могли поновити сили на невеликому ярмарку їжі, що розмістився у дворі. 

У перший день фестивалю виступили колективи:  Space Of

Variations,  Wavewalkrs,  The Hypnotunez,  Курносая Дура, ZFeelZ. Публіка радо

зустрічала всіх музикантів, які підіймалися на сцену. 

Головною родзинкою свята була і залишається неймовірна атмосфера

неповторності. Вінницький "Кристал" перетворився на територію свободи та

вседозволеності, рівень якої кожен для себе визначає сам.

Читайте також:  Air ГогольFest 2019 у Вінниці: перелік гуртів, які виступлять на

фестивалі (Фото)
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У Вінниці велосипедист

потрапив під колеса Audi.

Потерпілий загинув
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Підписуйтесь на наш канал в 

Telegram

Джерело: Vinbazar.com

Читайте також:

ТАКТ подкаст: дивовижний Азов, погляди на

виховання дітей та пранк над нотаріусом ч.10

22 травня, 19:18
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Редакція сайту Vinbazar.com разом із  Юрієм Квітнем  запускає "ТАКТ

подкаст". Кожної п'ятниці публікуватимемо підбірку цікавих програм

прямісінько з останніх ефірів. Слухайте  інтерв'ю з цікавими людьми,

пранки та освітні програми в будь-який зручний для час.     Подкаст - це

офлайн радіо, яке доступне завжди. Вмикайте дорогою на роботу, під

час прогулянок чи...

Соліст вінницького гурту Jazzforacat презентував

нову пісню (Відео)

22 травня соліст гурт “Jazzforacat” Сергій Асафатов презентував нову

сольну пісню. Композиція має назву “Гарного дня”. Вона присвячена

буденним речам, які надихають та заряджають енергією. “Здавалось би,

така проста та коротка фраза “Гарного дня!”, а скільки натхнення та

змісту в ній. Історія написання цієї пісні дуже проста: кожен мій ранок

починався з к...

На Вінниччині розпочався конкурс “Моє родове

дерево” (Фото)

21 травня на Вінниччині стартував конкурс “Моє родове дерево”. До

участі приймають роботи школярів з історії та традицій сім'ї. Матеріали

можна подати до 23 червня.   Про це повідомляють у Департаменті

соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА.   Конкурс “Моє

родове дерево” проходитиме з  21 травня по 30 червня. У ньому беруть

участь учні закладів ...

Завантажити ще

22 травня, 13:47

22 травня, 09:44

Головна Місто Журнал Новини Оголошення
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